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DA RITMICIDADE 
HUMANAS DO 

Hilton Pereira tia 

RESUMO - Os ritmos são inerentes aos seres vivos e 

estão diretamente relacionados à slIa c ao l'xíto biológico da 

de. Nos 11m dos ritmos mais estudado é o ciclo 

sono. Neste trabalho analisados os resultados 

de sono em duas IJormlacões m .. mi\,,;rf1C 


'Irbana 

leratllra. 

PALAVRAS-CHAVE: Ritmos Padrões de 

sono, Herdabilidade. 


KEY WOH,DS: Circadian Patterns af 

Paraense Emílio Goeldi. Depto. de Ecologial de e 
Humana. 
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lm't?stignçiio dn ritmicidnde em populações humalllls do trópico IÍmido 

Dentre os P[(X€'SS()s ocorrem nos seres VIVOS, um 
dos mais im,n"....;.nt·p 'o..",.."", temporal entre os in
divíduos e o seu 

IcalçOt~s para a 
os objetos de estudos da 

realizados com insetos . 
ros têm demonstrado a relevância da 
com os ciclos claro/escuro e noites) 
les grupos estudados. 

Uma vez desde sua origem, a matéria viva tem estado 
aos fenômenos recorrentes da natureza, como as do ano, os 
e as noites e as é natural considerar tenham 

a utilizar a sua 
ou ciclo 

um desempenho elevado 
t",.,,,,I""''''",, cíclicas do ambiente 1981). 

No homem a ritmicidade ""'"v,,",,,,,, 
tematicamente a do final 
trabalhos avançaram enormemente, indo desde a 
fenômenos, no começo deste até as mais recentes descobertas 
bre as cíclicas dos de imunidade celular 

Hoje contam-se às centenas os rítmicos descritos 

eSDecie humana. 


no entanto, tais eventos eram 
muito mais como do como fenômenos 
tativos. 

Com os trabalhos realizados na década de as análises da ritmi
cidade a ter um outro A 

os estudos se direcionaram as entre os fenômenos re
correntes que ocorrem no homem e sua interacão com o meio ambiente 

em aue este vive. 

criado, em de 
e Ritmos na grupo vem desen

volvendo trabalhos com atividades em turnos alternan
com a buscando reconhecer e 

as da decorrentes do tra
balho em turnos. 

Na a Humana do Museu 
Paraense Emílio Goeldi tem, desde 1988, um de seus 

voltado do homem desta 

aos ritmos circadianos 
te da Ritmicidade 
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horários de dormir e As análises 
para os dados de <111""'-"''''' 

lhança entre os resultados obl:idc)s 
outros autores, 

",_,,,prn et ai 1988). Os ""I,,,,...;: 

referentes a esta 
desde 20% 

et ai e o tamanho 
ser melhor 

Em outro sub-projeto, 
no rio Guamá, 5 km de Belém, uma 

foi de matutinidade e """<:n",,,·

Silva & Marques 

Boi. M1I5. Para. Emflio Coeldi, sér. 5 (2), 1989 

Humanas do 
os ritmos biológicos 

nares. 

da 
se de coleta de dados, já começou a fornecer 

Os seres humanos são em relação ao seu 
médios e dOlmidores, de 

neCe~;SI(la(leS de horas de sono por dia; e em matutinos, ,,,"<:n,,,,'l-inl"\';: 

(Horne & 1976), acordo com as suas n ....f .... an_ 

Foi analisada a herdabilidade do ..."A.·"'", 
não se ter encontrado 

provavelmente não an.....;:..nh 

o tipo matutino extremo 
ser um achado nunca relatado 

imDortantes sobre os Dl'ocessos adaDtativc)s 

biológicos em 
se promissores, uma 

e s6cio-culturais na 
são muito sendo as populações residen

tes ter desenvolvido mecanismo bio-culturais muito n",';H"n 
na de melhor se ao seu ambiente. 

A compreensão dos que os fatores 
ter para a dessa adaptação é a meta 

nosso estudo. 
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rm",~Ii,tnriin da rUmícidade em pOllulllções hUlnilllllS do límído 
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