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IV. DISCUSSÃO 

 

Discussão dos resultados 

 

Actualmente, em alta competição, as condições proporcionadas aos atletas 

tendem a ser cada vez mais uniformes, pelo que o que faz a diferença em termos de 

rendimento são, cada vez mais, pequenas variações em factores muitas vezes 

negligenciados [aquilo que Rodríguez e Ibañez (2000) designam como o treino 

invisível]. Assim, muitas vezes, a diferença entre o primeiro classificado e os outros são 

milésimos de segundos ou milímetros. É neste contexto que as variações que têm sido 

apontadas como causadas pelos ritmos biológicos em muitas variáveis relacionadas com 

o desempenho desportivo e que o condicionam ganham uma importância acrescida.  

Como tivemos oportunidade de verificar através da revisão da literatura, os 

ritmos biológicos têm sido objecto de muitas investigações, sobretudo durante o 

repouso ou em condições de rotina normal dos indivíduos. Poucas investigações foram 

realizadas com atletas e muito menos ainda com estes em situação de esforço físico 

(Callard et al., 2001). Dado que os atletas possuem diferentes níveis de treino e 

motivação, bem como um perfil de humor mais positivo que os não-atletas, torna-se 

inapropriado generalizar conclusões obtidas com não-atletas para atletas (O’Connor & 

Morgan, 1990).  

Uma vez que pretendíamos investigar o efeito do momento do dia (variações 

diurnas) no rendimento desportivo, optámos por uma modalidade cujos treinos são 

normalmente realizados de manhã cedo e ao fim da tarde. Assim, com a escolha destes 

momentos para a realização das provas de 100 metros livres, o nosso objectivo não foi 

identificar as acrofases e batifases dos ritmos circadianos, mas tão só ter uma 
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representação dos períodos normalmente usados nas competições e nos treinos na 

natação.  

Por outro lado, a escolha da natação e de uma piscina coberta permitiram-nos 

controlar algumas variáveis externas susceptíveis de se constituírem como variáveis 

parasita em estudos de campo caso o seu controlo não seja efectivo, a saber, a 

temperatura e a humidade (que na piscina coberta em causa eram mantidas a 28º e 75% 

respectivamente), para além de o ambiente fechado ser mais consistente (Youngstedt & 

O’Connor, 1999).  

De maneira a conseguirmos avaliar a ritmicidade provocada pelo relógio 

biológico, os factores externos como o estilo de vida e o meio-ambiente têm que ser o 

mais constantes possível. Assim, optámos por realizar o procedimento experimental em 

três dias seguidos de forma a controlar o efeito de eventuais ritmos hebdomadários, a 

garantir que todos os atletas eram submetidos ao mesmo tipo de treino, e que não havia 

alterações no desempenho devido aos ganhos proporcionados pelo treino. Para além 

disso optámos, em detrimento de uma amostra mais alargada, por realizar todo o 

procedimento experimental junto da mesma equipa, não só pela complexidade do 

referido procedimento, mas fundamentalmente porque a variabilidade seria muito 

menor: têm o mesmo treinador, os mesmos métodos e, uma vez que o seu estilo de vida 

é semelhante e estão submetidos aos mesmos Zeitgebers, podemos assumir que estão 

sincronizados entre si e com o período de 24 horas (Reilly, Atkinson & Waterhouse, 

1997).  

Dadas as contradições e ambiguidades reinantes na investigação acerca das 

medidas de rendimento (Cruz, 1996a), optámos por avaliar o rendimento dos 

participantes da nossa amostra de duas maneiras: objectiva (através dos tempos obtidos 

numa prova de 100 metros livres, nadados ao máximo e medidos pelas placas OSM-6 
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Ómega, utilizadas na cronometragem oficial aprovada pela Federação Internacional de 

Natação) e inter-individual (convertendo todos os tempos das competições anuais 

obtidos em diferentes estilos e distâncias, quer em piscinas de 25 metros, quer em 

piscinas de 50 metros, em pontos padronizados, de acordo com o Sistema Internacional 

de Pontos da Federação Internacional de Natação).  

O desempenho muscular nas mulheres pode ser influenciado pela integração de 

dois ritmos diferentes na temperatura corporal. Eles são a variação circadiana ao longo 

do dia e a variação circamensal do ciclo menstrual (Birch & Reilly, 2002). A variação 

durante o ciclo menstrual demonstra um padrão bifásico onde a temperatura se 

apresenta elevada durante a segunda metade do ciclo (fase luteal) com uma variação que 

pode atingir 0,5ºC (Baker, Waner, Vieura, Taylor, Driver & Mitchell, 2001). A sua 

ritmicidade circadiana está modulada por um ritmo circamensal que atinge o ponto 

máximo concomitantemente com a ovulação (Cipolla-Neto, Marques & Menna-Barreto, 

1988). Para além disso o seu rendimento tem sido associado a mudanças hormonais 

relacionadas com o ciclo menstrual (Rowbottom, Keast & Morton, 1998). Assim, uma 

vez que a grande maioria dos autores defende que muitos ritmos no desempenho 

desportivo são influenciados pela temperatura corporal, e dado que nas mulheres a 

variação diária da temperatura corporal é influenciada pelo período do ciclo menstrual 

em que se encontram (Giacomoni, Bernard & Falgairette, 1998), optámos por incluir 

apenas homens na nossa amostra.  

A primeira hipótese que colocámos foi confirmada apenas parcialmente. Com 

efeito, não se verificam diferenças significativas entre todos os tempos registados de 

manhã e todos os tempos registados à tarde. Verifica-se que há diferenças significativas 

entre a manhã do segundo dia (claramente o momento, dos seis avaliados, onde os 

tempos são maiores e como tal o rendimento é pior) e a manhã do primeiro dia (o 
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momento, dos seis avaliados, onde os tempos obtidos são mais baixos e o rendimento é 

melhor). Verificam-se igualmente diferenças significativas entre a manhã do segundo 

dia e a tarde do primeiro dia, entre a manhã do segundo dia e a tarde desse mesmo dia e 

entre a manhã do segundo dia e a tarde do terceiro dia. Excluindo o primeiro dia, em 

que os tempos de manhã são inferiores aos da tarde nos outros dois dias, verifica-se que 

os tempos da tarde são melhores que os de manhã. Salvaguarde-se, no entanto, que só 

entre as manhãs e as tardes do segundo dia essas diferenças são significativas.  

Estes resultados estão de acordo com o que tem sido encontrado nas 

investigações que se têm debruçado sobre este problema: há investigações em que não 

há confirmação do efeito das variações circadianas no rendimento desportivo (por 

exemplo, Dalton et al., 1997), há outras em que essa confirmação é parcial, abrangendo 

só algumas das variáveis estudadas (por exemplo, Callard et al., 2001), e há 

investigações onde se verifica que as variações circadianas influenciam o rendimento 

desportivo (por exemplo, Moussay et al., 2002).  

Assim, Rodahl, O’Brien e Firth (1976), ao compararem desempenhos de 

nadadores às 0700 e às 1700 horas, concluíram que à tarde havia em média melhores 

desempenhos, mas que esse padrão não se apresentava muito consistente, pois em 28% 

de 85 comparações o desempenho era melhor de manhã. Também Reinberg et al. 

(1985) encontraram resultados semelhantes com atletas da Selecção francesa de esgrima 

e seis atletas femininas de esgrima, tendo concluído que apenas 26 das 56 séries 

temporais analisadas demonstravam um ritmo circadiano.  

Várias hipóteses se podem colocar para explicar os resultados encontrados por 

nós: 

- é provável que os participantes da nossa amostra, uma vez que a sua média de 

anos de prática federada é de 8.6, variando entre 6 e 10 anos, estejam 
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adaptados a este horário (treinos bidiários durante 11 meses em cada ano), que 

se verifica quer para os treinos, quer para as competições. Provavelmente 

aqueles nadadores que não foram capazes de se adaptar desistiram ao longo da 

sua carreira desportiva, mantendo-se apenas aqueles que foram capazes de se 

adaptar a estes horários (Marques & Menna-Barreto, 1997). Haveria assim 

uma espécie de “selecção natural”, desistindo ao longo deste processo aqueles 

nadadores que não se conseguiram adaptar biologicamente a estes horários; 

- o efeito dos ritmos circadianos pode ser contrariado pelas respostas adaptativas 

ao treino. Hill, Cureton e Collins (1989) estudaram se as adaptações 

metabólicas e cardiorespiratórias ao exercício eram maiores no momento do 

dia em que se treinava. Assim, 10 participantes treinaram de manhã, 7 à tarde e 

10 não treinaram. Ao fim de seis semanas todos os participantes realizaram um 

teste no ciclo-ergómetro de manhã e à tarde. O treino causou diminuição da 

frequência cardíaca e do esforço percebido e aumento do valor relativo do 

consumo de oxigénio, bem como do rendimento. Estes efeitos do treino eram 

independentes do momento do dia para todas as variáveis excepto para o valor 

relativo do consumo de oxigénio no limiar ventilatório. De acordo com os 

autores, isto apoia a ideia de que a preparação física deve ser planeada para 

coincidir com o momento do dia em que é preciso atingir o rendimento 

máximo. Dalton et al. (1997) realizaram um estudo para verificar a influência 

do momento do dia num conjunto de variáveis ligadas ao desempenho 

desportivo, tendo verificado que apenas a temperatura corporal apresenta um 

ritmo circadiano, embora pareça não influenciar o desempenho. Assim estes 

autores avançam com a explicação de que o treino produz respostas 

adaptativas nos atletas que lhes permitem ultrapassar o efeito dos ritmos 
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biológicos. De acordo com Bulatova e Platonov (1997), o facto de os atletas 

estarem habituados a treinar de manhã cedo faz com que o seu rendimento 

desportivo seja máximo nesse momento, apesar da manhã não ser um período 

óptimo do ponto de vista circadiano, quando comparado com a tarde ou o 

início da noite (Figura 25). Os atletas habituados a treinar por volta da hora de 

almoço atingem o máximo das suas capacidades nesse momento, sendo que de 

manhã a sua capacidade está diminuída e durante o resto da tarde também. Os 

atletas habituados a treinar ao início da noite atingem os níveis máximos de 

desempenho nesse momento. Finalmente, os atletas habituados a treinar de 

manhã e ao fim da tarde (como é o caso dos que compõem a nossa amostra) 

atingem o seu máximo desempenho em dois picos nos momentos do treino, 

embora o pico da manhã seja ligeiramente inferior ao atingido ao fim da tarde.  

 

Figura 25: Variação da capacidade de trabalho de atletas que treinam: 1 - de manhã; 2 - 

ao princípio da tarde; 3 - ao fim da tarde; 4 - de manhã e ao fim da tarde (adaptado de 

Bulatova & Platonov, 1997) 
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Ainda de acordo com Bulatova e Platonov (1997), existe a possibilidade de a 

modificação da hora de treino de determinadas capacidades poder influir sobre 

a hora a que queremos atingir o máximo desempenho nessas capacidades, 

embora haja capacidades mais lábeis que outras. Por exemplo, a força rápida 

muda mais facilmente que a resistência. Mais recentemente, Arnett (2001) 

avaliou nadadores tendo verificado que estes obtinham melhores resultados à 

tarde que de manhã, com as diferenças a revelarem-se estatisticamente 

significativas (p= 0.017). Contudo após quatro meses de treinos de manhã e à 

tarde (quatro treinos de manhã e cinco à tarde por semana), essa diferença 

deixou de ser significativa (p=0,069). Harada, Iwanaga, Yamashita, Okazaki e 

Takeuchi (2001) realizaram uma investigação com estudantes de 12 a 15 anos e 

de 18 a 25 anos, tendo concluído que o exercício físico modificava o cronotipo 

dos estudantes mais novos, mas não dos mais velhos. No entanto, também aqui 

o consenso não existe. Javierre, Ventura, Segura, Calvo e Garrido (1997) 

realizaram uma investigação com 12 nadadores para verificarem se o horário a 

que treinavam era capaz de modificar o padrão diário de desempenho. Apesar 

de verificarem que havia uma variação significativa no desempenho durante o 

dia, as mudanças introduzidas no horário dos treinos durante três semanas não 

modificaram essa variação do desempenho. Atkinson e Reilly (1996) defendem 

que, se o atleta estiver exposto aos zeitgebers associados a uma existência 

diurna, é pouco provável que o treino de manhã, mesmo durante muito tempo, 

consiga reverter completamente a superioridade dos desempenhos à tarde. 

Estes autores reconhecem, no entanto, que isto nunca foi investigado. Factores 

não-circadianos, como a experiência e a quantidade de repouso obtido antes, 
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são dois factores que podem influenciar uma maior adaptabilidade a 

determinados horários (Youngstedt & O’Connor, 1999);  

- o aquecimento realizado pelos participantes da nossa amostra, primeiro fora de 

água e depois dentro de água, pode ter contribuído para mascarar a variação 

circadiana. Este efeito pode ser ainda mais importante de manhã cedo ou ao 

princípio da noite, quando a temperatura corporal apresenta valores mínimos 

(Reilly & Down, 1992). Recentemente, Martin e Thompson (2000) 

investigaram se as respostas fisiológicas de sete nadadores a um treino típico 

de natação eram influenciadas pelo momento do dia tendo, concluído que 

apesar de em repouso muitas das variáveis apresentarem efeitos do momento 

do dia, o aquecimento padronizado a que os participantes da amostra eram 

submetidos fazia desaparecer esse efeito;  

- de acordo com Mummery e Wankel (1999), se o comportamento a ser 

investigado for relativamente homogéneo no desporto em análise, e tratando-

se de uma equipa, em que a interacção entre os seus membros pode funcionar 

como modulador dos ritmos circadianos individuais (Queinnec, Teiger & 

Terssac, 1985 cit. Cipolla-Neto, Marques & Menna-Barreto, 1988; Boujon & 

Quaireau, 2001), a variação que poderia existir na expressão dos ritmos pode 

ser reduzida;  

- apesar do nosso procedimento experimental ter tentado controlar o máximo de 

possíveis variáveis parasita (o treino físico, o sexo, o treinador, as 

metodologias de treino e o estilo de vida), e de a interferência do procedimento 

experimental ter sido referida apenas em 6,9% dos momentos*participantes, 

não possuímos dados objectivos que nos permitam excluir definitivamente a 

interferência do procedimento experimental. Por exemplo, as próprias placas 
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electrónicas utilizadas interferiram, com um participante a referir que já há 

muito tempo que não havia essas placas na piscina. O facto de o procedimento 

experimental poder interferir com o desempenho é aliás uma das principais 

dificuldades que é referida para a realização de estudos durante o dia-a-dia 

normal e as competições (Borg, 1998);  

- pelo facto de pretendermos que as condições de prestação da prova fossem o 

mais semelhantes possível, evitando o efeito das melhorias provocadas pelo 

treino, optámos por a realizar em três dias seguidos. Isso contribuiu para 

aumentar bastante a fadiga demonstrada pelos participantes e que pode ter 

mascarado os efeitos dos ritmos. Recordemos que, para além dos momentos de 

avaliação, os participantes da amostra continuavam a realizar o treino diário 

habitual. A actividade física intensa pode perturbar a periodicidade circadiana 

da secreção das hormonas, sendo por isso aconselhável que haja um período 

de 24 horas sem exercício físico intenso para testar os ritmos circadianos 

(Shephard & Shek, 1996). A fadiga pode também contribuir para alterar os 

ritmos (Minors & Waterhouse, 1981);  

- o facto de a prova de 100 metros livres ter sido realizada duas vezes 

diariamente, apenas em três dias, pode não ter sido suficiente para a detecção 

dos ritmos. Se fosse possível a realização da prova em mais dias e em mais 

momentos talvez se pudesse encontrar uma variação diurna significativa. 

Como vimos no factor anterior, o risco é o acentuar ainda mais da fadiga que 

por sua vez também mascara os ritmos, o que coloca o investigador perante 

opções muito difíceis;  

- para além disso, a prova de 100 metros livres é extremamente curta, pelo que a 

utilização de exercício sub-maximal de maior duração pode proporcionar mais 
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informação durante mais tempo (Burgoon et al., 1992), informação essa que 

um exercício tão rápido e intenso como a prova de 100 metros livres, por nós 

utilizada, não permite; 

- um último factor que pode contribuir para a explicação destes resultados é a 

motivação que iremos abordar mais à frente.  

Quanto à segunda hipótese, segundo a qual existem diferenças significativas 

entre a manhã e a tarde, nos níveis de alerta auto-avaliados, no esforço percebido, no 

cansaço, nos tempos de reacção de escolha e no estado de humor, no que diz respeito ao 

grau de alerta, há uma tendência para este ser maior à tarde. Porém, o efeito do tempo 

não é significativo, isto é, os dados não nos permitem afirmar que existam variações 

diurnas consistentes. Apesar de não haver um efeito estatisticamente significativo do 

tempo, há diferenças significativas entre a manhã e a tarde do 3º dia. Isto é, embora 

exista uma tendência para valores de alerta maiores à tarde, apenas no último dia essa 

tendência é estatisticamente significativa. De facto enquanto nos dois primeiros dias 

essa diferença é de meio ponto (numa escala que vai de zero a cinco), no terceiro dia 

essa diferença atinge um ponto e meio. Assim, não se pode afirmar que haja variações 

diurnas no alerta subjectivo. Esta variável é importante nas prestações desportivas, uma 

vez que pode alterar a predisposição dos atletas para desenvolver esforço físico de alta 

intensidade (Atkinson & Reilly, 1996). Reilly e Marshall (1991) verificaram que o 

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

Owens, MacDonald, Tucker, Sytnick, Minors, Waterhouse, Totterdell e Folkard, numa 

investigação realizada em 1998, concluíram que a curva diária do grau de alerta não 

permite predizer nem o humor nem o desempenho. Atkinson e Speirs (1998) realizaram 

uma investigação para determinar o efeito das variações diurnas nos serviços do ténis. 

Pediram a seis tenistas para executarem serviços de ténis em três momentos durante o 
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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. Este resultado contraria os obtidos por Owens e 

colaboradores (2000) que, na sequência de outros investigadores, encontraram uma 

variação crescente no alerta subjectivo (medido utilizando uma escala visuo-analógica 

de duas em duas horas) desde que acordamos até atingir a acrofase por volta do meio-

dia, caindo depois ao longo do resto do dia. Com mais avaliações do grau de alerta 

durante o dia talvez fosse possível a identificação de variações diurnas que, devido a só 

ter sido medido duas vezes diariamente, podem não ter sido detectadas. Provavelmente, 

como o alerta é medido antes do procedimento experimental, pouco depois de 

acordarem, os participantes da nossa amostra apresentam um nível de alerta menor de 

manhã que de tarde (embora não significativo) devido à sonolência e letargia 

provocados pela inércia do sono ou efeito de acordar, excepto no último dia. Esta 

asserção terá que ser verificada em estudos futuros.  

No que diz respeito ao esforço percebido, avaliado sempre no fim de cada prova 

de 100 metros livres, podemos constatar que nos 1º e 3º dias o esforço percebido é 

maior à tarde, ao passo que no 2º dia o esforço percebido é maior de manhã, sendo o 

efeito do tempo significativo, isto é, os dados permitem-nos afirmar que existem 

algumas variações diurnas. Há diferenças entre a manhã do 1º dia e a tarde do 2º dia e 

entre a manhã do 1º dia e a manhã do 3º dia.  

No que diz respeito aos valores encontrados por nós, o facto de o valor mais 

baixo ser encontrado na primeira manhã pode ser devido ao facto de ainda não existir, 

nesse momento, cansaço provocado pela nossa experiência.  
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Tal como verificámos no nosso estudo, também nos outros estudos que têm sido 

realizados para investigar as variações diurnas do esforço percebido no desempenho 

desportivo os resultados encontrados têm sido contraditórios. Assim Hill, Borden e 

Darnaby (1992) não encontraram nenhum efeito do momento do dia no esforço 

percebido. Também Trine e Morgan (1997), ao estudarem o estado de ansiedade 

associado à corrida em momentos diferentes do dia (0600-0800 horas; 1100-1300 horas; 

1600-1800 horas), com 15 homens e 15 mulheres, concluíram que embora o esforço 

percebido aumentasse significativamente a partir de meio da corrida até ao fim, não 

mostrou nenhuma variação diurna. Dalton e colaboradores (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, sendo 

que o esforço percebido, tal como as outras variáveis analisadas, à excepção da 

temperatura oral, não apresentou qualquer efeito significativo do momento do dia. Mais 

recentemente, 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, onde, entre outras variáveis, analisaram o 

esforço percebido, tendo concluído que não apresentou qualquer variação diurna. Reilly 

(1990) concluiu que o esforço percebido só demonstra uma variação circadiana quando 

o exercício é de máxima intensidade. 

Por outro lado, Arnett (2001) 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) tendo concluído que a 

temperatura corporal e o esforço percebido apresentaram um ritmo diurno, embora o do 

esforço percebido fosse oposto ao da temperatura, isto é, fosse maior de manhã. Martin, 
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Doggart e Whyte (2001) investigaram o efeito do momento do dia nas respostas 

fisiológicas à corrida, com nove atletas, entre as 0700 e as 0900 horas e entre as 1800 e 

as 2100 horas durante 30 minutos. O esforço percebido foi avaliado aos 10, 20 e 30 

minutos de corrida e era significativamente mais elevado durante a manhã. 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.  

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

sete nadadores a um treino típico de natação eram influenciadas pelo momento do dia, 

tendo concluído que os valores do esforço percebido foram significativamente maiores 

de manhã que à tarde, mas só em dois dos três dias.  

Reilly (1987) concluiu que o esforço apresentava uma variação circadiana com 

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

Constatou também que o facto de os participantes escolherem desenvolver maiores 

taxas de esforço às 1900 horas não estava ligado a um aumento do esforço percebido 

medido pela escala de Borg. Uma questão importante, para a qual ainda não se 

encontrou uma resposta satisfatória, é não se saber se treinar de manhã em determinadas 

modalidades (por exemplo, natação ou ginástica) altera ou não a preferência por taxas 

de esforço maiores à tarde.  

Sendo o esforço percebido bastante influenciado por estados emocionais estáveis 

ou temporários (Borg, 1998), tentámos controlar estatisticamente o estado de humor e 

os acontecimentos de vida. Assim, no primeiro dia o humor piora da manhã para a tarde 

e o esforço percebido aumenta da manhã para a tarde. No segundo dia o esforço 

percebido diminui da manhã para a tarde e o humor melhora também da manhã para a 

tarde. No último dia enquanto o humor melhora da manhã para a tarde o esforço 
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percebido aumenta da manhã para a tarde. Quanto aos acontecimentos de vida não há 

variações entre eles que permitam relacioná-los com o esforço percebido.  

No que diz respeito ao cansaço, medido antes e no fim de cada prova de 100 

metros livres, podemos constatar que nos 3 dias o cansaço é sempre maior depois de 

cada prova, comparativamente ao momento antes de cada uma delas. À excepção da 

manhã do 1º dia antes da prova, não há diferenças entre as manhãs e as tardes. 

Apesar de não haver um efeito significativo do tempo, pelos testes post hoc 

constatámos que os aumentos do cansaço no fim de cada treino não são significativos, à 

excepção da manhã do primeiro dia antes do treino, em que o aumento é significativo, 

quer quando comparado com essa mesma manhã depois do treino, quer com todos os 

momentos depois do treino, sejam de manhã ou de tarde.  

Assim, como seria de esperar, o grau de cansaço é sempre maior depois de cada 

prova, quer esta seja realizada de manhã ou à tarde, não se verificando, portanto, 

nenhuma variação diurna em relação a esta variável. Na manhã do primeiro dia, antes da 

prova, o cansaço é menor que nos outros momentos antes de cada prova, quer sejam de 

manhã, quer sejam de tarde, provavelmente por causa de ser o primeiro momento e os 

participantes ainda não estarem muito cansados.  

Relativamente ao estado de humor, podemos constatar que no primeiro dia este 

se agrava substancialmente da manhã para a tarde, ao passo que nos outros dois dias 

melhora ligeiramente sempre da manhã para a tarde, sendo o efeito do tempo 

significativo, isto é, os dados permitem-nos afirmar que existem algumas variações 

diurnas.  

Os testes post hoc mostraram que, comparativamente ao estado de humor da 

manhã do 1º dia, houve um agravamento considerável para a tarde desse mesmo dia, 

mantendo-se o agravamento na manhã do 2º dia de modo estatisticamente significativo. 
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Nos momentos seguintes, parece ter havido uma tendência para a melhoria do estado de 

humor, sendo este ligeiramente melhor à tarde.  

A par do grau de alerta, o ritmo do estado de humor também é importante nas 

prestações desportivas, uma vez que pode alterar a predisposição dos atletas para 

desenvolver esforço físico de alta intensidade (Atkinson & Reilly, 1996). Saliente-se 

que a variação no estado de humor segue exactamente a variação nos tempos obtidos na 

prova de 100 metros livres: no primeiro dia é melhor de manhã que de tarde e nos 

outros dois dias é melhor à tarde que de manhã.  

Apesar da natação ser eminentemente um desporto individual, o funcionamento 

em equipa é extremamente importante, quer para as provas individuais (ao fornecer por 

exemplo, suporte social que como iremos ver mais à frente em conjugação com outros 

factores pode influenciar a tenacidade), quer para as estafetas, e as variações no estado 

de humor podem afectar a coesão da equipa.  

O facto de termos encontrado variações no estado de humor, embora só num dia 

se tenham revelado significativas, está de acordo com alguns estudos realizados até à 

data. No entanto nesses estudos, contrariamente ao nosso, e com excepção do primeiro 

dia, o humor é melhor de manhã algumas horas depois de acordar, sendo este padrão 

atribuído ao facto de o nível máximo de cortisol e das catecolaminas ser atingido na 

primeira metade do dia (Winget et al., 1985). Monk e colaboradores (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 encontraram qualquer variação, contrariamente a outros investigadores. Mais 

recentemente, Owens e colaboradores (2000) encontraram variações circadianas na 

felicidade (a acrofase situa-se mais tarde do que no estudo de Monk et al., 1985), mas 

não na calma. 
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No já referido estudo de Reinberg e colaboradores (1985), realizado com 5 

atletas masculinos Olímpicos da Selecção Francesa e três atletas femininos de esgrima, 

o humor auto-avaliado, tal como as outras variáveis, só demonstrou um ritmo diurno em 

26 das 56 séries temporais avaliadas (46,4%). No mesmo sentido, 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: 0800, 1200, 

1600 e 2000 horas. Verificaram que as melhorias no humor (avaliado através dos 

questionários de Spielberger para a ansiedade-traço e a raiva) eram independentes do 

momento do dia em que o exercício era realizado. Trine e Morgan (1997) também não 

encontraram qualquer efeito significativo do momento do dia ao estudarem 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 mas esse 

efeito era independente do momento do dia.  

Estas diferenças entre os vários estudos podem relacionar-se com o uso dos 

diferentes modos de resposta do POMS (“como te sentiste na semana passada incluindo 

hoje”, “como te sentes hoje”, “como te sentes habitualmente” e “como te sentes neste 

preciso momento”) nos vários estudos considerados, ou ainda com o facto de nalguns 

ser pedido aos atletas para responderem em função de uma avaliação retrospectiva 

(Trine & Morgan, 1995).  

Refira-se que, ao analisar os acontecimentos de vida, não existe nenhuma 

relação com os estados de humor, sendo que a maioria dos participantes mantém o 

mesmo acontecimento de vida entre a manhã do primeiro dia e a tarde desse mesmo dia, 

havendo inclusivamente dois participantes que referem acontecimentos de vida 

positivos à tarde, quando de manhã tinham referido negativos.  
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Parece-nos importante realçar a semelhança entre as variações do estado de 

humor e as variações nos tempos obtidos na prova dos 100 metros, embora não se possa 

afirmar existir uma relação causal.  

Relativamente aos tempos de reacção de escolha, podemos constatar que nos 

dois primeiros dias os tempos de reacção de escolha diminuem do primeiro para o 

segundo momento, aumentando no terceiro momento, seguido de diminuição no último 

momento. No último dia, apesar de se manter esta tendência, os tempos de reacção de 

escolha aumentam ligeiramente no último momento comparativamente com o terceiro. 

A ANOVA para medidas repetidas não revelou valores significativos para o 

efeito do tempo e para as diferenças entre os momentos de medição e os cálculos de 

COSINOR confirmaram a inexistência de ritmo estatisticamente significativo nos 

tempos de reacção de escolha.  

Estes dados estão de acordo com um estudo de Higuchi, Liu, Yuasa, Maeda e 

Motohashi (2000) que encontraram variações diurnas na latência e na amplitude da 

P300, da temperatura oral, da frequência cardíaca, da força de preensão das mãos direita 

e esquerda, do nível de atenção e da sonolência subjectivamente avaliadas, mas não nos 

tempos de reacção de escolha múltipla.  

Como já referimos, os tempos de reacção são extremamente importantes nos 

desempenhos desportivos sendo uma das componentes desse mesmo desempenho: 

vejam-se as medições dos tempos de reacção nas provas de 100 metros de atletismo ou 

das estafetas em provas de natação.  

Ao contrário do que aconteceu no nosso estudo, 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) sendo uma das explicações que tem sido avançada para 
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explicar este paralelismo a de que quando a temperatura corporal aumenta um grau a 

velocidade de condução nervosa aumenta 2,4 m/segundo (Winget et al., 1985) até um 

determinado limite.  

Não havendo diferenças significativas, os dados obtidos sugerem que não houve 

um efeito da prática, o que quer dizer que o facto de os participantes terem tido 

oportunidade de se familiarizarem com o teste reduziu significativamente a ocorrência 

desse efeito.  

Da análise dos dados decorre ainda que a seguir ao início da tarde existe sempre 

um aumento dos tempos de reacção, quando comparados com o período imediatamente 

anterior. Este aumento pode ser atribuído à diminuição pós-prandial do almoço. Apesar 

do nome, saliente-se que esta diminuição não parece estar directamente ligada com o 

almoço, embora este possa potenciar os seus efeitos, pois existe mesmo nos casos em 

que se toma o almoço mais tarde (Javierre, Ventura, Segura, Calvo & Garrido, 1996). 

Saliente-se ainda, e de acordo com os mesmos autores, que este efeito negativo não 

parece ocorrer a seguir a mais nenhuma refeição.  

Outra variável que pode explicar o facto de, com excepção do primeiro dia, os 

tempos de reacção serem sempre mais altos na primeira avaliação é o efeito da inércia 

do sono ou do acordar.  

A diminuição nos dois primeiros dias, registada no último momento de 

avaliação, pode estar relacionada com o facto de ser nesse momento que o alerta é maior 

(como verificámos), quando comparado com o momento da manhã.  

Quanto ao facto do último momento de avaliação apresentar valores 

ligeiramente superiores no último dia, em relação ao anterior, ao contrário do que 

aconteceu nos dois dias anteriores, não encontramos qualquer justificação.  
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Para além do efeito da prática, que tentámos controlar, outro efeito referido 

pelos autores (Minors & Waterhouse, 1981; Waterhouse, Minors & Waterhouse, 1990; 

Atkinson & Reilly, 1996; Reilly, Atkinson & Waterhouse, 1997) é o cansaço em tarefas 

repetitivas. Embora os testes utilizados não fossem simples, pelo que a tendência para 

esse efeito ocorrer é bem menor, o facto de serem três dias seguidos, cada um com 

quatro momentos de avaliação, pode ter contribuído para que esse efeito se manifestasse 

e, assim, mascarasse os resultados obtidos.  

De referir que, dado o facto de terem sido realizados na piscina, nem sempre 

conseguimos garantir condições ideais para a sua realização, quer porque o nível de 

barulho era grande, quer porque no primeiro momento os testes eram realizados após o 

treino. A este propósito, Wojtczac-Jaroszowa, Makowska, Rzepecki, Banasz-Kiewicz e 

Romejko (1978) defendem que o trabalho físico efectuado antes dos testes facilita a 

coordenação visuo-motora, mas diminui a eficiência em tarefas essencialmente mentais. 

Para além disso, no último momento os participantes da nossa amostra, ao chegarem à 

piscina, tomavam conhecimento do treino que iam realizar e isso interferia com a sua 

concentração. Assim, os resultados podem ter sido perturbados por estas variáveis que 

acabaram por se constituir como variáveis parasita.  

Em suma, em relação à segunda hipótese, podemos concluir que apesar de 

nalguns casos existirem variações diurnas, não se pode concluir que se tenha detectado 

algum ritmo. 

Relativamente à terceira hipótese segundo a qual há sobreposição entre as 

variações no alerta, no esforço percebido, no estado de humor e no rendimento na prova 

de 100 metros livres, comparando as curvas do “alerta”, “esforço percebido”, “estado de 

humor” e “tempos gastos nas provas dos 100 metros livres”, parece haver uma 

tendência para o “alerta” e os “tempos gastos nas provas dos 100 metros livres” 
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apresentarem variações diurnas em contrafase, isto é, quanto maior é o grau de alerta, 

menor é o tempo gasto nas provas de 100 metros livres. Traduzindo em termos de 

rendimento (≈ 1/tempos 100m), este parece variar em fase com o alerta durante o dia. 

No entanto, na manhã do primeiro dia isto não acontece com o alerta a ser reduzido e o 

rendimento a ser alto na prova dos 100 metros.  

Genericamente, parece confirmar-se a asserção de Atkinson e Reilly (1996), 

segundo a qual o alerta é importante nas prestações desportivas, uma vez que pode 

alterar a predisposição dos atletas para desenvolver esforço físico de alta intensidade, 

parecendo que, com a excepção já referenciada da manhã do primeiro dia, quanto maior 

é o alerta melhor é o rendimento.  

Assim, podemos concluir que a terceira hipótese não se verificou.  

Relativamente à quarta hipótese, de que a motivação é uma variável preditora do 

rendimento, em interacção com as outras variáveis, a ANOVA para medidas repetidas 

não revelou valores significativos. A análise do gráfico sugere que a motivação parece 

não ter qualquer relação com as variáveis alerta e desempenho, contudo há um aumento 

da motivação da manhã do 1º dia até à manhã do segundo dia, seguido de uma 

diminuição até à manhã do 3º dia e um aumento na tarde desse mesmo dia. Este 

aumento observado no último momento da nossa investigação pode dever-se ao facto de 

ser o último momento e, como tal, os participantes estarem mais motivados para a sua 

realização (veja-se por exemplo, os processos mentais do participante 1 que refere 

explicitamente esse facto).  

Como referimos no Capítulo 3, muitos autores (Minors & Waterhouse, 1981; 

Reilly & Down, 1986; Cipolla-Neto, Marques & Menna-Barreto, 1988; Colquhoun, 

1992; Reilly, Atkinson & Waterhouse, 1997) defendem que a motivação pode mascarar 

os efeitos provocados pelos ritmos biológicos podendo inclusive contrariar os seus 
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efeitos [veja-se a este propósito a descrição da experiência realizada por Blake (1971, 

cit. Colqhoun, 1992) e desenvolvida no citado capítulo]. Para além disso, os atletas 

motivados subestimam o esforço percebido e os atletas menos motivados têm tendência 

a sobrestimar o esforço percebido (Borg, 1998). Assim, tendo esse facto em atenção, e 

porque nenhum estudo que seja do nosso conhecimento analisou essa variável e a sua 

variação em conjunto com o rendimento desportivo, formulámos esta hipótese. 

Contrariamente ao que esperávamos, a nossa hipótese não se verificou, isto é, a 

motivação não se constituiu como uma variável preditora do rendimento.  

Esse facto pode dever-se à possibilidade de existência de outro factor que 

determine a motivação e influencie esta, como por exemplo, a tenacidade, pelas razões 

mais adiante aduzidas a propósito do modelo heurístico de tenacidade. 

Relativamente à quinta hipótese, segundo a qual as diferenças de tempos 

registados de manhã e de tarde se mantêm nas provas Regionais e Nacionais de Inverno 

e de Verão, as ANOVAs para medidas repetidas não revelaram valores significativos. 

Porém, os gráficos sugerem que há uma tendência para nos Regionais e Nacionais de 

Inverno (ambas as provas foram realizadas em piscinas de 25 metros cobertas) o 

rendimento de manhã ser melhor que o rendimento à tarde, enquanto nos Regionais e 

Nacionais de Verão (ambas as provas foram realizadas em piscinas de 50 metros 

descobertas) acontece exactamente o contrário: o desempenho é melhor de tarde que de 

manhã.  

Determinando as médias dos registos de Inverno Regionais e Nacionais para as 

manhãs, os registos de Inverno Regionais e Nacionais para as tardes, os registos de 

Verão Regionais e Nacionais para as manhãs e os registos de Verão Regionais e 

Nacionais para as tardes, definimos quatro momentos: manhãs de Inverno, tardes de 

Inverno, manhãs de Verão e tardes de Verão. Efectuámos um teste não paramétrico para 
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medidas repetidas, a fim de comparar as pontuações de Inverno (entre as manhas e as 

tardes) e as pontuações de Verão (entre as manhãs e tardes) e constatámos que, 

relativamente aos pontos de Inverno e aos de Verão, a diferença entre as medianas era 

estatisticamente significativa. 

Isto é, no Inverno as pontuações são menores à tarde, e no Verão são menores de 

manhã, ou seja, o rendimento é maior de manhã, no Inverno, e maior à tarde, no Verão.  

Ao analisar estes resultados, há um conjunto de variáveis inerentes à situação de 

competição que não podemos controlar e que se podem constituir como parasita, a 

saber: 

- As provas Regionais são normalmente provas menos competitivas onde os 

nadadores chegam cansados (não reduzem a carga de treino) e provavelmente 

menos motivados devido à sua menor importância;  

- Nos Nacionais de manhã, e dependendo dos resultados dos outros atletas, os 

nadadores tanto podem nadar devagar apenas para se apurarem para a final à 

tarde e chegarem à tarde menos fatigados, ou terem que dar o máximo de 

manhã para se apurarem para a tarde e chegarem a essas provas já 

extremamente cansados;  

- O feedback constante de uma prova para outra, quer proporcionado pelos 

tempos que vão obtendo, quer pelos treinadores, condiciona a prova seguinte e 

pode mascarar os ritmos como já referimos;  

- O facto de as provas de Inverno serem nadadas em piscinas cobertas, onde é 

mais fácil controlar alguns factores que podem influenciar, tais como a 

temperatura e a humidade, e onde o próprio ambiente é mais estável, e as 

provas de Verão terem sido nadadas em piscinas descobertas, onde estes 

factores deixam de estar controlados; 
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- O facto de as provas de Inverno serem nadadas em piscinas de 25 metros e as 

de Verão em piscinas de 50 metros, com a diferença de esforço que é exigida 

aos nadadores, bem como a perspectiva diferenciada como eles encaram essas 

provas.  

Para além desses factores, poderá existir um ritmo anual que não se constituía 

como objectivo da nossa investigação estudar, mas que pode interferir nos resultados, 

havendo uma intermodulação de frequências com os ritmos circadianos (Marques & 

Menna-Barreto, 1997).  

Seria importante e esclarecedor em relação a este assunto realizar um estudo de 

todos os resultados ao longo de mais que uma época, para ver se os resultados obtidos 

seriam idênticos ou se se modificariam de ano para ano.  

 

Discussão da metodologia 

No planeamento da nossa investigação houve um conjunto de problemas, parte 

deles detectados noutras investigações já realizadas, que tentámos controlar, alguns dos 

quais já referimos. Assim: 

- utilizámos medidas do rendimento objectivas e inter-individuais, de forma a 

ultrapassar as contradições e ambiguidades reinantes na investigação acerca 

das medidas de rendimento (Cruz, 1996a); 

- não incluímos mulheres na nossa amostra para evitar a intermodulação de 

frequências entre ritmos circadianos e ritmos infradianos (o ciclo menstrual); 

- realizámos o estudo com atletas e em situação de esforço físico; 

- realizámos o procedimento experimental em três dias seguidos, de forma a 

controlar a eventual intermodulação de frequências com eventuais ritmos 

hebdomadários, a garantir que todos os atletas eram submetidos ao mesmo tipo 
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de treino, e que não havia alterações no desempenho devido aos ganhos 

proporcionados pelo treino;  

- realizámos todo o procedimento experimental junto da mesma equipa, porque 

a variabilidade seria muito menor: têm o mesmo treinador, os mesmos 

métodos e uma vez que o seu estilo de vida é semelhante (levantam-se 

aproximadamente à mesma hora, vão para a piscina treinar, em seguida vão 

para as aulas, estudam nos tempos livres que tiverem e ao fim do dia 

regressam à piscina para treinar indo então para casa) e estão submetidos aos 

mesmos zeitgebers podemos assumir que estão sincronizados entre si e com o 

período de 24 horas (Reilly, Atkinson & Waterhouse, 1997); 

- a escolha da natação permitiu-nos controlar algumas variáveis externas 

susceptíveis de se constituírem como variáveis parasita em estudos de campo 

caso o seu controlo não seja efectivo, a saber, a temperatura e a humidade, 

para além de o ambiente fechado ser mais consistente (Youngstedt & 

O’Connor, 1999); 

- procurámos controlar todo um conjunto de variáveis, algumas das quais nunca 

controladas em estudos que sejam do nosso conhecimento, que se podiam 

constituir como variáveis parasita a saber: os acontecimentos de vida, o 

cansaço, o alerta, a motivação, o esforço percebido, os processos mentais, o 

estado de humor e o cronotipo; 

- não mencionámos os objectivos específicos da investigação aos atletas, para 

não influenciarmos os participantes em relação às nossas hipóteses, tentando 

assim controlar essa variável que poderia condicionar os resultados. No fim 

colocámos uma questão a cada um dos participantes da nossa amostra (“qual é 

que achas que foi o objectivo da investigação e porquê?”) para avaliar quantos 
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participantes, e em que medida, se aperceberam dos mesmos, a fim de 

controlar a interferência no desempenho do eventual conhecimento dos 

objectivos do estudo. Constatámos que nenhum deles se apercebeu dos 

objectivos gerais e específicos do estudo. Apenas sabiam que participavam 

num estudo sobre características psicológicas dos atletas. Por outro lado, 

apenas em 6,9% dos momentos*participantes houve relatos de interferência do 

procedimento experimental nos processos mentais sendo que essa percentagem 

é muito baixa e esses relatos não se encontram concentrados em nenhum dos 

seis momentos avaliados; 

- usámos questionários rápidos de preencher e amplamente validados (POMS, 

escala de esforço percebido de Borg e questionário de Horne & Ostberg), bem 

como uma escala visuo-analógica de utilização muito simples. Estamos 

conscientes das limitações destes instrumentos de avaliação. Por exemplo, “En 

el ámbito de la actividad física y el deporte, se ha asumido erróneamente, y 

todavía se asume en muchos casos, que el único procedimiento para evaluar, o 

el más importante de todos, son los cuestionarios; quizá por la influencia de la 

literatura especializada en la que colaboran investigadores que utilizan esta vía 

para recabar información; y también porque, aparentemente, simplifican la 

tarea del evaluador, limitándola a darle a los deportistas un formulario ya 

elaborado para que lo rellenen, puntuar las respuestas de los participantes 

según unas reglas concretas, e interpretar estas puntuaciones en base a unos 

barremos previamente establecidos que aporta el propio cuestionario. Esta 

visión tan limitada, desacertada y caduca de la evaluación psicológica, 

contribuye al abuso y mala utilización de los cuestionarios, en detrimento de la 

información que podría obtenerse por los restantes procedimientos de 



 176

evaluación, y también del aprovechamiento eficaz de los propios cuestionarios 

como procedimiento complementario” (Buceta, 1997, cit. Zafra & García, 

1997, p. 138). Porém, e no sentido do “aprovechamiento eficaz de los propios 

cuestionarios como procedimiento complementario”, a utilização de escalas 

visuo-analógicas e checklists como o POMS bem como os testes psicomotores 

(tempos de reacção de escolha múltipla) são aconselhados e frequentemente 

utilizados nestas investigações (Arendt, Minors & Waterhouse, 1989; Monk, 

1989) sendo a sua precisão e fiabilidades bastante boas (Reinberg, Labrecque 

& Smolensky, 1991);  

- sendo o efeito da prática ou da aprendizagem passível de mascarar flutuações 

circadianas nos tempos de reacção de escolha, e em ordem a reduzir o mais 

possível este efeito, no dia anterior foi explicado aos participantes o uso do 

programa, permitindo-lhes familiarizarem-se com ele. Uma vez que as 

flutuações nos tempos de reacção de escolha não são muito acentuadas nem 

em crescendo do primeiro momento para os subsequentes, podemos afirmar 

que as possíveis influências desse efeito terão sido minimizadas.  

Há, no entanto, um conjunto de limitações em relação aos resultados obtidos que 

se prendem com as opções metodológicas que salientamos a seguir: 

- as medidas de desempenho envolvem a repetição de tarefas, o que pode 

implicar, pelo menos, três influências antagónicas sobre os resultados (Cipolla-

Neto, Marques & Menna-Barreto, 1988): a repetição das tarefas mobiliza 

processos ligados à motivação dos indivíduos, seja a novidade no início, seja a 

monotonia nas repetições que podem ser causa das flutuações observadas nos 

resultados; a repetição pode causar fadiga, o que se traduz em resultados piores 

ao longo do tempo; a repetição pode funcionar como um treino intensivo que 
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tende a produzir melhores resultados ao longo do tempo. Se em relação à 

primeira e à terceira influências parece não ter havido qualquer efeito, já o 

mesmo não se pode dizer em relação à influência da fadiga. Com efeito, e no 

que diz respeito aos tempos de reacção de escolha, embora estes não possam 

ser considerados simples (onde a tendência para esse efeito ocorrer é bem 

maior), o facto de serem três dias seguidos, cada um com quatro momentos de 

avaliação, pode ter contribuído para que esse efeito se manifestasse, 

mascarando assim os resultados obtidos. Para além disso, o facto de a prova de 

100 metros livres ao máximo ter sido realizada duas vezes diariamente, em três 

dias consecutivos, pode ter causado grande fadiga. Relembremos que, para 

além do nosso estudo, os participantes da amostra continuaram a realizar a 

seguir ao nosso procedimento o treino diário normal, e que a actividade física 

intensa pode perturbar a periodicidade circadiana da secreção das hormonas, 

sendo por isso aconselhável que haja um período de 24 horas sem exercício 

físico intenso para testar os ritmos circadianos (Shephard & Shek, 1996). Este 

facto colocou-nos, enquanto investigadores, perante um dilema, pois ao 

realizar as provas em três dias seguidos [ao contrário de alguns estudos com 

objectivos semelhantes ao nosso mas em que os três dias de avaliação não 

eram consecutivos (por exemplo: Reilly & Down, 1992; Reilly & Garrett, 

1995; Javierre et al., 1996; Reilly & Garrett, 1998)], corremos o risco de a 

fadiga poder mascarar os ritmos, mas evitámos que um conjunto de variáveis 

que se podiam constituir como parasita influenciassem os resultados, incluindo 

os factores externos como o estilo de vida e o meio-ambiente (que têm de ser o 

mais constantes possível) e os ganhos provocados pelo treino, isto para além 

da interferência com a nossa amostra ser o mais reduzida possível, pois não 



 178

nos podemos esquecer que estávamos perante uma equipa com objectivos 

desportivos exigentes que não podiam de forma alguma ser sacrificados por 

um procedimento experimental ainda mais “pesado”. Mesmo assim, 

provavelmente seriam precisos mais momentos experimentais para podermos 

encontrar uma variação diurna significativa.  

- outra opção difícil colocou-se quanto ao aquecimento. Este pode mascarar os 

ritmos, mas é estritamente necessário para a saúde dos atletas e de grande 

valor para o desempenho desportivo (Ingjer & Stromme, 1979), pelo que não 

pôde ser eliminado. Assim, a solução foi padronizá-lo o mais possível, embora 

de acordo com alguns autores (por exemplo, Reilly & Down, 1992; Atkinson 

& Reilly, 1996; Reilly, Atkinson & Waterhouse, 1997) ele possa mascarar os 

ritmos;  

- para além do aquecimento, há autores que defendem que o próprio exercício 

pode alterar os ritmos, alterando, por exemplo, a secreção de melatonina (Van 

Reeth, Sturis, Byrne, Blackman, L’Hermite-Baleriaux, Leproult, Oliner, 

Refetoff, Turek & Van Cauter, 1994; Eastman, Hoese, Youngstedt & Liu, 

1995; Buxton et al., 1997; Marques & Menna-Barreto, 1997; Reilly, Atkinson 

& Waterhouse, 1997; Baehr, Eastman, Revelle, Olson, Wolfe & Zee, 2003). 

Contudo, esta asserção não é consensual, existindo autores que não 

encontraram esse efeito (Baehr, Fogg & Eastman, 1999) e outros cujos 

resultados foram inconclusivos (Van Cauter, Sturis, Byrne, Blackman, 

Scherberg, Leproult, Refetoff & Van Reeth, 1993; Redlin & Mrosovsky, 

1997);  

- o facto de optarmos por realizar todo o procedimento experimental com a 

mesma equipa também implicou avaliar os prós e contras com cuidado. Essa 
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opção permitiu-nos reduzir a variabilidade, pois têm o mesmo treinador, os 

mesmos métodos e, uma vez que o seu estilo de vida é semelhante e estão 

submetidos aos mesmos Zeitgebers, podemos assumir que estão sincronizados 

entre si e com o período de 24 horas. No entanto, sendo uma equipa, a 

interacção entre os seus membros pode funcionar como modulador dos ritmos 

circadianos individuais (Queinnec, Teiger & Terssac, 1985 cit. Cipolla-Neto, 

Marques & Menna-Barreto, 1988; Boujon & Quaireau, 2001), reduzindo assim 

a variação que poderia existir na expressão dos ritmos;  

- a prova de 100 metros livres é extremamente curta, pelo que a utilização de 

exercício sub-maximal de maior duração pode proporcionar mais informação 

durante mais tempo (Burgoon et al., 1992), informação essa que um exercício 

tão rápido e intenso como a prova de 100 metros livres por nós utilizada não 

permite; 

- a interferência provocada pelo procedimento experimental no desempenho na 

prova dos 100 metros livres. O tempo que os participantes obtinham em cada 

prova de 100 metros condicionava a sua prestação na prova seguinte (veja-se 

alguns acontecimentos de vida referidos pelos participantes), mas também a 

pergunta sobre os processos mentais interferia, pois alguns deles estavam a 

nadar na prova e a pensar no que iriam responder (vejam-se as respostas aos 

processos mentais dos participantes). As próprias placas electrónicas 

interferiram com um participante, tendo este referido que já há muito tempo 

que não havia essas placas na piscina. O facto de o procedimento experimental 

poder interferir com o desempenho é aliás uma das principais dificuldades 

referidas para a realização de estudos durante o dia-a-dia normal e as 

competições (Borg, 1998);  
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- uma vez que os tempos de reacção de escolha foram realizados na piscina, 

nem sempre conseguimos garantir as condições ideais para a sua realização, 

quer porque o nível de barulho era grande, quer porque no primeiro momento 

os testes eram realizados após o treino, sendo que Wojtczac-Jaroszowa e 

colaboradores (1978) defendem que o trabalho físico efectuado antes dos 

testes facilita a coordenação visuo-motora, mas diminui a eficiência em tarefas 

essencialmente mentais. Para além disso, no último momento de realização 

dos tempos de reacção de escolha, os participantes da nossa amostra ao 

chegarem à piscina tomavam conhecimento do treino que iam realizar e isso 

interferia com a sua concentração;  

- a amostra ser reduzida, dada a extrema dificuldade por tudo o que atrás foi dito 

e por ser um estudo de campo e de carácter exploratório. A amostra diminuta 

pode originar um erro tipo II (ocorrência de falsos negativos). Apesar de tudo, 

a maior parte dos estudos que têm sido realizados com o mesmo objectivo 

utilizaram amostras mais pequenas. A título de exemplo, vejam-se apenas os 

mais recentes: Atkinson & Speirs, 1998; Martin & Thompson, 2000; Arnett, 

2001; Martin, Doggart & Whyte, 2001; Arnett, 2002. O facto de a amostra ser 

reduzida não constitui um problema, na medida em que não pretendemos 

controlar a validade externa (Kiess & Bloomquist, 1985). 

Os resultados por nós encontrados são apenas válidos para esta amostra e 

referem-se a variações diurnas e não circadianas como já salientámos.  

O procedimento estatístico mais apropriado para testar se existem variações 

significativas entre vários momentos no tempo é a ANOVA (Minors & Waterhouse, 

1981; Arendt, Minors & Waterhouse, 1989; Atkinson & Reilly, 1996). No entanto a 

possibilidade de determinar a presença de um efeito do momento do dia aumenta com o 
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aumento do número de momentos no tempo avaliados, isto é, quanto mais momentos de 

recolha de dados existirem, mais hipóteses há de a ANOVA dar resultados 

significativos no estudo de séries temporais para testar hipóteses circadianas (Reilly, 

Atkinson & Waterhouse, 1997).  

 

Um modelo heurístico 

Como referimos, quando discutimos a hipótese de a motivação se constituir 

como variável preditora do rendimento, pode existir outro factor que determine a 

motivação e influencie esta.  

Assim, e tendo em conta a asserção de Gould (2001, p. 53) de que “... the high 

performance world of elite athletes and coaches is multivariate and complex and our 

attempts to understand this world must be more sophisticated and multileveled than they 

have been to date”, criámos um modelo baseado no conceito de tenacidade que permita 

explicar porque alguns atletas são capazes de ultrapassar as condições adversas, nas 

quais se incluem os constrangimentos provocados pelos ritmos biológicos, e outros 

atletas não o conseguem (Figura 26). 

Não testamos este modelo neste trabalho, contudo é um modelo heurístico que 

resulta da reflexão a partir da revisão da literatura, da nossa experiência prática na 

qualidade de psicólogo desportivo, e dos resultados por nós encontrados neste estudo. 

Do nosso ponto de vista, este modelo permitirá organizar um conjunto de informações 

já existentes e poderá permitir considerar de que modo os atletas enfrentam factores 

condicionantes da prestação desportiva, a que competências recorrem e qual é o 

resultado que essa interacção tem no seu rendimento desportivo.  
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Figura 26: Modelo de tenacidade 
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2001). A tenacidade aumenta as possibilidades de sucesso no desempenho 

(Meichenbaum, 1977; Goss, 1994). Tenacidade é a capacidade de responder a situações 

difíceis e de lidar com a adversidade. 

A tenacidade é influenciada por um conjunto de factores que se podem constituir 

como condicionantes das prestações desportivas [os acontecimentos de vida, o espírito 

de equipa, o suporte social (no qual se inclui o relacionamento com o treinador, com a 

família, os amigos, os outros significativos), os adversários, as lesões, a dôr, a carga de 

treino, as condições ambientais, a audiência (os espectadores e os meios de 

comunicação social) e os ritmos biológicos].  

Por seu turno o estado de forma [o melhor estado para a realização de provas 

desportivas adquirido através do processo de treino (Matveiev, 1981, 1986)], 

constituído pelas competências técnicas [aquilo que o atleta aprendeu com a prática, 

com a observação de repetições em vídeo, bem como toda a experiência que adquiriu ao 

longo da sua carreira (Silvério & Srebro, 2002)], pelas competências físicas [engloba as 

características físicas, bem como a condição física (Silvério & Srebro, 2002)], pelas 

competências tácticas [a estratégia utilizada em face dos oponentes e da própria 

competição (Silvério & Srebro, 2002)] e pelas competências psicológicas [auto-

confiança, controlo da ansiedade, motivação, concentração, liderança, auto-eficácia, 

auto-estima e utilização do treino mental (nomeadamente relaxamento, visualização 

mental, formulação de objectivos e discurso interno)], condiciona e é condicionado pela 

tenacidade, podendo actuar directamente sobre o rendimento. Por sua vez, o rendimento 

pode retroagir sobre o estado de forma e a tenacidade.  

À semelhança do que defendeu Dienstbier (1989, 1991) no modelo fisiológico 

da tenacidade, uma característica que nos parece importante salientar para um modelo 

psicológico da tenacidade, é o facto de que, quanto mais se responde a situações difíceis 
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e quanto mais se lida com a adversidade, mais tenaz se torna o atleta. Apesar de este ser 

um modelo heurístico, como já referimos, algumas partes são susceptíveis de serem 

testadas de forma empírica, teste esse que não foi feito neste estudo. No teste empírico 

deste modelo, é fundamental que se façam medições de flutuações rítmicas das funções 

comportamentais, cognitivas e fisiológicas – abordagem cronobiológica, na medida em 

que há estudos que mostram a importância dos ritmos no rendimento desportivo. 

 

Estudos futuros 

Ao contrário das variáveis fisiológicas, o desempenho humano não pode ser 

continuamente monitorizado de maneira a descrever a ritmicidade circadiana (Atkinson 

& Reilly, 1996). Para além desta dificuldade, “... the profiles of the measured data are a 

complex composite due to environmental conditions (light/dark, normal activity/rest), 

exogenous events such as intensive exercise training units as well as endogenous 

influences of a circadian pacemaker” (Lemmer, Kern, Nold & Lohrer, 2002, p. 759). A 

acrescer a isto há ainda que considerar que os ritmos biológicos são numerosos e são 

afectados por um conjunto enorme de variáveis, sendo praticamente impossível 

conseguir controlar todos (Armstrong, 2000).  

Todas estas dificuldades não nos devem impedir, no entanto, de tentar perceber 

o seu funcionamento de maneira a que melhoremos o desempenho físico e mental. 

Tendo em atenção o número reduzido de investigações realizadas sobre os factores 

cronobiológicos e a sua influência nos desempenhos desportivos, pensamos que é 

estritamente necessário a realização de mais estudos. Assim, para além das limitações já 

mencionadas, que devem ser tomadas em linha de conta na elaboração de futuros 

estudos, há um conjunto de sugestões a considerar: 
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- se possível, os atletas que desistiram da prática desportiva, devem ser 

inquiridos sobre as razões da sua desistência com o objectivo de indagar se 

entre essas causas estará o facto de não se terem adaptado biologicamente aos 

horários do desporto escolhido. Deve-se centrar essa inquirição em vários 

desportos com horários diferenciados;  

- tentar averiguar se entre as razões que levam os atletas a aderir a determinado 

desporto estão os seus horários habituais de prática, para testar a hipótese de 

eles aderirem porque gostam dos horários ou se modificam os seus ritmos para 

se adaptarem aos horários dos desportos; 

- testar se a prática continuada de treinos de manhã altera ou não a preferência 

por taxas de esforço maiores à tarde;  

- testar se a prática continuada de treinos de manhã origina que esses atletas 

tenham melhores desempenhos nesse momento. Testar ainda se isso acontece 

com treinos noutros momentos do dia, tal como defendem Bulatova e Platonov 

(1997); 

- avaliar mulheres no que diz respeito à influência dos ritmos biológicos no 

desempenho desportivo, controlando cuidadosamente a influência do ciclo 

menstrual de forma a evitar a intermodulação de frequências com o ritmo 

circadiano da temperatura corporal. Para tal, os estudos com mulheres devem 

ser realizados controlando a fase do ciclo menstrual; 

- o exercício intenso provoca dôr e esta pode ter influência directa nas 

prestações desportivas, influenciando assim o rendimento. Sendo assim, é 

importante avaliar a existência de um eventual ritmo biológico da percepção 

de dôr já que este pode influenciar o desempenho desportivo; 
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- em estudos futuros, é necessário controlar factores não-circadianos como a 

quantidade de repouso pré procedimento experimental, uma vez que este factor 

pode influenciar uma maior adaptabilidade a determinados horários 

(Youngstedt & O’Connor, 1999); 

- em estudos futuros é necessário também controlar factores circadianos como o 

estado nutricional prévio ao procedimento experimental, já que a redução no 

glicogéneo pode afectar o desempenho desportivo (Youngstedt & O’Connor, 

1999). De acordo com estes autores, ainda nenhum estudo teve em atenção 

este factor. Outro factor que é necessário ser controlado é a inércia do sono ou 

efeito do acordar (Youngstedt & O’Connor, 1999); 

- aumentar o número de sujeitos da amostra a fim de evitar que a interacção 

entre os membros de uma equipa possa funcionar como modulador dos ritmos 

circadianos individuais (Queinnec, Teiger & Terssac, 1985 cit. Cipolla-Neto, 

Marques & Menna-Barreto, 1988; Boujon & Quaireau, 2001), reduzindo assim 

a variação que poderia existir na expressão dos ritmos. Esta opção deve, no 

entanto, ter em consideração que os participantes sejam submetidos aos 

mesmos métodos, tenham um estilo de vida semelhante e estejam submetidos 

aos mesmos Zeitgebers. Deve-se ainda controlar, na medida do possível, a 

interacção com o treinador, uma vez que esta se pode constituir como variável 

parasita; 

- estudar todos os resultados de várias épocas desportivas para verificar se existe 

consistência ou não entre várias épocas e a possibilidade de ocorrência de um 

ritmo anual. A grande dificuldade deste tipo de procedimento é que há um 

conjunto de variáveis susceptíveis de influenciar os resultados desportivos e 

que se podem constituir como parasita, algumas das quais, impossíveis de 
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controlar: nas provas onde há eliminatórias de manhã e finais à tarde, os atletas 

tanto podem nadar devagar de manhã, apenas para se apurarem para a final à 

tarde, e chegarem à tarde menos fatigados ou terem que dar o máximo de 

manhã para se apurarem para a tarde, e chegarem a essas provas já 

extremamente cansados; o feedback constante de uma prova para outra, quer 

proporcionado pelos tempos que vão obtendo, quer pelos treinadores, 

condiciona a prova seguinte e pode mascarar os ritmos como já referimos. 

Nessa análise é necessário distinguir entre provas nadadas em piscinas 

cobertas e descobertas e em piscinas de 25 e 50 metros;  

- testar algumas partes do modelo de tenacidade com o objectivo de verificar se 

se confirma o seu valor heurístico.  

 

 Sugestões e implicações práticas 

Apesar das nossas hipóteses só parcialmente terem sido confirmadas, detectámos 

algumas variações diurnas nalguns ritmos susceptíveis de influenciar o desempenho 

desportivo. Mesmo que essas influências sejam muito reduzidas, hoje em dia, em que o 

mínimo detalhe faz a diferença entre uma vitória e o segundo lugar, ou entre uma 

medalha de bronze e o quarto lugar, somos de opinião que por mais diminutas que 

sejam, não devem ser de forma alguma desprezadas.  

Também não devem ser sobrevalorizadas, pois o desempenho envolve 

mecanismos bastantes complexos, dos quais os relógios biológicos são apenas uma 

parte, nem sempre a mais importante. Como já mencionámos no capítulo 3, 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, 
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Marques & Menna-Barreto, 1988). Assim, e tendo em atenção que um dos objectivos da 

nossa investigação é produzir resultados que possam ser aplicados na prática, 

avançamos em seguida com um conjunto de sugestões úteis para quem trabalha 

diariamente com atletas, sejam os psicólogos, os treinadores, os organizadores e 

gestores de viagens e de acontecimentos desportivos (que muitas vezes negligenciam 

completamente os efeitos do jet lag, por exemplo, com os resultados desastrosos 

conhecidos de todos), os próprios atletas, mas também os investigadores da área do 

desporto. Enfim, todos aqueles cujo objectivo é contribuir para que os nossos atletas 

sejam capazes de ser mais rápidos, mais altos e mais fortes (o lema dos Jogos Olímpicos 

da era moderna: citius, altius, fortius), sem nunca nos esquecermos que “the ability to 

find directions from science requires the scientist to have an understanding of what the 

coach needs and expects” (Troup & Trappe, 1994, p. 157).  

Sugestões práticas: 

- qualquer treinador, ao observar os atletas com os quais trabalha, irá notar 

padrões de desempenho relacionados com o momento do dia (Phillips, 1994). 

Os treinadores podem tentar identificar quais os momentos ideais do dia para 

cada atleta, mantendo registos detalhados de anteriores desempenhos quer em 

treinos, quer em competições. O próprio atleta pode fazer isso medindo as suas 

variáveis físicas e psicológicas (por exemplo, frequência cardíaca, pressão 

sanguínea, estados de humor, vigor, etc.) várias vezes por dia (Armstrong, 

2000). Ao fazer isto, o treinador pode ter uma melhor compreensão dos 

factores que beneficiam ou prejudicam o rendimento desportivo de 

determinado atleta, pode compreender como o momento do dia afecta as 

variáveis fisiológicas e ainda perceber qual o melhor momento do dia para 

treinar as várias componentes do rendimento desportivo. Estes conhecimentos 
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podem ser utilizados para permitir que o atleta treine, quer física, quer 

mentalmente no momento do dia mais adequado (Waterhouse, Atkinson & 

Reilly, 2001). As variações circadianas naturais das funções vegetativas 

influenciam o rendimento desportivo: quando o treino coincide com o pico de 

actividade vital do organismo esse rendimento é ligeiramente mais elevado do 

que quando tal não acontece (Shkrebtij, 1976, cit. Bulatova & Platonov, 1997). 

De acordo com Bulatova e Platonov (1997), há um conjunto de asserções 

gerais que podem ser importantes para os treinadores no planeamento das 

unidades de treino: a aprendizagem de novos elementos técnico-tácticos tem 

melhores resultados de manhã das 1000 às 1200 horas, pois as faculdades 

cognitivas do atleta estão ao máximo nesse momento (o estado de humor, o 

estado de ânimo e a capacidade de trabalho intelectual), provavelmente devido 

ao facto de o nível máximo de cortisol e das catecolaminas ser atingido na 

primeira metade do dia (Winget et al., 1985). Imediatamente a seguir ao 

despertar, quer seja do período normal de sono, quer seja de uma sesta, não se 

devem realizar treinos de força, velocidade ou coordenação (Manso, 

Valdivielso & Caballero, 1996). Também não é aconselhável treinar depois 

das 2200 horas, pois além de ser pouco eficaz, a activação pode prejudicar o 

conciliar do sono (Manso, Valdivielso & Caballero, 1996). O início da tarde 

deve ser evitado para a aprendizagem de novas competências ou tácticas, 

devido ao período pós-prandial do almoço (Reilly, Atkinson & Waterhouse, 

1997). O treino da força veloz, da capacidade de coordenação e da mobilidade 

articular é melhor entre as 1600 e as 1800 horas. O treino da resistência entre 

as 1600 e as 1900 horas, quando se atingem os valores máximos do consumo 

de oxigénio, da ventilação pulmonar, da capacidade cardíaca, etc. Nesse 
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momento, os atletas vencem mais facilmente a fadiga e aumenta a intensidade 

do processo de recuperação (Ilmarinen, Rutenfranz, Kulian & Klimt, 1975, cit. 

Bulatova & Platonov, 1997; Reilly & Brooks, 1982; Reilly, Robinson & 

Minors, 1984). Para além disso, nesse momento os atletas escolhem exercitar-

se a taxas de esforço maiores (Reilly, Atkinson & Waterhouse, 1997). Como 

referimos, estas asserções não impedem o estudo individual de cada atleta, 

para tentar identificar quais são os momentos ideais do dia para se obter o 

máximo desempenho em cada uma das componentes do rendimento 

desportivo;  

- nos desportos colectivos é muito importante que os ritmos dos matutinos e dos 

vespertinos sejam coincidentes (habitualmente têm uma diferença entre 60 a 

90 minutos), de maneira a que todos atinjam o rendimento máximo no 

momento das competições. Uma das formas de contrariar o efeito dos ritmos 

biológicos é, como mencionámos, aumentar a tenacidade dos atletas;  

- o conhecimento dos ritmos circadianos pode ser importante na promoção do 

bem-estar e mesmo da segurança dos atletas. Assim, 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 físico exigente realizado à tarde 

ou à noite. A realização de exercício explosivo, como séries de sprint de 

manhã, também deve ser evitado, devido ao aumento da pressão sanguínea e 

da carga cardiovascular que ocorre naturalmente nesse momento (Waterhouse, 

Atkinson & Reilly, 2001). Os exercícios de resistência (grandes etapas de 
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ciclismo e as maratonas no atletismo, por exemplo) devem ser realizados de 

manhã, uma vez que as temperaturas ambientais e corporais estão a um valor 

mais baixo, permitindo assim que a deterioração no desempenho provocada 

pelas altas temperaturas seja mais tardia (Atkinson & Reilly, 1996). Como o 

calor provocado pelo exercício é constante nos vários momentos do dia, e 

dado que a temperatura é mais baixa, o atleta pode desenvolver mais esforço 

antes de atingir o limiar susceptível de provocar lesões devido a altas 

temperaturas. Assim, a incorporação do conhecimento dos mecanismos dos 

ritmos circadianos nos treinos e nas competições, além de aumentar o 

rendimento desportivo, pode reduzir os riscos para a saúde dos atletas;  

- como algumas variáveis ligadas ao desempenho desportivo são afectadas pelo 

ritmo da temperatura corporal até um certo limite, os períodos em que esta 

atinge os valores mais baixos podem ser contrariados por um aquecimento 

vigoroso (Reilly, 1992, 1994). Assim, nos exercícios realizados de manhã, o 

aquecimento deve ser mais vigoroso, de forma a permitir que a temperatura 

aumente mais depressa, a rigidez das articulações diminua e a flexibilidade 

aumente. Para além disso, os eventuais efeitos da inércia do sono ou do 

acordar desaparecerão mais depressa com um aquecimento vigoroso;  

- quando os atletas utilizam a frequência cardíaca para verificar o estado de 

forma, essa medida deve ser empregue com muita cautela, tendo em atenção o 

momento do dia em que é avaliada, pois a sua elevação pode não se dever a 

sobretreino, mas sim a uma variação circadiana (Reilly, 1992, 1994; Reilly, 

Atkinson & Waterhouse, 1997); 

- como já salientámos no capítulo 3, de manhã a resistência brônquica é maior e 

a capacidade pulmonar reduzida, pelo que o exercício pode provocar maior 
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desconforto e ser menos seguro, sobretudo para atletas asmáticos ou com 

problemas respiratórios (Reilly, Atkinson & Waterhouse, 1997; Giacomoni, 

Bernard & Falgairette, 1998). Assim, os atletas com estes condicionalismos, 

em Portugal, não devem exercitar-se antes das 0900 horas (Atkinson & Reilly, 

1996; Reilly, Atkinson & Waterhouse, 1997);  

- os treinadores devem ter em atenção as variações do ciclo menstrual na 

estruturação dos treinos para as atletas. O ciclo menstrual afecta o humor, 

sendo que na fase folicular e ovulatória é geralmente positivo, enquanto 

imediatamente antes e durante a menstruação é mais negativo (Reilly, 

Atkinson & Waterhouse, 1997); 

- os treinadores devem ter em atenção a influência do humor na coesão da sua 

equipa, uma vez que a comunicação entre todos os elementos, bem como a 

capacidade de trabalhar em conjunto, são importantes no rendimento 

desportivo (Atkinson & Reilly, 1996);  

- como existem diferenças individuais significativas nos hábitos de sono e 

despertar dos atletas, nomeadamente se comparamos os grupos extremos de 

matutinos e vespertinos, os treinadores devem estar atentos a isso, evitando 

interpretar como preguiça, por exemplo, a dificuldade que determinado atleta 

vespertino tem de conseguir estar presente nos treinos da manhã. Essa 

dificuldade pode, inclusive, provocar a sua desistência (Atkinson & Reilly, 

1996); 

- sempre que possível, os treinos devem ser o mais próximo possível das horas 

da competição (Hill, Cureton & Collins, 1989; Dalton et al., 1997); 
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- os treinadores devem promover a tenacidade dos atletas com quem trabalham 

de maneira a que possíveis limitações provocadas pelos ritmos biológicos 

sejam ultrapassadas.  

Em suma, as variações do momento do dia em investigações, planeamento do 

treino e das competições, devem ser tomadas em consideração por atletas, treinadores e 

cientistas (Bernard, Giacomoni, Gavarry, Seymat & Falgairette, 1998).  

 


