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RESUMO 

 
O comportamento de escolha é entendido como a seleção de uma entre duas ou mais 
alternativas disponíveis, diferente da preferência, que está relacionada ao tempo 
despendido respondendo a uma dessas alternativas. Em pesquisas com não humanos, 
observa-se que os sujeitos escolhem com maior frequência as alternativas nas quais o 
reforço estará disponível de forma imediata, em pequena quantidade, em comparação 
com a alternativa na qual o reforço estará disponível somente depois que o animal 
esperar um tempo determinado (atraso), mas em maior quantidade. Apesar da literatura 
apresentar dados sobre a influência da restrição alimentar e do sexo do animal em 
tarefas de aprendizagem, é importante aprofundar a investigação desses aspectos em 
tarefas de escolha. O objetivo desta pesquisa foi comparar o desempenho de ratos 
Sprague Dawley (machos e fêmeas) com história de restrição alimentar e ratos controle 
(com comida ad libitum), em uma tarefa de escolha, em que as alternativas variavam em 
relação ao atraso para ter acesso à comida e à quantidade de comida disponível. Foram 
utilizados 24 ratos (12 machos), de linhagem Sprague-Dawley, divididos em dois 
grupos. O Grupo Controle (C) recebeu dieta ad lib., enquanto o Grupo Restrição (R) 
teve sua dieta restrita a 80% da dieta do grupo controle. Aos 70 dias de idade, houve 
uma subdivisão dos grupos: metade dos animais do Grupo C formou o Grupo Controle-
Restrito (CR – 80% da dieta), e a outra metade o Controle-Controle (CC – 100% da 
dieta). No Grupo R, metade dos animais formou o Grupo Restrito-Controle (RC – 100% 
da dieta) e a outra metade, o Grupo Restrito-Restrito (RR – 80% da dieta). Na Etapa 1 
os animais exploravam labirinto em U em uma sessão de 10 tentativas. Na Etapa 2 
foram realizadas 10 sessões de 16 tentativas de escolha forçada, sendo oito no braço 
direito, onde havia seis pelotas de ração disponíveis após atraso de 15 s (alternativa LL), 
e oito no braço esquerdo, com três pelotas de ração disponíveis sem atraso (alternativa 
SS). Na Etapa 3, foram conduzidas 45 sessões com 30 tentativas (10 forçadas e 20 
livres), para verificar o padrão de escolha dos animais dos diferentes grupos em função 
da disponibilidade de reforço em cada alternativa, do atraso em uma das alternativas e 
do tempo inicial de espera (tempo T). Os animais de todos os grupos apresentaram 
preferência pela alternativa SS, independente do sexo ou da dieta. Ao comparar a 
porcentagem de escolhas dos grupos com relação às dietas foram verificadas diferenças 
no padrão e nas latências médias de escolha. O grupo RR apresentou latências médias 
de escolha significativamente inferiores às do grupo CC e um estabelecimento mais 
rápido de preferência pela alternativa SS que o grupo CC. Apesar de não terem sido 
encontradas diferenças significativas entre machos e fêmeas nos parâmetros analisados 
(possivelmente em função do n amostral), verificou-se que fêmeas apresentaram 
latências menores que machos em todos os grupos, além de porcentagens de escolha 
pela alternativa SS maiores que os machos. São discutidas hipóteses sobre a influência 
da dieta e da quantidade de alimento disponível em cada alternativa sobre as escolhas 
dos grupos. Essas hipóteses são também relacionadas a aspectos evolutivos, referentes 
às funções desempenhadas por machos e fêmeas na natureza. 
 
Palavras-chave: Restrição alimentar; comportamento de escolha; diferenças entre 
machos e fêmeas; ratos. 
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Abstract 

 
The behavior of choice is understood as the selection of between two or more 
alternatives available, different from the preference, which is related to the time spent 
by responding to one of these alternatives. In researches with non-human animals, it is 
observed that the subjects choose more frequently the alternatives on which the 
reinforcement will be available immediately, in small quantity, in comparison with the 
alternative in which the reinforcement is available only after the animal expects a 
certain time (delay), but in greater quantity. Although literature present data on the 
influence of food restriction and the sex of the animal in tasks of learning, it is 
important to deepen the investigation of these aspects in tasks of choice. The objective 
of this research was to compare the performance of rats Sprague Dawley (male and 
female) with a history of food restriction and control rats (with food ad libitum), in a 
task of choice, in that the alternatives varied in relation to the waiting time for access to 
food and the quantity of food available. 24 albino rats (12 males), from Sprague-Dawley 
lineage was used, divided in two groups. The Control Group (C) received diet ad lib., 
while the group restriction (R) had their diet restricted to 80% of the diet of the control 
group. At 70 days of age, there was a subdivision of the groups: half of the animals 
from group C formed the Group Controle-Restrito (CR - 80% of the diet), and the other 
half the Controle-Controle (CC - 100% of the diet). In Group R, half of the animals 
formed the Group Restrito-Controle (RC - 100% of the diet) and the other half, the 
Restrito-Restrito group (RR - 80% of the diet). In Step 1 the animals explored the 
labyrinth in U in a session of 10 attempts. In Step 2, there were 10 sessions of 16 
attempts of forced choice, being 8 in the right arm, where there were six pellets of ration 
available after delay of 15 s, and eight in the left arm with three pellets of rations 
without delay. In Step 3, 45 sessions were conducted with 30 attempts (10 forced and 20 
free), tarry check the default choice of animals of different groups in relation to the 
availability of strengthening in each alternative, the delay in one of the alternatives and 
the initial time wait time (T). Animals of all groups have preference for the SS 
alternative, independently of sex or diet. Differences were verified in the pattern and 
average latencies of choices in comparing the percentage of choices of the groups in 
relation to the diets. The RR group presented significantly lower average latency in 
comparison to group CC and a faster preference was established for alternative SS than 
group CC. Even having no significant differences been found between males and 
females in the scope studied (possibly due to then sampling), it was verified that 
females present lower latencies that males  in all groups, besides the higher percentages 
for choosing alternative SS in males. Hypotheses are discussed on the influence  of the 
diet and the quantity of food available in each alternative over the group choices. These 
hypotheses are also related to evolutionary aspects, referent to functions performed by 
males and females in nature. 

  
Key Words: Food restriction; choice behavior; Sprague-Dawley rats; differences 
between males and females. 
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Tomar decisões, fazer escolhas ou ter preferência são comportamentos passíveis 

de observação e que fazem parte do dia-a-dia das espécies animais (Todorov & Hanna, 

2005). De acordo com Skinner (1950), escolher é uma resposta dada a um entre dois ou 

mais estímulos acessíveis; preferir está relacionado a passar mais tempo respondendo a 

um desses estímulos. O comportamento de escolha tem sido muito estudado ao longo 

das últimas décadas por pesquisadores de várias disciplinas, inclusive por analistas do 

comportamento, tanto em seres humanos, quanto em animais não humanos, por meio de 

diferentes procedimentos (Green, Myerson, Lichtman, Rosen, & Fry, 1966; Logan, 

1965; Rachlin & Green, 1972). 

De modo geral, estudos experimentais realizados nessa área utilizam 

contingências de escolha contínua, a partir de esquemas concorrentes (Catania, 1999). 

Neste tipo de esquema o organismo tem diante de si pelo menos duas alternativas de 

resposta, sendo que em cada uma delas vigora um esquema de reforçamento, que podem 

ser iguais ou diferentes.  Por exemplo, quando os esquemas concorrentes são de 

intervalo variável (conc VI VI), cada alternativa disponibiliza reforço após decorrido 

um tempo médio, determinado pelo esquema. Esse tempo pode ser igual nas duas 

alternativas, ou pode ser diferente (e.g., em um esquema conc VI1min VI3min, durante 

uma sessão de uma hora, na primeira alternativa  - VI1min - o animal poderá obter 60 

reforços, uma vez que é reforçado a cada um minuto; porém, na segunda alternativa -

VI3min - o sujeito poderá obter apenas 20 reforços, pois o reforço estará disponível 

apenas a cada 3 minutos). Nesse tipo de arranjo experimental é possível verificar quanto 

o animal alocará suas escolhas em cada uma dessas alternativas. 

Com base em estudos nesse tipo de contingência, Hernstein (1970) elaborou a 

Lei da Igualação, que propõe que, tanto as medidas de número relativo de respostas, 

quanto de tempo relativo, igualam exatamente o número de reforços obtidos. Isto pode 
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ser verificado no experimento realizado por Hernstein (1961), cujo objetivo era 

investigar a frequência relativa de respostas em função da quantidade de reforço 

disponível em cada alternativa. Pombos tinham como alternativa de escolha dois discos, 

iluminados por cores diferentes. A resposta de bicar nos discos era reforçada com 

comida. Em cada um dos discos vigorava um esquema de reforçamento em VI 

diferente. Observou-se que os animais apresentavam um padrão regular de distribuição 

de respostas entre as alternativas, de tal forma que tendiam a igualar a distribuição de 

respostas à distribuição de reforços nas diferentes alternativas, mantendo as taxas de 

reforço. Pode-se dizer que a igualação resulta na maximização dos reforços (Todorov & 

Hanna, 2005), sendo esta entendida como desvios da aprendizagem de probabilidade. 

Alguns dos estudos nesta área, porém, mostraram que há inúmeros casos em que 

a igualação não ocorre de forma exata. Em função desses dados, Baum (1974) propôs a 

Lei Geral da Igualação, que prevê que, em alguns casos, pode ocorrer um 

undermatching nas escolhas apresentadas por um sujeito, ou um overmatching. O 

undermatching caracteriza-se pela preferência por uma das alternativas, de forma que o 

animal não iguala suas respostas à quantidade de reforços, causando um desvio no 

padrão da resposta do animal quando comparado ao matching. Em outros casos o 

sujeito pode apresentar maior variação de suas respostas entre as alternativas, também 

diferenciando seu padrão de escolhas do matching pelo fato de não igualar as respostas, 

sendo esta alta variação conhecida como overmatching, o que irá gerar uma taxa de 

repostas maior em uma das alternativas do que a esperada. Essas variações no padrão de 

escolhas podem ocorrem em função de inúmeras variáveis, além da quantidade de 

reforço disponível em cada alternativa, como, por exemplo, o tempo de espera para a 

oportunidade de escolha ou o atraso na liberação do reforço em cada alternativa, 

variáveis a serem investigadas no presente projeto. 
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Os estudos sobre escolha também têm direcionado o interesse dos pesquisadores 

em verificar de que forma variáveis ambientais específicas podem afetar a tomada de 

decisão dos animais em termos de sobrevivência e reprodução (Bateson, 2002; Gilby & 

Wrangham, 2007; Timberlake, Gawley, & Lucas, 1987). Em uma revisão sobre tomada 

de decisões de forrageamento por aves (beija-flores selvagens e estorninhos europeus), 

Bateson (2002) descreveu que as decisões desses animais são afetadas pela variação ou 

sensibilidade ao risco, dependendo dos benefícios obtidos a partir das alternativas de 

forrageamento disponíveis (Bateson, Healy, & Hurly, 2002). A análise dos estudos 

mostrou que a variabilidade, a magnitude e a direção da preferência pela sensibilidade 

ao risco são influenciadas pelo número de escolhas, pois quando ocorre a variação na 

quantidade de alimento disponível, os animais tendem a apresentar maior aversão ao 

risco; porém, quando a variação está relacionada com o atraso para a disponibilidade do 

alimento, os animais são quase universalmente propensos ao risco. Nos experimentos 

analisados, os animais avaliavam suas alternativas de escolha comparando as opções 

que lhes eram apresentadas, o que pode ser observado, também, no comportamento 

humano (Bateson, 2002). 

O trabalho de Bateson (2002) indica que o comportamento de escolha dos 

organismos parece dependente não apenas da quantidade de recursos (ou reforçadores) 

disponíveis, mas também de variáveis temporais para a obtenção dos mesmos, ou seja, 

da imediaticidade ou do atraso na obtenção do recurso, além da quantidade obtida. Um 

exemplo em humanos nesse tipo de situação pode ser observado quando se precisa 

escolher entre gastar o salário aos poucos (escolha com consequências obtidas a curto 

prazo), ou então, guardar o dinheiro para comprar algo que se queira muito e que 

demande uma disponibilidade financeira maior, como um carro (escolha com 

consequências obtidas a longo prazo) (Rachlin & Green, 1972). Ao optar por gastar o 
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dinheiro aos poucos e de forma imediata, ao menos em tese, pode-se falar de ausência 

de autocontrole. Já ao decidir guardar o dinheiro para poder comprar algo mais valioso, 

como um carro, a pessoa estaria demonstrando autocontrole, uma vez que consegue 

esperar para ter algo maior e que demande um tempo de espera. 

O autocontrole caracteriza-se como um comportamento de escolha de uma 

recompensa maior no futuro, em contraste a uma recompensa menor no presente, sendo 

que estas alternativas diferem entre si quanto ao atraso e à magnitude do estímulo 

reforçador (Rachlin,1974). O atraso no reforçamento é entendido como o intervalo de 

tempo entre a resposta e a obtenção do reforço. A outra variável, “magnitude de 

reforçamento”, é um termo que se refere a parâmetros relacionados a pesos ou 

tamanhos, números de unidades de pesos ou tamanhos iguais, duração de exposição, 

tempo de acesso ou concentração de um nutriente solúvel (Hanna & Ribeiro, 2005). 

 Para estudar e medir o comportamento de autocontrole em modelos animais, 

pesquisadores costumam apresentar aos sujeitos uma situação com duas alternativas: 

uma em que o reforço é imediato, porém em menor quantidade, e outro em que o 

reforço estará disponível após um tempo de atraso, porém em maior quantidade 

(Ainslie, 1974; Rachlin & Green, 1972). Alguns autores relacionam a escolha pela 

alternativa imediata e sem atraso ao discouting temporal (Green & Myerson, 2004; 

Lagorio & Madden, 2005; Oliveira et al., 2013). O discouting é entendido como uma 

diminuição do valor subjetivo do reforçador disponível após um atraso, ainda que em 

maior quantidade, que o iguala à alternativa imediata, mas com quantidade de reforço 

menor (Oliveira et al., 2013). Por exemplo, quando um animal tem diante de si uma 

alternativa em uma há três pellets de ração entregues de forma imediata, e outra com 

seis pellets de ração entregues de forma atrasada, o atraso na alternativa faz com que a 

maior quantidade de pellets tenha o seu valor subjetivo diminuído; consequentemente as 
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seis pellets passam a ter o mesmo valor que as três pellets disponíveis de forma imediata 

para o sujeito experimental. Geralmente, observa-se nestes modelos experimentais que 

animais acabam sacrificando alguns benefícios apresentados pela opção com atraso 

optando pela alternativa imediata, sendo estas alternativas muitas vezes indicativas de 

impulsividade e baixo autocontrole (Blanchard, Pearson & Hayden, 2013).   

Um experimento clássico sobre autocontrole foi conduzido por Rachlin e Green 

(1972). Eles investigaram a escolha de pombos diante de duas situações: receber 

pequenas quantidades de alimento após um atraso pequeno (contingência do tipo 

“pouco, mas agora”), ou, alternativamente, receber uma quantidade maior de alimento 

após um intervalo de atraso maior (contingência do tipo “muito, porém mais tarde”). A 

escolha da segunda alternativa poderia ser chamada de “autocontrole”. Uma 

contingência específica, porém, foi introduzida no procedimento, o que o diferenciou 

dos procedimentos de escolha mais comuns: a chamada contingência de “compromisso” 

(commitment). Os cinco pombos poderiam fazer uma escolha prévia no procedimento: 

ou a possibilidade de escolher entre as duas chaves, uma que liberava reforço em menor 

quantidade de forma imediata (alternativa SS – smaller, sooner), e outra que liberava o 

reforço maior com atraso (alternativa LL – larger, later), ou ter disponível apenas a 

alternativa LL, a escolha em que o animal se comprometeria com a alternativa de maior 

ganho. O acesso a qualquer uma dessas alternativas (a de escolher ou não a alternativa 

de compromisso) era precedida por um tempo (T), que era manipulado pelos 

pesquisadores. 

A preferência dos sujeitos variou em função do tempo T, ou seja, quanto maior o 

tempo de espera (T), mais eles escolhiam ter acesso apenas à alternativa LL. Por outro 

lado, quanto menor o tempo T, mais os pombos escolhiam ter acesso às duas chaves, 
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escolhendo a recompensa menor e imediata. Os autores concluíram que o autocontrole 

foi determinado pelo tempo de espera (T). 

Outro estudo com procedimento semelhante, conduzido por Ainslie (1974), 

mostrou que alguns pombos eventualmente podem aprender a fazer uso da estratégia de 

pré-compromisso para evitar escolhas por impulso. Os resultados mostram que os 

pombos quase sempre bicavam a chave referente ao comportamento impulsivo 

(obtenção imediata e pouco tempo de acesso à comida). Porém, três dos 10 pombos 

aprenderam a usar a opção do pré-comprometimento, escolhendo a chave de alternativa 

única em mais da metade das tentativas. 

 Observa-se que nos estudos de Rachlin e Green (1972) e de Ainslie (1974), os 

animais deveriam escolher entre arriscar-se ou não para obter reforço, uma vez que, 

inicialmente, eles não sabiam a quantidade de alimento disponível e nem quanto tempo 

teriam que esperar para conseguir receber o alimento a partir da alternativa escolhida.  

Em ambos os estudos o aumento do tempo inicial de espera aumentava a vantagem da 

alternativa de compromisso, de tal forma que o risco da espera tornava-se mais 

vantajoso. 

Diante dos indicadores de que o autocontrole é um comportamento aprendido 

pelo animal, e de que este depende de uma série de contingências estabelecidas pelo 

ambiente, cabe questionar se variáveis biológicas, como a restrição alimentar, são 

capazes de interferir na escolha dos animais durante um procedimento que investiga o 

autocontrole. 

A falta de nutrientes, seja pela alimentação inadequada ou pela restrição 

alimentar, pode prejudicar os indivíduos levando-os, inclusive, à morte. As 

necessidades nutricionais das espécies animais, incluindo a humana, são semelhantes, 

pois todos necessitam de proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, sais minerais e 
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água. As diferenças podem ser encontradas com relação à quantidade que cada ser vivo 

irá requerer de cada substância, levando em consideração aspectos como o seu tamanho, 

a temperatura e a atividade física, além de outros fatores (Zucoloto, 2013). 

A restrição nutricional tem sido uma variável manipulada por algumas pesquisas 

de abordagem analítico-comportamental, a maioria com ratos, para estudar seus efeitos 

sobre comportamentos específicos, como aprendizagem, memória e discriminação 

(Finger et al. 1986; Morgane et al., 2002; Reyes-Castro et al., 2011; Valadares et al., 

2010). Esses experimentos têm sido conduzidos para determinar os efeitos da 

desnutrição pré e pós-natal sobre os aspectos bioquímico, fisiológico e comportamental 

dos organismos (Barbosa et al., 2015; Rocinhole, Almeida & De- Oliveira, 1997; 

Schweigert, Souza, & Perry, 2009) e produziram muitas evidências sobre a forma como 

a desnutrição em períodos críticos do desenvolvimento do organismo pode interferir de 

modo deletério sobre os sistemas estudados. Além disso, estudos sobre efeitos da 

restrição alimentar (privação) em diferentes períodos da vida, com durações distintas e 

sob diferentes intensidades também têm sido conduzidos para esclarecer seus efeitos 

sobre aspectos comportamentais de ratos. 

Bueno, Aguiar e Costa (2009), por exemplo, utilizaram diferentes níveis de 

privação alimentar em ratos (Rattus norvegicus), para verificar como a privação severa 

poderia influenciar o desempenho dos sujeitos em um esquema de reforçamento 

diferencial de baixas taxas de respostas (DRL). Os animais apresentaram baixo 

desempenho quando passaram de 100% a 80% de porção de ração ad lib. e melhoraram 

seu desempenho quando a porção de ração passou de 80% para 100%, o que mostra que 

o desempenho de ratos em tarefa de DRL é influenciado não só pelo nível de privação 

alimentar, mas também pelas experiências de estados fisiológicos pelas quais o 

indivíduo passou anteriormente. Como os procedimentos operantes têm como foco 
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principal a aprendizagem, seu uso pode trazer grandes contribuições para os estudos dos 

efeitos da desnutrição sobre o comportamento dos organismos. 

Outra variável que pode ter influência no desempenho de indivíduos em tarefas 

de aprendizagem é o sexo. Embora existam estudos cujo foco seja a diferença de 

desempenho entre machos e fêmeas em tarefas de aprendizagem, são muito mais 

comuns os estudos que trabalham apenas com machos. As fêmeas têm sido pouco 

utilizadas nas pesquisas e geralmente argumenta-se que isto ocorre em função das 

alterações hormonais causadas pelo ciclo estral, que pode ser uma variável de difícil 

controle e que pode interferir nos resultados dos estudos. Porém, é importante que 

fêmeas também sejam estudadas para que se possa mapear as eventuais diferenças 

relacionadas ao sexo (Prendergast, Onishi, & Zucker, 2014), diferenças que podem ser 

cruciais para o entendimento das espécies, inclusive em relação a aspectos evolutivos.  

Alguns estudos que comparam os desempenhos de ratos machos e fêmeas têm 

indicado resultados de muito interesse. Rajab et al. (2014), por exemplo, realizaram um 

estudo com a finalidade de verificar o desempenho de machos e fêmeas com relação à 

aprendizagem e memória, após terem sido submetidos a restrições alimentares de curto 

prazo. Os autores encontraram diferenças entre os sexos com relação a respostas 

temporais em um labirinto aquático de Morris: quando submetidos a 2 horas de restrição 

alimentar com 40% da ração, os machos apresentaram resultados melhores que as 

fêmeas, pois nadaram menores distâncias e levaram um tempo menor para encontrar a 

plataforma de escape, enquanto as fêmeas nadaram maiores distâncias e demoraram um 

tempo maior para encontrar a plataforma. No grupo de duas semanas de restrição 

alimentar não foram observadas diferenças significativas com relação ao sexo dos 

animais, pois tanto machos quanto fêmeas apresentaram resultados piores na 

aprendizagem e memória que os do grupo controle. 
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Outro estudo que apresentou importantes resultados sobre o comportamento de 

machos e fêmeas foi o realizado por Haaren, Hest e Poll (1988). No Experimento 1, os 

autores compararam o desempenho de ratos de ambos os sexos em tarefas de escolha 

entre uma alternativa com menor quantidade de ração entregue de forma imediata 

(alternativa SS) e a outra alternativa com maior quantidade de ração entregue de forma 

atrasada (alternativa LL). Tanto os machos como as fêmeas escolheram mais de 80% 

das vezes a alternativa LL, mostrando evidências de autocontrole e maximização da 

quantidade total de reforços obtido por unidade de tempo. No entanto, quando os 

autores variaram o atraso para liberação de reforços na alternativa LL (Experimento 2), 

os machos tenderam a escolher com maior frequência a alternativa LL, independente do 

atraso estabelecido para a liberação do reforço (9s, 15s, 24s e 36s), mas as fêmeas 

pareceram ser mais sensíveis à manipulação dos atrasos, pois mostraram desempenhos 

mais variáveis diante das duas alternativas (Haaren et al., 1988). 

Além dos dois estudos citados, outros ainda mostram diferenças entre machos e 

fêmeas relacionadas, por exemplo, ao comportamento alimentar (Shibatta & Rocha, 

2001), em modelos de desamparo aprendido (Gouveia Jr., 2001), e em tarefas de 

escolha que envolvam risco (Orsini et al., 2016). Em conjunto, essas pesquisas mostram 

que quando submetidos a uma mesma tarefa machos e fêmeas podem apresentar 

desempenhos diferentes, o que confirma a importância do estudo da variável sexo em 

pesquisas com não humanos, como sugerido por Prendergast et al. (2014).  

Apesar da literatura indicar dados robustos sobre a influência da restrição 

alimentar dos sujeitos em tarefas de aprendizagem, e indícios importantes sobre a 

influência do sexo nessas mesmas tarefas e em outras, é importante aprofundar a 

investigação da interferência conjunta dessas variáveis em tarefas de escolha. O 

presente trabalho teve como objetivo comparar o desempenho de ratos machos e 
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fêmeas, em um grupo com história de restrição alimentar e um grupo controle (com 

comida ad lib), em uma tarefa de escolha, em que as alternativas variavam em relação 

ao tempo de atraso e à quantidade de comida disponibilizada. Buscou-se verificar se 

animais com uma história de restrição alimentar eram capazes de escolher a alternativa 

mais vantajosa (maior quantidade de comida com atraso) em diferentes condições de 

atraso inicial (tempo T), e se haveria diferença nas escolhas de machos e fêmeas. 
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Método 

Sujeitos 

Foram utilizados 24 ratos, da espécie Rattus norvegicus, linhagem Sprague-

dawley, com 70 dias de idade, sendo 12 machos e 12 fêmeas. Os animais eram 

provenientes do Biotério Central da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP e 

foram recebidos aos 21 dias de idade. A partir dessa idade os animais ficaram alojados 

no biotério do Laboratório Fred S. Keller da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

de Ribeirão Preto, em gaiolas de polietileno individuais (387cm2 de área por 17,8cm de 

altura), forradas com raspas de madeira (maravalha). A temperatura do biotério variava 

entre 20 e 24°C, com ciclos claro-escuro diário (12/12 h, com luzes acesas das 6h às 

18h). Além disto, a partir da chegada ao biotério foi realizado um controle da dieta dos 

animais do grupo controle, em que a ração era pesada antes de ser colocada para o 

sujeito e também no dia seguinte, antes de disponibilizar uma nova porção para o 

sujeito; isto foi feito para verificar a quantidade de alimento ingerida pelos ratos, até os 

70 dias de idade, quando começaram as manipulações experimentais.  

Os sujeitos tiveram água à vontade durante todo o tempo e a ração em pelotas de 

0,03g (Nuvilab), controlada. Para que os animais pudessem ser identificados, foram 

realizadas marcações com etiquetas nas caixas em que os animais ficavam alojados. 

Essa pesquisa foi realizada após a análise e aprovação do Comitê de Ética no Uso de 

Animais (CEUA) da Universidade de São Paulo – Campus Ribeirão Preto (protocolo 

14.1.669.53.4). 
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Dietas  

Os animais foram divididos em dois grupos, com relação à sua dieta. O grupo 

controle (C) recebeu dieta ad lib., enquanto o grupo definido como restrição (R) passou 

por um período de restrição alimentar, a partir do 22º dia de idade. Cada grupo foi 

composto por 12 animais, seis machos e seis fêmeas. O processo de controle da dieta 

dos animais foi dividido em três fases, apresentadas da Tabela 1. 

Tabela 1 

Composição dos Grupos e Fases de Estabelecimento da Dieta. 

Grupos 

Idade (em dias) nas fases experimentais 

Controle de 

ingestão 

alimentar 

Restrição 

alimentar 

Subdivisão dos 

grupos 

Grupo Controle (GC) 

12 sujeitos (6♂ e 6 ♀) 
22 a 70  ------------- 70  

Grupo Restrição (GR) 

12 sujeitos (6♂ e 6 ♀) 
------------------ 22 a 70  70  

 
Fase 1: A partir dos 22 dias de idade, foi feita a primeira fase do controle alimentar dos 

sujeitos, realizado com o GC. Diariamente foi realizada a pesagem da porção de 

alimento que ficava disponível para o animal e, no dia seguinte, a pesagem da mesma 

porção, a fim de verificar quanto o animal ingeriu, por um período de 48 dias (dos 22 

aos 70 dias de idade).  

 

Fase 2: Depois de calculada a média diária de ingestão alimentar dos sujeitos, o GC 

continuou recebendo 100% da ração (22g para machos e 15g para fêmeas – fase adulta) 

mensurada na Fase 1, enquanto que a manipulação da dieta do GR foi iniciada. Cada 
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animal deste último grupo recebeu 80% da quantidade média consumida pelos controles 

na idade equivalente, a partir dos 22 dias de idade, até que atingissem 70 dias de idade 

(período em que os dois grupos foram subdivididos e iniciados os procedimentos 

experimentais). A partir dos 70 dias, os machos do GR recebiam 17,6g diárias de ração, 

e as fêmeas 12g.  

 

Fase 3: Depois de estabelecida a quantidade de alimento que cada grupo receberia 

diariamente, a partir dos 70 dias de idade, o GC foi subdividido: seis sujeitos (três 

machos e três fêmeas), sorteados aleatoriamente, continuaram recebendo 100% da 

ração, sendo este o grupo controle controle (CC), e os demais seis ratos (três machos e 

três fêmeas) passaram a receber 80% de ração, constituindo o grupo controle restrição 

(CR). 

 Os animais do GR também foram divididos em dois subgrupos: seis indivíduos, 

três machos e três fêmeas, sorteados aleatoriamente, continuaram recebendo 80% da 

ração, sendo este o grupo restrito restrito (RR), e os demais seis sujeitos, também três 

machos e três fêmeas, passaram a receber 100% da ração, constituindo o grupo restrito 

controle (RC). A composição dos grupos é apresentada na Tabela 2. 



28 
 

Tabela 2 

Distribuição dos Animais Entre os Grupos Experimentais. 

Grupos Sub-grupos 

Grupo Controle (C) 
12 sujeitos (6♂ e 6 ♀) 

Controle Controle (CC) 

6 sujeitos (3 ♂ e 3 ♀) 

Controle Restrição (CR) 

6 sujeitos (3 ♂ e 3 ♀) 

Grupo Restrito (R) 
12 sujeitos (6♂ e 6 ♀) 

Restrição Restrição (RR) 

6 sujeitos (3 ♂ e 3 ♀) 

Restrição Controle (RC) 

6 sujeitos (3 ♂ e 3 ♀) 

 

Equipamento 

Foi utilizado um labirinto em U, confeccionado em acrílico, com 140 cm de 

comprimento e 115 cm de largura, elevado a 50 cm em relação ao solo. Esse labirinto 

foi idealizado pela autora desta dissertação e confeccionado pela empresa Scienlabor® 

equipamentos. O labirinto tinha braços de acrílico, medindo 50 cm de comprimento, os 

quais possuíam paredes laterais com 50 cm de altura, como o representado na Figura 1. 

Em cada braço havia uma porta, sendo que a porta A, localizada no braço referente ao 

link inicial, era de guilhotina opaca e dava acesso às portas B1e B2, que por sua vez 

eram de acrílico transparente e permitiam ao animal o contato com as portas C1 e C2, 

respectivamente, de guilhotina e acrílico opaco. As portas B’s e C’s, após ultrapassadas, 

não permitiam que o animal retornasse pelo braço do aparato.  

 Ao passar por B1, o animal encontrava C1, que possibilitava que ele entrasse 

em um compartimento onde se localizava o comedouro (4 x 6 x 1,5cm), o qual era 
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elevado a 3 cm do chão do labirinto. Se o animal acessasse B2, encontrava C2, que 

também possibilitava que ele entrasse no compartimento referente ao comedouro.  

Além disso, como parte do registro dos dados, as sessões foram gravadas na 

íntegra por uma filmadora SONY, modelo HDR-CX220, alocada no teto da sala 

experimental. 

 

Figura 1. Labirinto em U, utilizado durante o experimento. A) Foto do labirinto em U. 
B) Esquema representativo do labirinto em U.   
 

 

 

A 

B 
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Procedimento de coleta de dados  

Os procedimentos experimentais iniciaram-se aos 70 dias de idade dos animais, 

sendo a coleta de dados realizada em cinco dias da semana. Durante os dias de coleta os 

animais passaram por um esquema especial de ingestão alimentar. A água foi 

disponibilizada ad lib. nas caixas-viveiro, enquanto que a porção de ração era 

distribuída, uma parte durante o experimento (no máximo 4,95g), e outra ao encerrar o 

procedimento, conforme o grupo de que fazia parte o animal (para os machos 17,05g ou 

12,65g, e para as fêmeas 10,05g ou 7,05g). Nos dois dias em que não havia sessões 

experimentais, os sujeitos recebiam a porção completa de ração, correspondente ao 

grupo ao qual pertenciam.  

O procedimento propriamente dito foi dividido em 3 etapas. 

Etapa 1: Nesta etapa o objetivo era permitir ao animal explorar o labirinto, de forma que 

ele entrasse em contato com os braços da direita e da esquerda, acessando o comedouro 

que continha pelotas de ração. Foi realizada uma sessão com 10 tentativas forçadas: em 

cinco tentativas a porta B1 ficou travada, de forma que o animal só conseguia passar 

pela porta B2, e nas outras cinco tentativas a porta B2 ficava travada e o animal só 

conseguia passar pela porta B1. O intervalo entre as tentativas (IET) foi de 30s. 

Inicialmente, o sujeito foi colocado no link inicial (referente ao “Início” na Figura1) do 

labirinto e a porta A era aberta, permitindo ao animal o acesso às portas B1 e B2. Após 

passar pela porta B (1 ou 2), ao final do braço, o animal encontrava  duas pelotas de 

ração após a porta C, no comedouro, em cada braço. O objetivo da colocação das 

pelotas de alimento no comedouro, ao final do percurso, era reforçar a mobilidade do 

sujeito no braço do labirinto. Ao final dessa etapa, foi liberado para o animal 0,6g de 

ração. 

 



31 
 

Etapa 2: O objetivo desta etapa foi expor os animais às contingências experimentais 

estabelecidas pela escolha de cada um dos braços do labirinto durante cada sessão. 

Foram realizadas 10 sessões de 16 tentativas de escolha forçada, sendo oito no braço 

direito e oito no braço esquerdo, com um IET de 30s. O animal recebeu 2,16g de porção 

de ração durante cada sessão. Ao ser colocado no link inicial (referente ao “Início” na 

Figura 1), após decorrido um tempo T (10 s), o animal teve acesso às duas portas que 

possibilitaram a passagem para o braço direito e o esquerdo, porém apenas uma, nesta 

etapa, possibilitou ao animal passar para o próximo link. Ao acessar o braço esquerdo, o 

animal tinha que esperar por 15 s para que a próxima porta se abrisse, dando acesso ao 

compartimento do comedouro, onde podia consumir seis pelotas de alimento 

(alternativa com atraso, mas com maior quantidade de alimento). O acesso ao braço 

direito possibilitava que o animal percorresse o corredor e chegasse diretamente ao 

compartimento do comedouro, onde tinha acesso a três pelotas de alimento (alternativa 

sem atraso, mas com menor quantidade de comida). Durante esta etapa foi registrado de 

forma manual, utilizando um cronômetro, o tempo que os animais levavam para chegar 

até o comedouro, desde a abertura da porta A (link inicial). 

Etapa 3: O objetivo dessa etapa foi testar as  escolhas dos sujeitos entre as alternativas 

disponíveis. Nesta terceira etapa do experimento foram conduzidas, inicialmente, 10 

sessões com 30 tentativas. Em cada sessão as 10 tentativas iniciais foram forçadas 

(cinco no braço esquerdo e cinco no direito, conforme o procedimento da Etapa 2), e as 

20 tentativas seguintes foram livres, com um IET de 30s. O animal recebeu, em cada 

sessão, 1,35g de ração nas 10 tentativas de escolha forçada, e no máximo 3,6g de porção 

de ração ou, no mínimo, 1,8g de porção de ração nas 20 tentativas de escolha livre. 

Nesta etapa, o início de cada tentativa ocorria no link inicial, com um tempo de espera 

(T) de 10 segundos. Após esse tempo, a porta que dava acesso às duas alternativas 
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(braço direito ou esquerdo) para o animal era aberta, sendo que ambos os lados ficavam 

disponíveis para que o sujeito pudesse escolher em qual seguir. Feita a escolha, no 

entanto (assim que o corpo todo do animal passe pela porta), não era mais possível 

retornar e mudar para o outro braço do labirinto. As consequências da escolha de cada 

braço eram as mesmas apresentadas na Etapa 2.  

Foi realizada, ainda nesta fase, a manipulação do tempo T, com a finalidade de 

verificar se a manipulação desse tempo no link inicial interferiria na escolha posterior 

do animal entre as alternativas disponíveis. Para isto, após as 10 sessões de tentativas 

iniciais, foram conduzidas mais 35 sessões. O tempo T foi alterado em blocos de cinco 

sessões consecutivas para os seguintes valores: 4, 8, 16, 32, 16, 8, 4 s. Ou seja, o animal 

passou primeiro por um bloco de cinco sessões em que o tempo T era de 4 s, depois 

mais cinco sessões em que o tempo foi de 8 s e assim por diante. O experimento se 

encerrava após a conclusão dessas 35 sessões, sendo registrado a escolha do animal 

entre a alternativa LL e SS, e também a latência de escolha dos animais (para registro de 

latência utilizou-se um cronômetro manual, que foi acionado a partir da abertura da 

porta A, referente ao link inicial, e o experimentador parava o tempo quando o corpo do 

sujeito tivesse passado completamente pela porta B1 ou B2). A Tabela 3 apresenta de 

forma geral os passos realizados em cada etapa do experimento. 
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Tabela 3   

Descrição das Etapas do Procedimento. 

Etapa Número de 
sessões Tentativa Procedimento Tempo T Porção 

de ração 

Etapa 1 1 

10 tentativas, 
sendo 5 no 

braço direito e 
5 no esquerdo 

Exploração do 
labirinto ----- 0,6g 

Etapa 2 10  

16 tentativas, 
8 no braço 

direito e 8 no 
esquerdo 

Escolhas 
forçadas 

10s 2,16g 

Etapa 3 45 30 tentativas 
Escolhas 

forçadas e 
livres 

10s  

(10 sessões) No 
máximo 
4,95g ou 

no 
mínimo 
3,15g 

4s, 8s, 16s, 
32s, 16s, 8s, 

4s 

(5 sessões 
cada) 

 
 
Procedimento de análise de dados  

Para análise dos resultados da etapa referente às tentativas forçadas (Etapa 2) 

entre os grupos que passaram ou não por um período de restrição alimentar, bem como 

para comparar o desempenho de machos e fêmeas nesta tarefa, foi utilizada a Análise de 

Variância (ANOVA) multivariada de medidas repetidas modelo misto. Nos resultados 

referentes às tentativas forçadas e livres (Etapa 3) dos grupos CC, CR, RR e RC, a 

análise dos dados foi referente as tentativas livres. Inicialmente foi aplicada a 

transformação Log (y+1) devido a alta variabilidade dos dados e a quantidade de 
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valores iguais a zero. Em seguida os dados foram analisados conforme suas escolha pela 

alternativa LL em cada condição de tempo T, bem como o tempo de latência de escolha 

durante o procedimento de tentativas livres, além de verificada a diferença entre machos 

e fêmeas entre os grupos conforme as dietas, a escolha por LL e a latência de escolha. 

Para essas análises também foi utilizada a ANOVA modelo Misto.     
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Resultados 

 Inicialmente, serão apresentados os resultados do desempenho dos animais nas 

Tentativas Forçadas (Etapa 2) e nas tentativas livres (Etapa3). Os dados individuais dos 

animais durante a Etapa 3 (Médias de Escolha e Latência) estão detalhados no Apêndice 

1 e 2.  

 

Etapa 2 - Tentativas forçadas 

 Foi registrada a duração das sessões de cada animal na Etapa 2. Esses dados 

foram analisados pelo método de Análise de Variância (ANOVA) Multivariada de 

Medidas Repetidas Modelo Misto. A Figura 2 apresenta a comparação do tempo médio 

das primeiras cinco sessões dessa etapa com a duração média das cinco últimas sessões 

dos animais do GC e do GR. 

 
Figura 2. Tempo médio de duração das cinco primeiras sessões de tentativas forçadas e 
das cinco últimas (Etapa 2), considerando o total de animais da pesquisa. As barras de 
erro nas colunas indicam o desvio padrão.  
 

 Houve diferença significativa entre a duração média das cinco primeiras sessões 

e a duração média das cinco últimas sessões, com valores significativamente superiores 
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para as cinco primeiras, tanto para o GC como para o GR [F(1;11) = 25,78   p < 0,001], 

como pode ser observado na Figura 2. Quando comparadas a duração média das sessões 

dos machos do GC e do GR, com a duração média das sessões das fêmeas dos dois 

grupos, observou-se interação significativa [F(1;16) = 9,38   p = 0,007] entre os fatores 

sexo e tempo de sessão, em que os machos apresentam tempo médio significativamente 

superiores [F(1;16) = 7,12 p = 0,02]. Ao comparar o tempo médio nas cinco primeiras 

sessões com as cinco últimas observa-se diferença significativa somente nas cinco 

primeiras sessões, em que os machos apresentam resultados significativamente maiores 

[t(22) = 2,94 p = 0,008], conforme a Figura 3. 

 

Figura 3. Tempo médio de duração das cinco primeiras e das cinco últimas sessões da 
Etapa 2, para machos (M) e fêmeas (F). As barras de erro nas colunas indicam o desvio 
padrão.  

 

Além disso, comparando-se separadamente as primeiras e últimas sessões de 

machos e de fêmeas, verificou-se uma queda significativa do tempo médio das sessões: 

639 s para as fêmeas [F(1;11) = 25,78   p < 0,001], e 1354 s para os machos [F(1;11) = 

38,41 p < 0,001], ou seja, apesar de haver uma queda nos tempos médios no segundo 

conjunto de sessões para todos os animais, essa queda foi mais expressiva para os 
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machos (p = 0,007). Não foi verificada interação significativa entre as dietas e a duração 

das sessões dos animais. 

 
Etapa 3 
 
Variável Dieta 

 Durante a Etapa 3 foram registradas as escolhas dos animais entre as alternativas 

LL e SS, bem como a latência das escolhas (tempo que o animal levava entre a abertura 

da porta inicial – início da tentativa – até passagem do corpo inteiro do animal pela 

porta B1 ou B2, que caracterizava a resposta de escolha). Esses dados foram analisados 

por uma ANOVA de medidas repetidas modelo misto.  

A Figura 4 apresenta a porcentagem média de escolhas pela alternativa LL, 

durante as tentativas livres, de todos os sujeitos (machos e fêmeas) dos grupos CC, CR, 

RR e RC, em cada variação do tempo T.  

 
 
Figura 4. Porcentagem média de escolha pela alternativa de maior quantidade de 
reforço com atraso maior (LL), dos animais (machos e fêmeas) dos grupos CC, CR, RR 
e RC, nos diferentes tempos T. C = Controle; R = Restrito. As barras de erro nas 
colunas indicam o desvio padrão e a linha pontilhada indica o ponto de indiferença pelas 
alternativas.  

P
or

ce
nt

ag
em

 m
éd

ia
 d

e 
es

co
lh

as
  

Tempo T 



38 
 

 

 Ao comparar o desempenho dos diferentes grupos em relação aos estados 

nutricionais é possível observar que houve diferença significativa em relação à 

porcentagem média de escolhas pela alternativa LL com a variação do tempo T 

[F(21;105) = 1,92 p < 0,02]. De modo geral, todos os animais de todos os grupos 

preferiram a alternativa SS (menos de 50% das escolhas na Figura 4). Algumas 

diferenças em relação ao padrão de escolhas, porém, podem ser verificadas. Nos 

animais do grupo CC, observa-se uma diferença significativa nas médias de escolha 

com a variação do tempo T [F(7;35) = 5,44 p < 0,001]. Da mesma forma, no grupo RC 

também foram encontradas diferenças significativas no desempenho dos animais nos 

diferentes valores de T [F(7; 35) = 19,07 p < 0,001] -  porcentagens médias de escolhas 

pela alternativa LL maiores quando o tempo T era 10s. O Grupo RR, por sua vez, 

apresentou queda progressiva e constante na porcentagem de escolhas pela alternativa 

LL, de modo que no primeiro conjunto de sessões com tempo T de 8s essa porcentagem 

já estava abaixo de 10%. A partir da condição de tempo T de 32s, praticamente nenhum 

animal do Grupo RR escolheu a alternativa LL (ver dados individuais dos grupos no 

Apêndice 1). Diferença significativa no desempenho dos animais em função do tempo T 

no grupo RC também foi observada [F(7;28) = 11,62 p < 0,001], e no grupo CR 

[F(7;35) = 25,11 p < 0,001] uma vez que os indivíduos apresentam maiores 

porcentagens médias de escolha quando o tempo T era de 10s, mas esse tempo diminuiu 

ao longo dos diferentes valores do tempo T, da mesma forma que no grupo RR.  

Apesar de haver diferença no desempenho dos animais intragrupo, não foram 

observadas diferenças significativas no desempenho dos animais quando comparadas as 

porcentagens médias intergrupos [F(3;15) = 2,46 p = 0,10]. Como mostra a Figura 4, em 

todos os grupos os animais apresentam uma porcentagem média de escolhas pela 
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alternativa LL maior quando ao valor de T era 10s e 4s, mas a partir da condição 8s é 

possível notar que essa porcentagem média começa a diminuir e chega a zero no grupo 

RR e a quase zero nos demais grupos. Essa diminuição na porcentagem de escolhas pela 

alternativa LL ao longo de diferentes valores de T sugere que o valor desse atraso não 

influenciou as escolhas dos animais de nenhum dos grupos. 

Observando-se o padrão de distribuição das respostas dos grupos, observa-se, 

ainda na Figura 4, similaridade entre os grupos CC e RC, assim como entre RR e CR. 

Essas similaridades entre os grupos sugerem que o estado nutricional dos animais no 

momento da coleta de dados exerceu influência maior sobre o desempenho deles do que 

a história nutricional anterior ao procedimento (a restrição crônica ou a dieta ad lib.). 

 Além das porcentagens médias de Escolha LL, foi analisada a latência média das 

escolhas nas sessões de tentativas livres, também através da ANOVA modelo Misto. A 

Figura 5 apresenta esses dados por grupo, em função da variação do tempo T. 

  
 
Figura 5. Latência média de escolha dos sujeitos (machos e fêmeas) dos grupos CC, 
CR, RR e RC, nos diferentes tempos T. C = Controle; R = Restrição. As barras de erro 
nas colunas indicam o desvio padrão.  
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 A Figura 5 mostra diferença significativa nas latências médias de escolha em 

função da variação do tempo T [F(7;105) = 53,00 p < 0,001]. De modo geral, os animais 

de todos os grupos apresentam latências médias de escolha maiores nas condições 

iniciais de tempo T, mas essa latência tendeu a diminuir com o passar das sessões em 

todos os grupos. Sendo assim, há uma diferença significativa na latência média dos 

animais do grupo CC [F(7;35) = 13,61 p < 0,001], na condição de T 10s, em 

comparação com a latência média das demais condições: essa latência tendeu a  

diminuir com o passar das sessões. Da mesma forma observa-se diferença significativa 

nas latências médias dos animais do grupo RR [F(7;35) = 3,65 p = 0,005], do grupo RC 

[F(7;35) = 40,39 p < 0,001] e grupo CR [F(7;35) = 11,33 p < 0,001], comparando-se as 

diferentes condições de tempo T. Apesar de haver diferença intragrupo na variável 

latência, essa diferença é maior sempre quando o T é 10s, indicando que o tempo T não 

influenciou diferencialmente a latência das tentativas para os animais dos diferentes 

grupos de dietas 

Quando comparada a latência média entre os grupos (intergrupos) com 

diferentes tipos de dieta, observou-se diferença significativa [F(3;15) = 4,57 p = 0,02]. 

Comparando-se os valores de latência média do grupo RR com os valores de latência 

média dos grupos CC e RC quando T é 10s, verifica-se que o grupo RR apresentou 

latência média inferior nesta condição (p = 0,03), mas não nos demais valores  de T. 

 

Variável Sexo 

Foram registradas as escolhas de machos e fêmeas de cada um dos grupos entre 

as alternativas LL e SS, além da latência para escolha entre as alternativas. Esses dados 

foram analisados por uma ANOVA de Medidas Repetidas Modelo Misto.  
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A Figura 6 apresenta a porcentagem média de escolhas pela alternativa LL dos machos 

e das fêmeas de acordo com o grupo (CC, CR, RR e RC), em cada variação do tempo 

T.

 

 Figura 6. Porcentagens médias de escolhas pela alternativa LL de machos (barras 
pretas) e fêmeas (barras cinza) dos grupos CC, RR, RC e CR, em cada um dos valores 
de tempo T. A linha pontilhada indica o ponto de indiferença. As barras de erro nas 
colunas indicam o desvio padrão.  
 

 De modo geral não houve diferença significativa no desempenho de machos e 

fêmeas com o passar dos blocos de T [F(7;105) = 0,70   p = 0,67]. Tanto os machos 

como as fêmeas começaram com porcentagens maiores de escolha por LL quando T era 

de 10s, mas essa porcentagem diminuiu ao longo do procedimento, em todos os grupos. 

Quando feita a comparação entre intergrupos também não foram verificadas interações 

significativa entre o sexo e a dieta [F(3;15) = 0,24   p = 0,87]. 

 Os dados de latência também foram analisados comparando-se machos e fêmeas 

dentro dos grupos ao qual pertenciam, conforme Figura 7. 
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Figura 7. Latência média de escolhas de machos (representados por preto) e fêmeas 
(representado por cinza escuro) dos grupos CC, RR, RC e CR, em cada um dos blocos 
de T. As barras de erro nas colunas indicam o desvio padrão.  

 

Foi possível verificar interação significativa entre Sexo e o tempo T tanto para 

os machos como para as fêmeas [F(7;105) = 2,35 p = 0,03]. A latência média de 

escolhas dos machos de cada grupo de dieta diminuiu significativamente [F(7;70) = 

18,64 p < 0,001] quando T era de 10s , 4s e 8s, mas ao longo do procedimento, com as 

variações de T, essa diferença desapareceu. Esta mesma diferença pode ser vista nas 

latências das fêmeas de todos os grupos conforme sua dieta [F(7;70) = 28,09 p < 0,001], 

que apresentam médias maiores em T 10s e 4s, mas logo passa a ter latências médias 

baixas de escolha entre as alternativas.    

De modo geral, pode-se dizer que foram encontradas diferenças significativas na 

latência média de machos e fêmeas: os machos apresentaram médias significativamente 

maiores quando comparados às fêmeas [F(1;15) = 12,95 p = 0,003]. No grupo CC os 

machos apresentaram latências médias sempre maiores do que as fêmeas, 

principalmente quando o tempo T era 10s, 4s e 8s, mas ao longo das variações seguintes 

do tempo T a latência média diminuiu para ambos os sexos, não sendo verificadas 
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diferenças entre os animais. No Grupo RR é possível observar a diferença da latência 

média de tentativas entre machos e fêmeas quando o tempo T era 10s, porém nas 

variações seguintes de T a diferença entre os sexos desapareceu.  

No grupo RC observam-se semelhanças em relação ao grupo CC, sendo que os 

machos apresentaram latências médias maiores do que as das fêmeas, principalmente 

quando o tempo T era 10s, 4s e 8s. No Grupo CR, machos e as fêmeas apresentaram 

latências médias de escolha semelhantes ao grupo RR, indicando, mais uma vez, que a 

dieta em vigor durante o período de coleta de dados teve maior influência sobre o 

comportamento dos animais que seu histórico nutricional anterior. Porém, quando 

comparado os dados de machos e fêmeas intergrupo, não foram observadas diferenças 

significativas [F(3;15) = 0,37   p = 0,78]. 
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Discussão 

 

O objetivo deste trabalho foi comparar o desempenho de ratos, machos e fêmeas, 

com histórico de restrição alimentar e ratos controle (com comida ad lib), em uma tarefa 

de escolha em que as alternativas variavam em relação à quantidade de reforço e o 

tempo de atraso para sua obtenção. Considerando que o comportamento de escolha (e de 

autocontrole) pode ser influenciado, tanto por variáveis relacionadas à própria situação, 

como a quantidade e a qualidade dos reforços em cada alternativa (Oliveira et al., 2013; 

Mazur, 1988; Rachlin & Green, 1972), quanto por variáveis biológicas, como a 

sensibilidade do organismo às consequências em cada alternativa ou a interferência de 

drogas, por exemplo (Orsini et al., 2016), levantou-se a hipótese de que o 

comportamento de escolha também poderia sofrer a influência do sexo do animal, assim 

como do seu estado nutricional. Diferenças de comportamento entre animais da mesma 

espécie, mas de diferentes sexos, já foram registradas pela literatura em diversas 

situações de aprendizagem (Rajab et al., 2014), assim como os efeitos de diferentes 

níveis de privação ou de restrição (Bueno et al., 2009). Nesse trabalho, pretendia-se 

verificar se um período de restrição alimentar crônica seria capaz de afetar 

diferencialmente machos e fêmeas em uma tarefa de escolha, em que o acesso a uma 

quantidade maior de reforçadores (em comparação a uma segunda alternativa) 

dependeria de períodos distintos de atraso. 

De modo geral, ao comparar os resultados dos grupos que passaram por 

diferentes condições de dieta, não foram observadas diferenças significativas em relação 

à preferência por uma das alternativas. Em todos os grupos, inicialmente os animais 

tiveram suas escolhas próximas à indiferença (entre 40 e 60% de escolhas pela 

alternativa LL), mas ao longo das diferentes condições de atraso (tempo T) a 
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porcentagem de escolha dos animais pela alternativa LL diminuiu, indicando que os 

sujeitos estabeleceram uma preferência pela alternativa SS, que é entendida por alguns 

autores como uma escolha impulsiva (Blanchard, Pearson, & Hayden, 2013). Além 

disso, essa preferência ao longo do procedimento não foi afetada pelo tempo T, ou seja, 

apesar de se ter verificado uma diferença intragrupo na porcentagem de escolhas na 

primeira (e, eventualmente, na segunda) condição de atraso em relação às demais 

condições, não se verificou uma tendência maior ou menor à preferência por uma 

alternativa em função dos diferentes atrasos. 

Esse resultado difere de outros estudos encontrados na literatura que mostram 

que, de modo geral, os animais preferem a alternativa mais vantajosa, ainda que com 

atraso. Koot, Bos, Adriani e Laviola (2009), por exemplo, mostraram que camundongos 

preferiram consistentemente a alternativa LL. Algumas variações na porcentagem de 

escolha por esta alternativa foram verificadas quando o atraso aumentou, mas nenhum 

animal mudou sua preferência para a alternativa SS. Outro estudo que mostra a 

preferência de ratos pela alternativa LL foi o de Haaren et al. (1988). No Experimento 2 

desses autores o atraso para obter a menor quantidade de reforço era padrão (6s), 

enquanto que na alternativa LL o atraso variou entre 9, 15, 24 ou 36s (atrasos 

semelhantes aos utilizados no presente estudo). O desempenho dos animais diferiu em 

função da variação do atraso. Atrasos menores na alternativa LL produziram maior 

frequência de escolhas por esta alternativa, porém quando o atraso aumentou verificou-

se maior variabilidade nas respostas dos animais, com alguns preferindo a alternativa 

LL (todos os machos e algumas fêmeas), enquanto outros preferiram a alternativa SS 

(especificamente fêmeas). Uma possível explicação para as diferenças encontradas entre 

os resultados do presente estudo e aqueles aqui citados pode estar na quantidade de 

reforço disponível em cada alternativa. 
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Ao analisar estudos sobre autocontrole com não humanos, verifica-se que 

geralmente os autores variam a quantidade de alimento em cada alternativa em 

proporções distintas das aqui empregadas: uma pellet vs. três (Haaren et al,1988), uma 

pellet vs. quatro (Bhatti, Jang, Kralik & Jeong, 2014) ou uma pellet vs. cinco (Koot et 

al., 2009). Diferentemente, na presente pesquisa foram disponibilizadas três pellets na 

alternativa SS e seis pellets na alternativa LL. Mazur (1988), em um estudo sobre 

propensão e aversão ao risco em ratos em função da quantidade e probabilidade de 

reforço nas alternativas disponíveis, demonstrou que diferentes proporções de alimento 

nas alternativas podem gerar padrões de escolha diferentes em ratos. O pesquisador 

submeteu os animais a tarefas de escolhas em que a disponibilidade de reforço variava 

quanto à probabilidade (entre 20% e 100%) e à quantidade (1vs.1, 1vs.2, 1vs.4, 2vs.4, 

4vs.4 e 4vs.8). O autor concluiu que as escolhas dos sujeitos foram mais sensíveis à 

quantidade de reforço disponível nas alternativas do que à probabilidade com que elas 

eram entregues. Mais do que isso, o autor fez uma análise do desempenho dos animais 

em função da proporção de reforço: mesmo mantida a mesma proporção de 1:2 nas 

alternativas (1vs.2; 2vs.4 e 4vs.8), os desempenhos dos animais eram diferentes. Quando 

as proporções eram 1vs. 2 ou 2 vs. 4 observou-se uma tendência dos animais a serem 

propensos ao risco (escolhiam com maior frequência as alternativas que envolviam 

maior quantidade de alimento, mas disponível de forma probabilística). Quando, porém, 

a quantidade de comida nas alternativas era 4 vs. 8, os animais eram 

predominantemente avessos ao risco, preferindo a alternativa com menor quantidade de 

pellets, mas liberada em 100% das tentativas. Esses resultados sugerem fortemente que 

a magnitude do reforçador pode influenciar fortemente a escolha de um indivíduo 

(Bateson, 2002), mas apenas até um certo ponto, quando a escolha pelo maior 

reforçador envolve riscos.  
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É provável que no presente experimento a proporção de ração nas duas 

alternativas tenha influenciado a escolha dos animais. Quando analisadas as escolhas em 

função do tipo de dieta e em função do tempo T, observou-se que independente do 

histórico de restrição ou do atraso, todos os animais preferiram a alternativa SS. Apesar 

da proporção de ração nas duas alternativas ser de 1:2 (3 pellets em SS vs. 6 pellets em 

LL), o atraso interposto para obtenção das seis pellets representava um risco (ou uma 

penalidade) que diminuía o valor subjetivo desse reforçador, a despeito do seu valor 

real. Essa hipótese é consistente com o estudo do Mazur (1988), que também sugere que 

quando o reforço nas duas alternativas aumenta, há uma diminuição no valor subjetivo 

do reforçador maior.  Neste sentido, sugere-se que se as proporções de ração tivessem 

sido diferentes (uma pellet vs. duas, três ou quatro) os animais talvez teriam apresentado 

desempenhos diferentes, alocando suas respostas na alternativa LL, uma vez que 

quando submetidos a quantidades menores de ração, os animais escolhem com maior 

frequência a alternativa com maior quantidade de ração, mesmo que esta seja 

apresentada com atraso ou com menor probabilidade. 

Apesar de não terem sido verificadas diferenças na preferência dos grupos, ao 

analisar o padrão de responder dos animais dos grupos RR e CR, observou-se que eles 

tenderam a estabelecer sua preferência pela alternativa SS ao longo do experimento 

mais rapidamente do que os outros dois grupos (CC e RC). Alguns estudos mostram que 

a condição nutricional a qual o animal é submetido pode provocar diferentes respostas 

comportamentais (e.g. dificuldades de aprendizagem, maiores níveis de ansiedade, 

diferentes padrões de comportamento exploratório, dentre outros) quando comparados 

aos grupos que tiveram dieta ideal ao longo da vida. Estudos sobre o efeito da 

desnutrição proteica pré ou pós-natal (e.g., Almeida, Oliveira, & Graeff, 1990; Reyes-

Castro et al., 2011), mostram as implicações da desnutrição no comportamento de 
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animais não humanos. Tonkiss et al (1990), por exemplo, induziram uma desnutrição 

proteica pré-natal em ratos e submeteu-os posteriormente a um esquema de DRL 18s. 

Esses animais que passaram por desnutrição pré-natal apresentaram um padrão de 

aprendizagem da tarefa mais lenta quando comparados ao grupo controle, i.e., os 

animais desnutridos aparentemente tiveram dificuldade em aprender a espaçar suas 

respostas e ajustar-se à demanda temporal imposta, o que poderia ser considerado uma 

conduta “impulsiva”.  Os dados de Tonkiss et al. (1990) sobre desnutrição pré-natal 

podem ser comparados aos dados dos animais da presente pesquisa que passaram por 

períodos de restrição alimentar. É possível que, assim como a desnutrição pré-natal 

parece ter gerado dificuldade dos animais em espaçar suas respostas no estudo de 

Tonkiss et al.,, a restrição alimentar imposta aos animais desta pesquisa também pode 

ter contribuído para o rápido estabelecimento de preferência pela alternativa SS, na qual 

não havia atraso para obtenção de reforçadores.  

Além do estabelecimento mais rápido do padrão de preferência pela alternativa 

SS, os animais do grupo RR apresentaram latências de escolha significativamente 

menores, principalmente nas primeiras condições experimentais, quando comparados 

aos grupos CC e RC. Estes resultados do grupo RR, em conjunto com o seu 

estabelecimento mais rápido da preferência pela alternativa SS, fortalecem a idéia de 

que a condição alimentar tem influência no desempenho dos animais na tarefa de 

escolha. 

Diante de uma situação de escolha os animais precisam balancear suas 

necessidades para poder escolher entre as alternativas. Em situações nas quais os 

animais necessitam de maior quantidade de alimento (e.g., quando encontram-se em 

privação) entende-se, obviamente, que estes devem escolher alternativas que lhes 

satisfaçam esta necessidade, mas essas alternativas, muitas vezes, acarretam riscos à 
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preservação da vida. Por outro lado, quando a necessidade energética do organismo é 

menor, espera-se que os animais escolham alternativas que lhes acarretem menores 

riscos, ainda que a obtenção de alimento seja menor (MacArthur & Pianka, 1966). 

Diante dessas afirmações, seria possível esperar na presente pesquisa que os animais do 

grupo RR escolhessem a alternativa que garantisse a eles maior quantidade de ração, 

uma vez que sua condição nutricional era de restrição. Porém, os dados mostram, 

diferentemente do esperado, que tanto os animais com restrição crônica (RR) ao longo 

da vida, como aqueles que passam por um período de restrição alimentar (CR) no 

período de experimentação, estabeleceram preferência mais rapidamente pela 

alternativa SS. A preferência dos animais sob restrição alimentar pode ser entendida 

como uma forma de balanceamento de suas necessidades: considerando que a 

quantidade real de comida disponível nas duas alternativas, como visto, pode ter 

diminuído o valor subjetivo da maior alternativa (Mazur, 1988), o eventual “dano” 

representado pelo atraso na alternativa LL pode ter passado a representar um risco 

desnecessário do ponto de vista da obtenção energética para os animais sob restrição 

(Zucoloto, 2013). Nesse sentido, ao analisar o desempenho de animais em situações que 

envolvem comportamento alimentar, deve-se considerar sempre a relação entre custo e 

benefício para obtenção do alimento (MacArthur & Pianka, 1966).  

Um exemplo seria a preferência de caranguejos por mexilhões. Apesar dos 

mexilhões maiores garantirem mais calorias, são difíceis de abrir. Já os mexilhões 

menores, apesar de proporcionarem menores valores calóricos são fáceis de serem 

abertos. Os caranguejos, muitas vezes, acabam escolhendo maiores quantidade de 

mexilhões de menor tamanho, uma vez que são mais fáceis de abrir. Nesse caso, o valor 

calórico obtido é maximizado pelo baixo investimento energético na sua obtenção. 

Mexilhões maiores, por outro lado, apesar de terem maior valor calórico, demandam 
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tempo na sua busca e maior esforço para sua obtenção (Smallegance & Meer, 2003). 

Analisando os resultados dos animais dos grupos sob restrição alimentar do presente 

estudo (RR e CR), ao escolher de forma rápida a alternativa SS (latência) e ao 

estabelecer também rapidamente a preferência por essa alternativa ao longo do tempo, é 

razoável pensar que esse padrão balanceava custos e benefícios, uma vez que os sujeitos 

conseguiam obter alimento de forma rápida, e em quantidade suficiente.  

Diferentemente, os animais que tinham um ambiente com maior abundância de 

alimentos, como o CC, quando submetidos à situação de escolha não tinham 

necessidades energéticas que os levassem a ter que estabelecer uma preferência mais 

rapidamente. Talvez por isso tenham apresentado maior variabilidade no padrão de 

escolha: apesar de terem estabelecido preferência pela alternativa SS, as porcentagens 

de escolha nas alternativas ao longo do experimento indicam que eles continuaram a 

escolher, eventualmente, a alternativa LL, “experimentando” o risco inerente a esta 

escolha (ver os dados individuais dos animais CC no Apêndice1). 

Uma última consideração a respeito do procedimento deve ser feita. Seria 

possível argumentar que o padrão de escolha dos animais ao longo das sessões de 

escolha livre tenha ficado estabelecido em função da baixa experiência destes na 

alternativa LL. É preciso lembrar que, em todas as sessões de escolha livre, os animais 

passavam inicialmente por 10 tentativas de escolha forçada (cinco de SS e cinco de LL) 

de modo que eles pudessem experienciar tanto a quantidade de alimento disponível em 

cada alternativa, quanto o atraso associado à alternativa LL. Essa medida foi importante 

para garantir que os animais tomassem contato com as contingências em vigor em cada 

alternativa, prevenindo eventuais vieses de preferência por posição.  

Além de verificar se o tipo de dieta influenciaria o comportamento de escolha 

dos animais, o presente estudo também teve como objetivo explorar eventuais 
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diferenças entre os sexos na tarefa de escolha em função da restrição alimentar. 

Considerando dados da literatura sobre diferenças entre ratos machos e fêmeas em 

diferentes tarefas, como memória (Rajab et al., 2014) e tarefas de escolha (Bos et al., 

2012; Haaren et al., 1989; Koot et al, 2009; Orsini et al., 2016), seria possível pensar 

que a diferença entre os sexos também poderia influenciar o desempenho dos animais 

em tarefas de escolha quando fossem submetidos a diferentes condições de dieta. 

Considerando, porém, o tempo limitado para a realização dos experimentos e as 

condições disponíveis (aparato manual, no qual cada animal era testado 

individualmente), optou-se por um estudo exploratório, no qual um número pequeno de 

sujeitos fosse submetido à tarefa em cada grupo de dieta. 

Apesar de se terem verificado diferenças na comparação de resultados de 

machos e fêmeas, independentemente do grupo nutricional, o que é um indicativo 

importante para pesquisas futuras, essas diferenças não tiveram significância estatística, 

talvez em função do número reduzido de sujeitos utilizados. Apesar da ausência de 

significância estatística, serão discutidas aqui as diferenças verificadas. 

Em todos os grupos estudados verificou-se que a porcentagem de escolhas pela 

alternativa LL foi menor para as fêmeas quando comparadas aos machos, especialmente 

nos grupos CC e RR (primeiras condições de tempo T). No grupo CC, as fêmeas 

passaram a escolher a alternativa LL em menos de 20% das tentativas a partir da 

segunda condição de T, enquanto que os machos mantiveram-se acima de 20% em todas 

as condições de T; no grupo RR, as fêmeas apresentaram cerca de 30% de escolhas por 

LL na primeira condição, mas a partir da segunda condição de T apresentaram 10% ou 

menos de escolhas por essa alternativa; os machos iniciaram o experimento escolhendo 

a alternativa LL em mais de 50% das tentativas, diminuindo essa porcentagem para 20% 

na segunda condição de T e, finalmente, apresentando menos de 10% de escolhas nessa 
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alternativa nas condições seguintes. Koot et al. (2009), ao analisarem o comportamento 

de escolha de ratos, subdividiram machos e fêmeas em grupos “steep” (machos e 

fêmeas que tiveram diminuição da porcentagem de escolhas por LL chegando ao ponto 

de indiferença ou abaixo dele) e “flat” (aqueles cuja porcentagem de escolhas por LL 

ficaram acima do ponto de indiferença). Ao comparar as escolhas dos machos e fêmeas 

“steep” os autores encontraram diferenças entre os sexos. As fêmeas “steep” 

diminuíram sua porcentagem de escolhas pela alternativa LL à medida que o atraso 

aumentava, enquanto os machos “steep” também diminuíram sua porcentagem de 

escolhas por LL com o aumento do atraso, mas sem chegar ao ponto de indiferença e 

sem estabelecer preferência por SS. Aparentemente, esses resultados sugerem que as 

fêmeas tendem a ser mais sensíveis ao aumento do atraso na alternativa com maior 

quantidade de reforço quando comparadas aos machos, além de serem mais avessas ao 

risco.  

Os resultados encontrados na pesquisa de Orsini et al. (2016) também 

demonstram diferenças no comportamento de escolha de fêmeas e machos quando 

submetidos a uma tarefa de tomada de decisão de risco envolvendo punição (choque). 

As fêmeas, diferentemente dos machos, escolhiam com menor frequência a alternativa 

com maior quantidade de reforço, mas que envolvia risco de choque. Analisando os 

resultados gerais do estudo, os autores sugeriram que as diferenças encontradas 

poderiam estar relacionadas ao fato de que os machos, por serem mais sensíveis à 

recompensa, eram mais propensos ao risco, enquanto que as fêmeas, por possivelmente 

serem mais sensíveis à punição, seriam menos propensas ao risco. Estes resultados, em 

conjunto com os encontrados por Koot et al (2009) e pela presente pesquisa, fortalecem 

a hipótese de que as diferentes funções exercidas por machos e fêmeas no processo 
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reprodutivo e cuidados com a prole podem resultar em diferentes padrões de 

comportamento.  

No caso dos mamíferos de modo geral, e de roedores em particular 

(especificamente a espécie Rattus norvegicus), as fêmeas gastam mais tempo com o 

cuidado da prole uma vez que os filhotes nascem imaturos e demandam cuidados 

intensivos, como a amamentação, por exemplo. Os machos, além de auxiliarem na 

alimentação e no controle térmico da prole, são responsáveis pela defesa dos filhotes 

(Vieira, 2003). A menor propensão ao risco apresentada pelas fêmeas em estudos de 

laboratório pode estar relacionada ao fato de que, além de garantirem sua própria 

sobrevivência, precisam garantir a sobrevivência de seus filhotes.  

De acordo com Bateson (2002), as decisões dos animais são afetadas pela 

variação na sensibilidade ao risco. Em uma atividade de forrageamento, entende-se que 

os animais são avessos ao risco ao escolherem uma alternativa que lhes garanta uma boa 

quantidade e/ou qualidade de alimento e sem riscos para sua sobrevivência. Por outro 

lado, considera-se que os animais são propensos ao risco quando procuram por maior 

quantidade ou melhor qualidade de alimento em alternativas que possam oferecer risco 

para sua sobrevivência (MacArthur & Pianka, 1966). Ao tomarem decisões mais rápidas 

(latências menores) por alternativas com quantidade menor de alimento, mas suficiente, 

e evitando a penalidade do atraso, as fêmeas estariam otimizando suas escolhas 

ponderando custos e benefícios de forma “conservadora”, o que é compatível com a sua 

própria sobrevivência e de eventuais filhotes. Na natureza as fêmeas menos propensas 

ao risco podem ser mais bem-sucedidas em garantir recursos e cuidados para seus 

filhotes, em termos evolutivos.  

Orsini et al. (2016) parecem concordar com essa hipótese pois sugerem que o 

sucesso reprodutivo das fêmeas exige que elas evitem danos a si e a seus descendentes, 
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inibindo comportamentos que poderiam colocá-las em risco. Isso também explicaria o 

fato das fêmeas do grupo RR establecerem mais rapidamente a preferência pela 

alternativa SS, em comparação às fêmeas do grupo CC: a condição nutricional das 

fêmeas RR possivelmente aumentou a aversão ao risco desse grupo, uma vez que as 

condições de sobrevivência desses animais já se enontravam abaixo do ideal. A escolha 

da alternativa LL para essas fêmeas poderia ser um componente adicional a 

comprometer a integridade física desses animais, constituindo-se, portanto, em um 

comportamento a ser evitado.  

Os machos, por sua vez, são mais propensos ao risco uma vez que são mais 

sensíveis à recompensa. Esse aumento da sensibilidade para a recompensa, segundo 

Orsini et al. (2016), pode permitir melhores condições de competição desse indivíduo 

com outros machos por uma companheira, além de recursos seguros para si e para os 

seus descendentes. A maior variabilidade de escolhas encontrada nos machos 

(especialmente nos machos do grupo CC – ver Apêndice 1 com dados individuais), 

assim como as latências de escolha maiores (dados individuais – Apêndice 2) podem  

ter sido responsáveis pela maior demora desses animais no estabelecimento de 

preferência por uma das alternativas (SS).  

Assim como na presente pesquisa, foram encontradas diferenças no 

comportamento de escolha entre machos e fêmeas em outros estudos que submeteram 

os animais a tarefas de aprendizagem, memória, comportamento alimentar e desamparo 

aprendido (Gouveia Jr., 2001; Rajab et al., 2014; Shibatta & Rocha, 2001). Apesar de 

muitos estudos demonstrarem diferenças ligadas ao sexo, Beery e Zucker (2011), ao 

revisarem artigos de diferentes áreas a fim de verificar a porcentagem de estudos que 

também envolviam fêmeas, mostraram que muitos estudos são realizados apenas com 

machos. Prendergast et al. (2014) também enfatizam o pouco uso de fêmeas em 
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pesquisas e apontam a necessidade de que pesquisas futuras utilizem animais de ambos 

os sexos. 

A afirmação de Prendergast et al. (2014) encontra respaldo se pensarmos que as 

fêmeas necessitam um repertório maior de diferentes comportamentos do que os 

machos; elas precisam escolher adequadamente alimentos que suportem o crescimento 

próprio, a gravidez e a amamentação dos filhotes. Estas diferentes fases fisiológicas das 

fêmeas as obrigam a ter uma fina sensibilidade na escolha alimentar, visto que as 

necessidades nutricionais variam em quantidade e qualidade, dependendo da fase em 

que elas se encontram. Isto posto, é necessário que se entenda que, embora tanto 

machos como fêmeas tenham importância direta no sucesso reprodutivo da espécie, 

estas estão muito mais sujeitas a garantirem este sucesso. Em outras palavras, pode-se 

dizer que as fêmeas  necessitam acertar muito mais as suas escolhas alimentares do que 

os machos (F. S. Zucoloto, comunicação pessoal, 29 março de 2016). 

Embora os trabalhos realizados somente com machos  tenham  sua importância, 

dificilmente pode-se entender os processos biológicos da espécie se as fêmeas não 

forem incluidas nos estudos (F. S. Zucoloto, comunicação pessoal, 29 março de 2016). 

Diante dos resultados discutidos aqui, algumas ponderações devem ser feitas em 

função das limitações que podem ser identificadas. A primeira delas é que foi 

estabelecido um número fixo de sessões em cada condição de tempo T, sem que algum 

critério de estabilidade no padrão de escolhas dos animais fosse levado em conta. A 

estabilidade do comportamento em cada condição de T fortaleceria a discussão sobre a 

influência ou não desta variável no comportamento de escolha dos animais, e este 

controle deve ser buscado em estudos futuros. Outra limitação do estudo foi trabalhar 

com uma quantidade relativamente grande de alimento (em comparação a outros 

estudos) nas duas alternativas. A variação na quantidade de reforço disponibilizado em 
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cada alternativa poderia indicar se realmente foi esta variável que fez com que machos e 

fêmeas preferissem a alternativa SS, ou poderia ressaltar eventuais diferenças dos 

grupos em função de suas condições nutricionais. Estudos futuros podem variar a 

quantidade de reforços disponibilizada em cada alternativa, a fim de verificar se 

quantidades menores teriam o mesmo efeito em machos e em fêmeas com diferentes 

históricos alimentares. Por fim, o número reduzido de sujeitos utilizados, especialmente 

na comparação da variável sexo, inviabilizou análises estatísticas sobre as diferenças 

entre os sexos. Os resultados obtidos na presente pesquisa sugerem diferenças 

interessantes no comportamento de machos e fêmeas com diferentes históricos 

nutricionais que precisam confirmadas em estudos com um número maior de sujeitos.  

 Os resultados da presente pesquisa oferecem contribuições importantes para o 

estudo da influência da restrição alimentar em ratos quando submetidos a tarefas de 

escolha, e sobre a influência destas mesmas variáveis em machos e fêmeas. O estudo da 

influência de variáveis biológicas sobre padrões comportamentais é fundamental para 

que se possa estabelecer um panorama amplo e compreensivo sobre aspectos de 

interesse para diferentes campos do conhecimento, como são a tomada de decisões e o 

comportamento de escolha.  
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Apêndice 1   

Porcentagem média de escolha pela alternativa de maior quantidade de reforço com 

atraso maior (LL), dos sujeitos individuais, machos (M – quadrados fechados) e fêmeas 

(F – quadrados abertos), dos grupos CC, CR, RR e RC, nos diferentes tempos T. C = 

Controle; R = Restrição.  
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Apêndice 2 

Latência média de escolha dos sujeitos individuais, machos (M) e fêmeas (F), dos 

grupos CC, CR, RR e RC, nos diferentes valores de tempo T. C = Controle; R = 

Restrição. Quadrados abertos se referem as fêmeas e quadrados fechados se referem aos 

machos. 
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Anexo  

Parecer de aprovação do Comitê de Ética no Uso de Animais da FFCLRP  
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