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ERRATA 
 

• No primeiro parágrafo da página 10, ignorar a referência colocada 

na 6ª linha; 

• No primeiro parágrafo da página 31, na última linha, ler “2ª 

condição (privação)” no lugar de “2ª condição (ad lib)”; 

• No primeiro parágrafo da página 45, onde se lê “O os dados de 

ingestão...”, leia-se “De acordo com os dados de ingestão...”; 

• Na Figura 2, o gráfico correto de consumo de água do sujeito 

PAP2 é o abaixo: 
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• Na Figura 5, a legenda não foi acrescentada e é apresentada a 

seguir: 
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RESUMO 
 

O objetivo deste estudo foi verificar os possíveis efeitos produzidos 
por diferentes histórias de privação no desempenho operante, no peso e 
no consumo de água e alimento em ratos. Outro objetivo foi avaliar os 
efeitos de sessões experimentais na caixa operante no peso e no 
consumo de água e alimento dos sujeitos com diferentes privações. Para 
tanto, 12 ratos foram divididos em 4 grupos e cada um destes passou 
por diferentes histórias de privação. Todos os sujeitos passaram pela 
mesma fase de preparação, que consistiu em uma 1ª condição, na qual 
os sujeitos estavam ad lib, e em uma 2ª condição, em que os sujeitos 
estavam privados de alimento. Após a fase de preparação, teve início a 
fase de história, na qual cada grupo passou por diferentes alternações 
entre condições ad lib e privação. Quando privados, os animais tinham 
uma hora de acesso diário ao alimento. Dois dos três sujeitos de cada 
grupo passaram por sessões de VI60 s, a partir da 2ª condição da fase 
de preparação. Os resultados sugerem que: (1) os sujeitos tiveram um 
ganho maior de peso no início da 1ª vez que retornavam à situação de 
livre acesso ao alimento do que 2ª vez que foram expostos à condição ad 
lib e perderam peso durante menos tempo a cada nova exposição à 
privação; (2) as sessões na caixa operante pareceram uma variável 
importante na manutenção e recuperação do peso de alguns sujeitos; 
(3) em geral, o consumo de água diminuiu durante a privação; (4) a 
ingestão calórica aumentou, quando os sujeitos retornaram à condição 
ad lib, para valores além dos obtidos na 1ª condição (ad lib). Logo 
depois, observa-se uma diminuição da ingestão calórica, mais 
acentuada a cada retorno à situação de livre acesso; (5) a condição 
anterior, ad lib ou privação, parece ter efeitos nas primeiras sessões 
experimentais de cada nova condição. 
 
 
 
 
Palavras-chave: história de privação, consumo de água, consumo de 
alimento, peso corporal 
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ABSTRACT 
 
This thesis’s intent was to verify the effects of deprivation history on 
operant performance, on weight and on water and food consumption in 
rats. Another purpose was evaluate the effects of the experimental 
sessions on weight and on water and food consumption, with subjects 
under different deprivation history. Twelve rats were divided in 4 groups 
of three rats and each group was submitted to different deprivation 
history. All subjects were submitted to a preparing phase, which 
consisted of a 1st condition, when they had free access to the food, and 
a 2nd condition, in which the subjects were food deprived. After the 
preparing phase, the history phase began. Then, each group was 
submitted to different alternations between free access and food 
deprivation. When they were deprived, the subjects had one hour of 
food access daily. Two of the three subjects of each group had been on 
VI60 s sessions since the 2nd condition of the preparing phase. The 
results suggest: (1) the subjects gained more weight in the beginning of 
the 1st  return to free access condition than the 2nd return to that 
condition; on each exposure to deprivation, the lost of weight took less 
time than the previous exposure; (2) the operant box sessions seemed to 
be an important variable on weight maintenance and recovery of some 
subjects; (3) the water consumption often decreased during deprivation; 
(4) the caloric ingestion decreased during deprivation and increased 
when subjects returned to free access conditions, to values beyond that 
registered in the 1st condition. After that, there is a decrease in caloric 
ingestion, bigger on each return to free access condition; (5) the 
previous condition, free access or deprivation, seems to produce effects 
on the first experimental sessions of each new condition. 
 
 
 
 
Key-words: deprivation history, food consumption, water consumption, 
body weight. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO......................................................................................1 

Problema de pesquisa.........................................................................12 

 

MÉTODO............................................................................................15 

Sujeitos..............................................................................................15 

Equipamento......................................................................................15 

Procedimento......................................................................................16 

 1. Fase Preparatória..................................................................16 

  1ª condição (ad lib)...........................................................16 

  2ª condição (privação)......................................................17 

   Sessões Experimentais............................................18 

   Medida do consumo de alimento.............................19 

 2. Fase de História....................................................................20 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO.............................................................23 

Peso...................................................................................................23 

Consumo de água...............................................................................34 

Consumo de alimento.........................................................................41 

Desempenho operante........................................................................56 

 Extinção....................................................................................63 

Considerações finais...........................................................................65 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.......................................................78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE FIGURAS 
 
Figura 1. Peso dos sujeitos ao longo das diferentes condições 
 
Figura 2. Consumo de água dos sujeitos em diferentes condições 
 
Figura 3. Ingestão calórica dos sujeitos em diferentes condições 
 
Figura 4. Respostas por sessão em VI60 s e reforços consumidos por 
sessão nas diferentes condições 
 
Figura 5. Freqüência acumulada de respostas de pressão à barra na 
última sessão de VI60 s e em extinção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE TABELAS 
 
Tabela 1. Grupos de sujeitos, fase de história, fase de teste e resultados 
em cada fase de Fallon (1965) 
 
Tabela 2 –Condições ad lib e privação para os grupos PPP, APP, PAP e 
AAP 
 
Tabela 3. Informações nutricionais da pelota PJ Noyes e da ração 
Labina 
 
Tabela 4. Tempo (dias) que os sujeitos do grupo PPP passou em cada 
período 
 
Tabela 5. Tempo (dias) que os sujeitos do grupo APP passou em cada 
período 
 
Tabela 6. Tempo (dias) que os sujeitos do grupo PAP passou em cada 
período 
 
Tabela 7. Tempo (dias) que os sujeitos do grupo AAP passou em cada 
período 
 
Tabela 8. Peso inicial e final em gramas e porcentagem do peso ad lib 
correspondente (% AL), aumentos/reduções de peso acentuadas (dia do 
experimento e peso atingido), peso ad lib, dia do experimento em que 
atingiu 85% do peso ad lib, dia e valor em que o peso estabiliza ao longo 
das 6 condições do experimento para os sujeitos do grupo PPP 
 
Tabela 9. Peso inicial e final em gramas e porcentagem do peso ad lib 
correspondente (% AL), aumentos/reduções de peso acentuadas (dia do 
experimento e peso atingido), peso ad lib, dia do experimento em que 
atingiu 85% do peso ad lib, dia e valor em que o peso estabiliza ao longo 
das 6 condições do experimento para os sujeitos do grupo APP 
 
Tabela 10. Peso inicial e final em gramas e porcentagem do peso ad lib 
correspondente (% AL), aumentos/reduções de peso acentuadas (dia do 
experimento e peso atingido), peso ad lib, dia do experimento em que 
atingiu 85% do peso ad lib, dia e valor em que o peso estabiliza ao longo 
das 6 condições do experimento para os sujeitos do grupo PAP 
 
Tabela 11. Peso inicial e final em gramas e porcentagem do peso ad lib 
correspondente (% AL), aumentos/reduções de peso acentuadas (dia do 
experimento e peso atingido), peso ad lib, dia do experimento em que 
atingiu 85% do peso ad lib, dia e valor em que o peso estabiliza ao longo 
das 6 condições do experimento para os sujeitos do grupo AAP 
 



 

Tabela 12. Diferença entre a porcentagem do peso ad lib do último dia 
da primeira situação em que os sujeitos dos grupos APP, PAP e AAP 
foram privados para o último dia da 5ª condição (privação) 
Tabela 13. Média do consumo de água em cada condição e diferença do 
consumo de água do último dia de cada condição para o 1º dia da 
condição seguinte dos sujeitos do grupo PPP 
 
Tabela 14. Média do consumo de água em cada condição e diferença do 
consumo de água do último dia de cada condição para o 1º dia da 
condição seguinte dos sujeitos do grupo APP 
 
Tabela 15. Média do consumo de água em cada condição e diferença do 
consumo de água do último dia de cada condição para o 1º dia da 
condição seguinte dos sujeitos do grupo PAP 
 
Tabela 16. Média do consumo de água em cada condição e diferença do 
consumo de água do último dia de cada condição para o 1º dia da 
condição seguinte dos sujeitos do grupo AAP 
 
Tabela 17. Média da ingestão de calorias em cada condição e diferença 
da ingestão de calorias do último dia de cada condição para o 1º dia da 
condição seguinte dos sujeitos do grupo PPP 
 
Tabela 18. Média da ingestão de calorias em cada condição e diferença 
da ingestão de calorias do último dia de cada condição para o 1º dia da 
condição seguinte dos sujeitos do grupo APP 
 
Tabela 19. Média da ingestão de calorias em cada condição e diferença 
da ingestão de calorias do último dia de cada condição para o 1º dia da 
condição seguinte dos sujeitos do grupo PAP 
 
Tabela 20. Média da ingestão de calorias em cada condição e diferença 
da ingestão de calorias do último dia de cada condição para o 1º dia da 
condição seguinte dos sujeitos do grupo AAP 



 1

Skinner, em 1938, equiparou a importância das operações de 

privação e saciação, entre outras, à importância do reforçamento, no 

que se refere às variáveis responsáveis pela força da resposta. Nessa 

época, ele tratava essas operações como operações de drive. O drive 

poderia ser redefinido, segundo Skinner (1953) “simplesmente como 

uma condição resultante de privação e caracterizada por uma especial 

probabilidade de resposta” (p. 158). 

Em 1936, Skinner relata três experimentos que foram realizados 

com o objetivo de verificar os efeitos de diferentes níveis privações de 

alimento no condicionamento e na extinção. 

No procedimento de privação utilizado por Skinner, os ratos 

comiam livremente, uma vez por dia, por uma hora. Depois de uma 

semana, um alto e constante nível de fome era alcançado 

imediatamente antes do horário em que os ratos eram alimentados. 

Esse alto nível de privação pode ser verificado, segundo Skinner, pela 

força estável de uma resposta obtida sob FI1. Esse alto nível de privação 

era reduzido quando diferentes quantidades de alimento eram 

disponibilizadas aos sujeitos imediatamente antes do experimento. A 

quantidade disponibilizada para os animais era de 0 (no caso do nível 

de privação máximo), 2, 4 ou 6g de alimento. Nos três experimentos, a 

resposta em questão era pressão à barra. 

No primeiro experimento, no qual Skinner visava checar as 

relações entre a privação e a taxa de respostas, o autor dividiu os 

sujeitos em três grupos. O esquema de reforçamento utilizado foi FI 5 

minutos e as sessões experimentais tinham uma hora de duração. No 

grupo A, quatro ratos foram submetidos a quatro níveis de privação 

diferentes (0, 2, 4 ou 6g ingeridos antes do experimento), sendo que 

cada um deles foi testado diversas vezes sob cada nível de privação em 

ordem randômica. O autor observou que a relação entre a privação e a 

taxa de respostas é aproximadamente linear, ou seja, quanto mais 

privado o sujeito estava, maior era taxa de respostas obtida. No grupo 

                                                 
1 Na época, o autor utilizava a expressão “recondicionamento periódico” para se referir a esquemas de 
intervalo.  
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B, quatro ratos foram submetidos às mesmas privações do grupo A. 

Para os sujeitos desse grupo, um mesmo nível de privação foi mantido 

para cada rato durante dois dias seguidos e, depois, o nível de privação 

era trocado randomicamente. A menor privação, obtida quando 6 g de 

alimento eram disponibilizados antes da sessão, produziu uma taxa de 

respostas tão baixa, que o experimento foi direcionado para as 

privações maiores. Foi observado que a taxa de respostas diminuiu 

como uma função linear da quantidade de comida ingerida, na mesma 

direção observada nos dados dos sujeitos do grupo A, ou seja, quanto 

mais privado, mais alta a taxa de respostas. No grupo C, três ratos 

foram testados da mesma maneira, sem, entretanto, a privação menor. 

As taxas de resposta obtidas por esse grupo foram menores que as dos 

outros dois grupos, mas mostram a mesma relação quase linear com a 

privação. 

Skinner (1936) quis verificar se a mudança de um nível de 

privação mais baixo de um dia para um nível de privação mais alto no 

dia seguinte produzia algum efeito na taxa de respostas. Em outras 

palavras, ele quis saber se um nível de privação menor ou maior no dia 

anterior se somava ao nível de privação atual, produzindo um efeito 

cumulativo na taxa de respostas. Para isso, o autor agrupou os 

registros de respostas emitidas por sujeitos que estiveram sob um nível 

de privação menor que o nível de privação do dia anterior e calculou as 

médias dos desvios-padrões das curvas de respostas acumuladas em 

relação à média esperada2, que foram: +1,1% para o grupo A; -3,2% 

para o grupo B e -6% para o grupo C. A média dos desvios de todos os 

grupos foi de -2,7%, valor que, de acordo com Skinner, é insignificante. 

O mesmo procedimento foi feito para verificar se houve algum efeito 

produzido pela mudança de um nível de privação menor para um nível 

de privação maior. As médias dos desvios, neste caso, foram: +4,1% 

para o grupo A; +0,6% para o grupo B e +2,2% para o grupo C. A média 

desses desvios foi de +2,3%. Esses valores indicam, novamente, que a 
                                                 
2 O autor afirma que a altura final de uma curva acumulada “é medida no meio e no final da hora, a altura 
anterior deve ser metade da última se a curva for uma linha reta” (Skinner, 1936, p. 304). Esta linha reta 
seria o que o autor chamou de “média esperada”. 
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mudança no nível de privação de um dia para o outro não produziu 

efeito significativo nas taxas de respostas. 

Assim, como Skinner não encontrou nenhuma relação relevante 

entre as inclinações das curvas (desvios calculados) e a mudança do 

nível da privação de um dia para o outro, ele concluiu que a mudança 

de uma privação maior para uma menor, tal como a mudança de uma 

privação menor para outra maior, não produziu efeito cumulativo, ou 

seja, que a privação do dia anterior não se soma à privação atual. 

No segundo experimento, no qual Skinner (1936) verificou os 

efeitos da mudança do nível de privação na taxa de respostas sob FI5 

minutos, participaram quinze ratos com história envolvendo FI. No 

primeiro dia, quatro sujeitos não foram alimentados antes do 

experimento (nível de privação mais alto); quatro sujeitos foram 

alimentados com 2 g de ração; outros quatro sujeitos ingeriram 4 g; e 

três sujeitos comeram 6 g de alimento antes da sessão. No segundo e no 

terceiro dias, todos os sujeitos ficaram sob a privação máxima, ou seja, 

não se alimentaram antes da sessão. Os resultados, no primeiro dia, 

mostram uma taxa de respostas menor para os menores níveis de 

privação. No dia seguinte, com todos os sujeitos sob o nível de privação 

máximo, enquanto a curva dos sujeitos que anteriormente já estavam 

submetidos ao nível de privação máximo sofreu um declínio, os outros 

sujeitos apresentaram um aumento na taxa de respostas. O aumento 

mais significativo foi o dos sujeitos que estavam sob um nível de 

privação menor no dia anterior. Em outras palavras, quanto menor foi o 

nível de privação no primeiro dia, maiores foram as taxas de respostas 

no dia seguinte. Ou seja, a mudança de um nível de privação menor, do 

dia “1”, para um nível de privação maior, no dia “2”, produziu um 

aumento na taxa de respostas obtida no dia “2”. Isso parece significar 

que a privação do dia anterior tem efeito na privação atual. Contudo, 

esse efeito não parece ser uma simples soma dos níveis de privação dos 

dois dias. 

No terceiro experimento, no qual Skinner (1936) tinha como 

objetivo verificar o efeito da privação na curva de extinção, doze ratos 
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foram submetidos aos seguintes níveis de privação: 4 ratos não se 

alimentaram antes das sessões; 2 ratos ingeriram 2 g antes das 

sessões, 4 ratos foram alimentados com 4 g de alimento antes das 

sessões e 2 ratos comeram 6 g antes de cada uma das sessões. Os 

sujeitos tiveram vinte respostas reforçadas em cada sessão, durante 

dois dias. No terceiro dia, os sujeitos foram submetidos à extinção. Foi 

observado que a altura final da curva de extinção não é afetada pela 

privação, cujo único efeito seria uma mudança na relação entre a taxa 

de respostas e o número de respostas a ser emitido3. Então, a força da 

resposta não é afetada pela privação, mas pelo reforçamento. 

Com esses experimentos, Skinner verificou alguns efeitos 

importantes da privação: (1) que quanto maior o nível de privação de 

água de um organismo, maior será a freqüência de respostas emitidas 

por ele que possam produzir água; (2) que a privação não tem efeito 

cumulativo; e (3) que o nível de privação mantido no condicionamento e 

na extinção não altera o número de respostas a ser emitido durante a 

mesma, apenas muda a distribuição das mesmas ao longo do tempo. A 

segunda conclusão do autor será mais explorada a seguir. 

Em relação à segunda conclusão, mais precisamente, Skinner 

(1936) afirma que “a mudança no drive muda o comportamento sob 

recondicionamento periódico sem criar crédito ou débito para o outro 

dia sob outro drive” (p.311). 

Skinner faz essa afirmação, embora tenha observado que um 

nível de privação menor no dia anterior produz taxa de respostas mais 

alta do que um nível de privação maior no dia anterior, quando em 

ambos os casos o sujeito é testado sob um nível de privação máximo. 

No que se refere ao efeito não cumulativo da privação, alguns 

autores parecem ter encontrado dados que sugerem o contrário do que 

Skinner parece ter concluído (que o nível de privação prévio não produz 

efeitos no comportamento atual do sujeito), pelo menos em relação ao 

consumo de água e alimento. Fallon (1965), por exemplo, confirma que 

                                                 
3 O autor utilizava o conceito de reserva de respostas, segundo o qual o reforçamento cria certo número de 
respostas potenciais que seriam emitidas em extinção. 
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dados presentes na literatura demonstram que a história 

imediatamente precedente de privação produz efeitos no 

comportamento atual do organismo. Fallon sugere, ainda, que a 

privação possa ter um efeito mais duradouro, influenciando o 

comportamento mesmo quando o sujeito retorna à condição ad lib. Para 

avaliar os efeitos da história de privação no consumo de água e de 

alimento, ele realizou um experimento em que 60 ratos ingênuos foram 

divididos em 5 grupos de 12. Durante todo o experimento, foi medido o 

consumo de água e alimento e o peso de cada sujeito. Na primeira fase – 

a fase de história – cada grupo passou por diferentes condições de 

privação, de acordo com a Tabela 1. O procedimento de privação 

utilizado foi a privação cíclica de 23 horas, na qual os sujeitos não 

tinham acesso a alimento ou água durante 23 horas, e tinham acesso 

livre a ambos, durante uma hora por dia. Nas condições de privação, o 

outro item – água no caso de privação de alimento e vice-versa – ficava 

livremente disponível. 
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Tabela 1. Grupos de sujeitos, fase de história, fase de teste e resultados em cada fase de 

Fallon (1965) 

Fases Fase de História Fase de Teste 
Grupos Primeiro período 

(15 dias) 
Segundo período 
(15 dias) 

(3 dias) 

Privação de alimento Controle 
(GC) 

Ad lib Ad lib 
Privação de água 
Privação de alimento 
- comeu mais do que sujeitos 
sem história de privação de 
alimento 

Privação de 
alimento 1 

Ad lib 
- 80% do peso GC 
- beberam menos 
que o grupo 
controle 

Privação de 
alimento 

Privação de água 
- bebeu mais que sujeitos sem 
história imediata de privação de 
água ou alimento 

Privação de alimento 
- comeu mais do que sujeitos 
sem história de privação de 
alimento 

Privação de 
alimento 2 

Privação de 
alimento 
- 80% do peso GC 
- beberam menos 
que o GC 

Ad lib 
- 95% do peso do 
grupo controle 

Privação de água 
Privação de alimento Privação de 

água 1 
Ad lib 
- 93% do peso GC 
- comeram menos 
que GC 

Privação de água 

Privação de água 
- bebeu mais que sujeitos sem 
história imediata de privação de 
água ou alimento 

Privação de alimento Privação de 
água 2 

Privação de água 
- 93% do peso GC 
- comeram menos 
que GC 

Ad lib 
- 98% do peso GC 

Privação de água 

 

Passados os 30 dias da fase de história, iniciaram-se os 3 dias da 

fase de teste, na qual cada grupo foi dividido em dois subgrupos: um 

que foi submetido à privação de água e outro à privação de alimento. 

Os resultados, que também são apresentados na Tabela 1, 

mostraram que, na fase de história, o peso dos sujeitos dos dois grupos 

de privação de alimento, após 15 dias de privação, era 80% do peso dos 

sujeitos do grupo controle. Na mesma fase, os sujeitos dos grupos que 

foram privados de água, após 15 dias de privação, chegaram a 93% do 

peso dos sujeitos do grupo controle. No 30º dia da fase de história, os 

ratos que estiveram na condição ad lib, no segundo período - grupo 

privação de alimento 2 e grupo privação de água 2 – chegaram a 95% e 

98%, respectivamente, do peso dos sujeitos do grupo controle. 

Fallon (1965) apresentou apenas os dados relativos ao consumo 

de água dos sujeitos privados de alimento e os dados relativos ao 
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consumo de alimento dos sujeitos privados de água na fase de história. 

Em relação ao consumo de alimento, nesta fase, a média diária de 

alimento ingerido pelos sujeitos do grupo controle foi de 22,7g. 

Enquanto estavam privados, os sujeitos dos grupos privação de água 1 

e privação de água 2, consumiram 74% e 76%, respectivamente, da 

quantidade de alimento ingerida pelos sujeitos do grupo controle. O 

consumo de água dos sujeitos do grupo controle, na fase de história, foi 

de 27ml por dia. Durante o período em que estiveram privados, os 

sujeitos dos grupos privação de alimento 1 e privação de alimento 2 

consumiram 89% e 77% dessa quantidade de água. Todos os grupos 

apresentaram maior variabilidade no consumo de água do que no 

consumo de alimento. 

Foi observado que, quando o item do qual o sujeito estava sendo 

privado era disponibilizado, havia um aumento significativo da ingestão 

do outro item. 

Na fase de teste, os sujeitos que foram privados de alimento e 

que, na fase de história, pertenciam aos grupos privação de alimento 1 

e 2, comeram mais que os sujeitos sem história anterior de privação de 

alimento. Os grupos privação de alimento 1 e privação de água 1, 

privados de alimento no teste, beberam substancialmente mais do que 

os sujeitos que não tinham uma história imediata de privação de água 

ou de alimento. Os sujeitos que foram privados de água na fase de 

teste, que antes estavam nos grupos privação de alimento 1 e privação 

de água 1, beberam e comeram mais que os sujeitos sem história 

imediata de privação de alimento ou água.  

Fallon (1965) sugere que existe uma proporção relativa entre o 

consumo de água e de alimento. Ou seja, se o consumo de um item 

diminui em conseqüência da privação, por exemplo, o consumo do 

outro item também diminui, mesmo que esteja livremente disponível. 

O fato de ter passado recentemente por uma privação de água ou 

de alimento é uma variável importante que influencia o consumo de 

ambos. Mais que isso, os dados apresentados mostram que até mesmo 
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a privação a qual o sujeito tenha sido submetido duas semanas antes é 

capaz de influenciar o consumo atual (Fallon, 1965). 

De acordo com os dados descritos por Fallon (1965), Bolles (1961) 

afirma que o consumo de água diminui quase pela metade quando um 

sujeito é privado de alimento e que grande parte desse consumo ocorre 

durante a hora diária na qual o alimento era disponibilizado. Isso ocorre 

porque a digestão seria uma das maiores responsáveis pela demanda 

interna de água. O autor sugere que a privação exerce forte controle 

sobre a ingestão de água e alimento e que esses efeitos controladores da 

privação seriam mediados por mecanismos fisiológicos. 

Bolles (1973) realizou uma extensa revisão de literatura sobre 

motivação. Além de afirmar que “as privações sucessivas de alimento 

têm efeito cumulativo” (p. 181), quando discute efeitos da privação de 

água e alimento no consumo, ele também sugere que um sujeito tende 

a comer em determinado momento e em determinada situação a 

depender de sua experiência anterior e seu estado atual de privação. 

Um estudo a ser destacado dessa revisão é o de Moll (1964a), que 

manteve seus sujeitos durante 1, 5, 10 ou 20 dias a 80% e a 90% ad lib 

e observou um aumento na taxa de pressão à barra que acompanhava o 

crescimento da experiência de privação. Kimble (1961) levanta 

problemas em estabelecer relações quantitativas entre a força do drive e 

a força de uma resposta. Em cada medida diferente, segundo o autor, 

se manifestam forças distintas. 

Foram encontradas duas pesquisas mais recentes nas quais os 

autores estabelecem histórias de privação a fim de verificar os efeitos de 

alternações entre períodos de privação de água ou alimento e períodos 

de livre acesso à água e alimento no consumo de alimento e de água e 

no peso dos animais. 

No primeiro desses estudos, López-Espinoza e Martinez (2001) 

tinham como objetivo verificar os efeitos dos procedimentos de privação 

sobre o peso e o consumo de alimento e água, em ratos. Para tanto, 

foram utilizados, no grupo experimental, dois machos e duas fêmeas e, 

no grupo controle, um macho e uma fêmea. O procedimento teve início 
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com 20 dias de livre acesso à água e alimento. Houve então, 30 dias de 

privação, em que o alimento ficava disponível 12 horas e indisponível 12 

horas. Depois, os sujeitos voltaram à condição de livre acesso à água e 

alimento por 5 dias. Então, os sujeitos entraram no segundo período de 

privação, no qual, durante 10 dias, foram impostas 17 horas de 

restrição alimentar e 7 horas de acesso ao alimento. Por fim, os sujeitos 

tiveram livre acesso à água e alimento nos últimos 41 dias. Os sujeitos 

controle tiveram livre acesso à água e alimento durante todo o 

experimento. Foram medidos o consumo de água e alimento e o peso 

dos sujeitos. 

No que se refere às alterações nos comportamentos de comer e 

beber, foi observada uma redução no consumo de água e alimento 

durante os períodos de privação. Após o término dos períodos de 

privação, a ingestão de água e alimento não voltou para os níveis de 

linha de base e, mesmo assim, o peso corporal dos sujeitos aumentou 

substancialmente. Esse dado destoa, de acordo com os autores, da 

maior parte dos relatos experimentais, segundo os quais, o aumento do 

peso corporal, no retorno à condição de livre acesso, é acompanhado no 

aumento da ingestão de água e de alimento. Esses efeitos são chamados 

de efeitos pós-privação. 

No segundo estudo, Lopéz-Espinoza, Ríos e Soto (2004), fim de 

verificar os efeitos de um programa de reforçamento em VI 5min no 

consumo de água e alimento e no peso corporal, realizaram um 

experimento, no qual oito ratos foram divididos em dois grupos – 

experimental e controle – com quatro sujeitos cada. Os sujeitos do 

grupo controle tiveram água e alimento livres durante todo o 

experimento. Os sujeitos do grupo experimental foram privados de 

água. O procedimento de privação utilizado consistia um uma hora de 

acesso livre à água e 23 horas contínuas de privação. Os sujeitos do 

grupo experimental passaram pelo seguinte procedimento: linha de 

base, com duração de 23 dias, em que água e alimento estiveram 

constantemente disponíveis; seguida por 30 dias de privação; 14 dias de 

livre acesso a água e alimento; 64 dias de privação; 26 dias de livre 
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acesso a água e alimento; 25 dias de privação; 2 dias de livre acesso a 

água e alimento; 28 dias de privação; e, por fim, 68 dias de livre acesso 

a água e alimento. Durante todos os períodos de privação, os sujeitos do 

grupo experimental foram submetidos a sessões diárias na caixa 

operante, nas quais a resposta de pressão à barra era reforçada em VI5 

minutos. O peso corporal e o consumo de alimento eram registrados 

após o término da sessão experimental. O acesso à água durante 60 

minutos também ocorria após a mesma. 

Até o início da privação, foi observada uma tendência semelhante 

nas curvas de crescimento dos pesos dos grupos controle e 

experimental. Os sujeitos deste último grupo perderam peso durante os 

períodos de privação e o recuperaram ao retornarem às condições de 

livre acesso, alcançando, no final do experimento, um peso semelhante 

ao peso dos sujeitos do grupo controle. (Lopéz-Espinoza et al, 2001). O 

consumo de alimento durante os períodos de privação foi, em média, 

10g menor que o registrado na linha de base, enquanto que, nos 

períodos de livre acesso, o consumo de alimento foi aproximadamente 

10g maior que o da linha de base. Ao retornar à condição de livre acesso 

à água, foi observado que o consumo de água dos sujeitos chegou a 

40ml acima do registrado na linha de base. O programa de 

reforçamento pareceu não ter exercido influência nos efeitos pós-

privação, ou seja, no consumo de água e alimento nem no peso dos 

sujeitos. 

É importante salientar que, nesse estudo, as sessões 

experimentais na caixa operante foram variáveis independentes, 

manipuladas para verificar seus possíveis efeitos no peso corporal dos 

sujeitos. 

Souza (2007) observou que as sessões na caixa operante parecem 

ter influenciado no peso dos sujeitos, mantendo-os em valores mais 

altos. 

Nos estudos descritos até o momento, foram utilizados dois 

procedimentos de privação. Em um caso, a privação era imposta por 

determinadas horas consecutivas e o alimento/água era disponibilizado 
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no tempo restante do dia. Nos experimentos de Skinner (1936), 

diferentes níveis de privação eram obtidos disponibilizando-se diferentes 

quantidades de alimento antes do experimento, a partir de um nível de 

privação máxima, como já foi descrito anteriormente. Nesse caso, além 

do tempo de privação (comiam livremente durante uma hora), a 

quantidade de alimento também foi manipulada (eram disponibilizadas 

0, 2, 4 ou 6 g de alimento antes do experimento). Em suma, é possível 

privar um organismo manipulando a quantidade e/ou o tempo de 

acesso ao alimento. 

Tomanari, Pine e Silva (2003) realizaram um experimento que 

verificou os efeitos de interrupções em procedimentos de privação. A 

privação era estabelecida, neste caso, a partir da manipulação da 

quantidade de alimento disponibilizado, a fim de manter os sujeitos a 

85% do peso ad lib Na primeira fase, 29 ratos, com acesso livre à água e 

alimento, foram pesados diariamente, de seus primeiros dias de vida até 

o 106º dia do experimento. Na segunda fase, os sujeitos foram divididos 

em três grupos: ad lib, privação alimentar (eram disponibilizados, 

diariamente, 13 g de alimento, do 107º ao 119º dia, 15 g, do 120º ao 

139º dia, e 17 g, do 140º dia ao 217º dia) e privação hídrica (os sujeitos 

tinham acesso a 23 ml de água por dia). Houve duas interrupções nos 

procedimentos de privação: 15 dias (do 145º ao 159º dia) e 5 dias (do 

168º ao 172º dia). Durante esses períodos de interrupção, os sujeitos 

não foram pesados e tinham acesso contínuo à água e alimento. O peso 

dos sujeitos do grupo privado de alimento e do grupo privado de água, 

nos primeiros dias que seguiram o início da segunda fase, apresentou 

uma diminuição gradual e constante. Isso foi observado principalmente 

nos sujeitos do grupo de privação alimentar. Observou-se que, após as 

interrupções, o peso dos animais voltava em níveis maiores a cada 

pausa no procedimento de privação, embora a quantidade de água e 

alimento fornecida tenha se mantido a mesma. Quando os sujeitos 

voltavam a ser privados, seus pesos, cada vez mais, se mostraram mais 

resistentes à diminuição. 
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Tomanari, Amaral, Ramos, Sabino, Geremias e Albino (2007) 

fizeram uma replicação sistemática de Tomanari et al (2003) em outro 

laboratório e tiveram resultados bastante semelhantes: a cada uma das 

duas interrupções da privação, o peso dos sujeitos aumentou 

progressivamente e, no retorno à privação, os pesos foram mais 

resistentes à diminuição. 

 

Problema de pesquisa 

 

Os dados apresentados por Fallon (1965), Lopéz-Espinoza et al 

(2001, 2004) e Tomanari et al (2003, 2007) parecem conflitar com o 

resultado obtido por Skinner (1936), no que se refere a um possível 

efeito da história de privação, possivelmente, pelo fato de um autor ter 

observado uma resposta arbitrária, enquanto os outros observaram o 

peso e o consumo – Skinner trabalhou com a freqüência de respostas de 

pressão à barra, enquanto Fallon (1965), Lopéz-Espinoza et al (2001, 

2004) e Tomanari et al (2003, 2007) mediram os produtos dos 

comportamentos de comer e beber: peso e consumo. Essas diferentes 

medidas de comportamento– taxa de respostas, peso e consumo – são 

independentes? Em princípio, de acordo com as pesquisas de Fallon 

(1965), Lopéz-Espinoza et al (2001, 2004), Skinner (1936) e Tomanari et 

al (2003, 2007), a história de privação as afeta diferentemente, já que a 

taxa de respostas dos sujeitos sob o nível máximo de privação parece 

aumentar se o nível de privação do dia anterior for menor e diminuir se 

o nível de privação se mantiver o mesmo do dia anterior (Skinner, 1936) 

– níveis de privação não se somam -, enquanto que o peso e o consumo 

de água e alimento parecem sofrer um efeito cumulativo – peso e 

consumo mais elevados a cada retorno à condição ad lib e peso mais 

resistente à diminuição a cada privação (Fallon, 1965; Lopéz-Espinoza 

et al, 2001, 2004; Tomanari et al, 2003, 2007). No entanto, essas 

medidas – taxa de respostas, peso e consumo - parecem estar 

relacionadas: diferentes quantidades ou tempo de acesso ao alimento 

são manipulados (consumo) para se obter diferentes níveis de privação, 
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que podem ser estabelecidos de acordo com o peso (porcentagem do 

peso ad lib, por exemplo), e são avaliados de acordo com a taxa de 

respostas. 

Desse modo, o peso, o consumo de água e alimento e a taxa de 

respostas estão relacionados e são variáveis dependentes quando 

condições ad lib e de privação são manipuladas, em outras palavras, 

com a manipulação da variável independente, que é história de 

privação. As sessões experimentais, além de variável dependente, cuja 

medida é a taxa de respostas, pode ser também variável independente. 

Isto é, a exposição e a não exposição às sessões na caixa operante 

podem ser manipuladas a fim de verificar seus efeitos no peso e 

consumo de água e alimento – variáveis dependentes. 

Sabe-se, a partir dos estudos acima descritos, que a história de 

privação – alternação entre condições ad lib e de privação – produz 

efeitos no peso e no consumo de água e alimento. Pretende-se investigar 

os efeitos que essa mesma alternação entre privação e livre acesso ao 

alimento têm na taxa de respostas, uma vez que a literatura sobre 

história de privação e taxa de respostas parece escassa. 

Então, tem-se como objetivo do presente estudo verificar os 

possíveis efeitos produzidos por diferentes histórias de privação 

(variáveis independentes) – diferentes alternações de períodos de 

privação de alimento e de períodos de livre acesso à água e alimento - 

no desempenho operante, no peso e no consumo de água e alimento 

(variáveis independentes) em ratos. Busca-se também avaliar os efeitos 

da exposição às sessões experimentais (variável independente) no peso e 

no consumo de água e alimento (variáveis dependentes). 

Para atingir esses objetivos, fez-se uma replicação sistemática de 

Fallon (1965). O procedimento utilizado foi o de privação cíclica de 23 

horas, como relatado por Fallon (1965). A presente pesquisa manipulou 

apenas a privação de alimento, enquanto o autor trabalhou com 

privação de água e de alimento. Fallon (1965) teve uma fase de história 

(com duas condições), que durou 30 dias e uma fase de teste, que 

durou três dias. O presente estudo teve com uma fase de preparação, 
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igual para todos os sujeitos – 1ª condição (ad lib), que durou 78 dias, e 

2ª condição (privação), cuja duração variou para cada sujeito -, e uma 

fase de história, com três condições, com duração aproximada de 45 

dias. Outra diferença encontrada é a realização de sessões 

experimentais na caixa operante, que não foram realizadas em Fallon 

(1965). 

Uma vez que as pesquisas de Skinner (1936) e Fallon (1965), já 

apresentadas anteriormente, utilizaram delineamentos de grupo, torna-

se difícil analisar seus resultados de acordo com o modelo do sujeito 

único proposto pela análise do comportamento. Segundo este modelo, 

os sujeitos não são iguais e, por isso, segundo Matos (1990), devem ser 

tratados “individualmente, tanto do ponto de vista de delineamento 

experimental, quanto do ponto de vista do processamento dos dados” 

(p. 586). É preciso salientar a importância de se medir o fenômeno a ser 

estudado repetidas vezes, mantendo e alterando as variáveis. Desta 

forma, enfatiza-se o processo ao invés do resultado. A proposta do 

presente estudo é, então, atender aos objetivos já destacados, 

considerando os dados individuais obtidos por cada sujeito. 
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MÉTODO 
 

Sujeitos 

 

 Doze ratos, machos, da raça Wistar, experimentalmente ingênuos, 

foram separados 81 dias após o nascimento. O procedimento de 

privação teve início no 158º dia de vida dos sujeitos. Os animais eram 

mantidos em caixas-viveiro individuais no biotério do Laboratório de 

Psicologia Experimental da PUC-SP, com iluminação e temperatura 

controladas. Uma mamadeira de água esteve constantemente disponível 

para cada sujeito, com 200ml trocados diariamente. O alimento que foi 

disponibilizado para os sujeitos, de acordo com a condição vigente, ad 

lib ou privação, nas caixas-viveiro, era a ração Labina, fabricada pela 

Purina. 

 

Equipamento 

 

 Uma balança digital da marca Filizola, com capacidade máxima 

de 2 kg e sensibilidade de 0,5 g. 

 Duas caixas experimentais modelo Standard da marca Med 

Associates Inc., de medidas 27 x 28 x 30 cm. Cada caixa é equipada 

com uma lâmpada de 24 V; um comedouro localizado no centro de uma 

das paredes, a 2 cm do chão da caixa, que libera uma pelota de 

alimento (PJ Noyes, fórmula A1, de 45 mg, fabricada por Research Diets 

Inc.) de acordo com o esquema em vigor, quando a barra ao lado do 

comedouro e a 5 cm do chão é pressionada. As caixas são conectadas a 

uma interface Med Associates e a um computador, com sistema 

operacional Windows 98, equipado com o software MED-PC for 

Windows. 

 Uma pipeta com capacidade para 100 ml e graduação de 1 ml. 
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Procedimento 

 

O procedimento foi dividido em duas grandes fases: a fase 

preparatória, composta pela 1ª e 2ª condições, e a fase de história, 

composta pela 3ª à 6ª condições. As fases e suas respectivas condições 

serão apresentadas a seguir. 

 

1. Fase Preparatória 

 

 1ª condição (ad lib) 

 

 Desde que foram colocados em gaiolas individuais, com 81 dias 

de vida, passaram a ser pesados diariamente, entre 15:30 e 16:30. Cada 

sujeito era transportado até a bancada onde a balança era localizada, 

que ficava na mesma sala onde os ratos viviam. Então, o animal era 

colocado em uma caixa sobre a balança. 

Todos os sujeitos passaram por uma fase inicial com água e 

alimento livres, de seu nascimento até completarem 158 dias de vida (1ª 

condição: ad lib). Também no dia em que foram colocados em gaiolas 

individuais, passaram a ter disponibilizados diariamente 50 g de ração 

e 200 ml de água. A quantidade de alimento e água consumidos 

começou a ser medida depois de 16 dias. O resto de alimento retirado 

da gaiola de cada sujeito, todos os dias no mesmo horário, era pesado 

juntamente com migalhas que caiam sobre o jornal, que era colocado 

em baixo das gaiolas. O consumo diário de água era medido, após a 

retirada do alimento, em uma pipeta. 

 Essa condição durou até o 158º dia de vida dos sujeitos, quando 

já eram considerados adultos. Segundo Tomanari et al (2003), os 

procedimentos de privação costumam ter início entre o 90º e o 120º dia 

de vida do rato, quando são considerados adultos jovens. 
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  2ª condição (privação) 

 

Na 2ª condição: privação, todos os sujeitos foram privados de 

alimento. Os sujeitos eram privados durante 23 horas e tinham uma 

hora de acesso diário ao alimento, na qual eram disponibilizadas 30g de 

ração – quantidade superior àquela consumida diariamente pelos 

sujeitos quando não havia restrição. Desse modo, sobraria ração na 

gaiola ao final da hora, garantindo que os sujeitos comeram livremente 

durante o tempo em que o alimento esteve disponível. Durante todo o 

tempo, os sujeitos tiveram livre acesso à água. A medida do consumo de 

água e alimento era feitas da mesma maneira descrita no tópico “Fase 

preparatória – 1ª condição: ad lib”. 

Os sujeitos foram divididos em grupos, da seguinte maneira: 

primeiramente, foi feita uma lista com o peso ad lib4 de cada sujeito, 

depois, os sujeitos foram divididos em três grupos: os 4 mais pesados, 

os 4 menos pesados e os 4 com peso intermediário. Um sujeito de cada 

um desses três grupos de peso foi designado foi designado ao grupo de 

história de privação, de modo que a média dos pesos de cada grupo de 

história de privação fosse o mais semelhante possível5. 

 Na Tabela 2, que apresenta os grupos de sujeitos e as condições 

ad lib e privação para cada grupo, pode-se observar que a fase 

preparatória é dividida em duas condições, para todos os sujeitos, a 1ª 

condição (ad lib) e a 2ª condição (privação). A fase de história é 

composta por quatro condições, sendo que as duas primeiras – 3ª e 4ª 

condições - são diferentes para cada grupo, que foi dividido conforme o 

critério explicado a seguir. A 5ª condição foi privação para todos os 

sujeitos e a 6ª condição foi ad lib também para todos os sujeitos. O 

nome dos grupos apresentados serão explicados mais adiante. 

 

 

                                                 
4 Foi considerado o peso ad lib a média dos pesos obtidos nos cinco dias que 
antecederam a 1ª condição de privação. 
5 Houve duas trocas entre sujeitos no final da 2ª condição (privação), mas o critério de 
manter as médias dos pesos ad lib entre os grupos semelhantes foi respeitado. 
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Tabela 2. Condições ad lib e privação para os grupos PPP, APP, PAP e AAP 

FASE FASE 
PREPARATÓRIA 

FASE DE HISTÓRIA 

Grupo 1ª 
condição 

2ª 
condição 

3ª 
condição 

4ª 
condição 

5ª 
condição 

6ª 
condição 

PPP Ad lib Privação Privação Privação Privação Ad lib 
APP Ad lib Privação Ad lib Privação Privação Ad lib 
PAP Ad lib Privação Privação Ad lib Privação Ad lib 
AAP Ad lib Privação Ad lib Ad lib Privação Ad lib 
 

 Sessões experimentais 

 

 Participavam das sessões experimentais, dois sujeitos de cada 

grupo, os que tinham o maior e o menor peso ad lib. O terceiro sujeito 

de cada grupo, o sujeito controle, com o peso ad lib intermediário, não 

foi submetido às sessões na caixa operante. 

Algumas mudanças na rotina dos animais ocorreram com o início 

das sessões experimentais. Os sujeitos que passaram pelas mesmas, 

recebiam reforço durante a sessão além de se alimentarem em suas 

gaiolas, de acordo com a condição vigente. A partir do início das sessões 

experimentais, a pesagem dos sujeitos controle e experimentais foi 

realizada antes destes irem para a sessão. O horário da pesagem foi 

mantido. 

A instalação da resposta operante de pressão à barra foi realizada 

durante a 2ª condição, quatorze dias, aproximadamente, após o início 

da privação. Foi feita a modelagem da resposta de pressão à barra, 

cinco sessões de CRF, duas sessões de VI5s, uma sessão de VI10s, uma 

de VI15s, uma de VI20s, uma de VI30s, uma de VI40s, uma de VI50s 

antes do início das sessões de VI60s, esquema mantido até a 5ª 

condição da fase de história. Os intervalos do esquema foram 

selecionados de acordo com o modelo de elaboração de intervalos de 

Fleshler & Hoffman, pelo programa ProgRef (Costa e Banaco, 2002).  

As sessões eram realizadas diariamente e tinham duração de 25 

minutos. Eram medidas a freqüência acumulada de respostas e o 

número de reforços liberados. No final de cada sessão, era verificado se 
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havia alguma pelota na bandeja de detritos ou no comedouro, a fim de 

saber se o sujeito consumiu todas as pelotas liberadas durante a 

sessão. Os sujeitos eram submetidos às sessões na caixa operante 

mesmo quando estavam em condição ad lib. 

Quando cada sujeito submetido às sessões experimentais 

alcançou a estabilidade na taxa de respostas, durante a 2ª condição 

(privação), passava à 3ª condição, já na fase de história, de acordo com 

o grupo em que estava Quando o primeiro sujeito de cada grupo 

submetido às sessões experimentais passava para a fase de história, o 

sujeito controle do mesmo grupo também passava. Para que a taxa de 

respostas fosse considerada estável, dois critérios precisavam ser 

atingidos: (1) a média das taxas das cinco últimas sessões não podia ser 

10% maior ou menor que o valor de cada uma das cinco taxas e (2) a 

diferença entre a maior e a menor taxa nessas cinco sessões não podia 

ser maior que 10%. O cálculo da média das taxas e diferença de cada 

taxa com a média foi feito pelo software Stability Check (Costa, 2007). 

 

 Medida do consumo de alimento 

 

 Os sujeitos 1 e 2 de cada grupo, a partir do momento que foram 

submetidos às sessões experimentais, passaram a comer também um 

alimento diferente da ração Labina que comiam no biotério, que eram 

as pelotas utilizadas como estímulo reforçador. O total consumido por 

esses sujeitos a partir de então, não podia ser simplesmente uma soma 

do peso em gramas de cada um, pois tinham uma composição 

nutricional distinta. 

 Para que a comparação entre os dois tipos de alimento fosse feita, 

foi necessário verificar as informações nutricionais de cada um. A pelota 

PJ Noyes trazia suas informações nutricionais no rótulo da embalagem 

e para obter tais informações sobre a Labina, foi necessário entrar em 

contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Purina. A Tabela 7 

permite que essa comparação seja feita: 
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Tabela 3. Informações nutricionais da pelota PJ Noyes e da ração Labina 

 Macronutrientes PJ Noyes Labina 
Proteínas 20,90% min 23% 
Carboridratos 59,50% em média 58% 
Lipídios 4% min 4% 
Kcal/g 3,58 2,8 
 

 Observa-se que a tanto a pelota como a ração possuem uma 

quantidade similar de macronutrientes. Isso significa que ambas são 

nutricionalmente semelhantes. Então, para somar o consumo de uma 

com o consumo da outra, a medida da ingestão de alimento foi feita em 

calorias (kcal). Por exemplo, a quantidade consumida de ração era 

pesada em gramas e, esse valor era multiplicado por 2,8. O mesmo era 

feito com a pelota. Cada uma tem cerca de 0,45 mg, então, o consumo 

da sessão era convertido em gramas e multiplicado por 3,58. Dessa 

maneira, foi possível somar o consumo na caixa operante com o 

consumo no biotério. 

 

 2. Fase de História 

 

A fase de história consiste na alternação entre períodos de 

privação e ad lib. Dessa maneira, cada grupo foi submetido a condições 

de privação e ad lib em ordens diferentes, a fim de criar histórias de 

privação diferentes. O critério de encerramento de cada condição da 

fase de história foi o número de dias. Cada condição dessa fase durou, 

aproximadamente, 14 dias. Segundo Fallon (1965) e Lopéz-Espinoza et 

al (2001), esse período é suficiente para a duração de uma condição de 

privação ou de livre acesso. O tempo exato que cada sujeito permaneceu 

em cada condição é apresentado nas Tabelas 4 à 7. 
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Tabela 4. Tempo (dias) que os sujeitos do grupo PPP passou em cada período 

Grupo 1 ª 

condição 

2 ª 

condição 

3 ª 

condição 

4 ª 

condição 

5 ª 

condição 

6 ª 

condição 

PPP Ad lib Privação Ad lib 

PPP1 78 125 --- 

PPP2 78 107 18 

PPPC 78 107 18 

 
Tabela 5. Tempo (dias) que os sujeitos do grupo APP passou em cada período 

Grupo 1 ª 

condição 

2 ª 

condição 

3 ª 

condição 

4º e 5º 

condições 

6 ª 

condição 

APP Ad lib Privação Ad lib Privação Ad lib 

APP1 78 66 14 29 16 

APP2 78 58 15 28 24 

APPC 78 58 15 28 24 

 
Tabela 6. Tempo (dias) que os sujeitos do grupo PAP passou em cada período 

Grupo 1 ª 

condição 

2º e 3º 

condições 

4ª 

condição 

5 ª 

condição 

6 ª 

condição 

PAP Ad lib Privação Ad lib Privação Ad lib 

PAP1 78 92 14 15 4 

PAP2 78 74 14 16 21 

PAPC 78 74 14 16 21 

 
Tabela 7. Tempo (dias) que os sujeitos do grupo AAP passou em cada período 

Grupo 1 ª 

condição 

2 ª 

condição 

3º e 4º 

condições 

5 ª 

condição 

6 ª 

condição 

AAP Ad lib Privação Ad lib Privação Ad lib 

AAP1 78 66 29 14 16 

AAP2 78 83 28 14 --- 

AAPC 78 66 29 14 16 
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Os sujeitos do grupo PPP (privação-privação-privação) tiveram 

uma história de privação longa, da 3ª à 5ª condição. Os sujeitos do 

grupo APP (ad lib-privação-privação) foram ficaram ad lib durante a 3ª 

condição e foram privados durante a 4ª e 5ª condições. Os sujeitos do 

grupo PAP (privação-ad lib-privação) continuaram privados na 3ª 

condição, em seguida ficaram ad lib na 4ª condição e, depois, na 5ª 

condição, foram privados novamente. Por fim, os sujeitos do grupo AAP 

(ad lib-ad lib-privação), ficaram ad lib durante a 3ª e 4ª condições e 

foram privados na 5ª condição. 

A última sessão experimental de cada sujeito submetido às 

sessões experimentais, no último dia da 5ª condição, ocorreu em 

extinção e teve a mesma duração das outras sessões: 25 minutos. Os 

sujeitos que chegaram ao final da 5ª condição (privação) primeiro, 

tiveram acesso livre ao alimento e continuavam sendo pesados e tendo o 

consumo de água e alimento medidos, até que o último sujeito 

terminasse pela 5ª condição (privação). Esse momento, após a 5ª 

condição (privação) foi denominado 6ª condição (ad lib). Nenhum sujeito 

foi submetido à sessão experimental durante esta condição. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 O objetivo do presente estudo foi verificar se a história de privação 

produz efeitos no desempenho operante, no peso corporal e no consumo 

de água e de alimento. Pretendia-se também verificar se a exposição ao 

treino operante tem algum efeito no peso e no consumo de água e 

alimento de sujeitos com diferentes histórias de privação. Os resultados 

serão apresentados, a seguir, separadamente, divididos em tópicos: 

peso, consumo de água, consumo de alimento, desempenho operante e 

considerações finais. 

 Em todas as figuras que serão apresentadas, as linhas verticais 

marcam as mudanças de condições. As condições são representadas 

pelo número correspondente ao lado da situação ad lib ou de privação. 

Por exemplo, a 1ª condição (ad lib) é representada como 1 ad lib e a 4ª e 

5ª condições, para o grupo APP, como 4-5 privação. 

 Embora a 1ª e 2ª condições façam parte da fase de preparação e 

não da fase de história, elas fazem parte da história de vida dos sujeitos 

e tal fato será considerado na análise. 

 Na mudança de uma condição para a outra, nas descrições a 

seguir, os valores obtidos no último dia de uma condição e no primeiro 

dia da condição seguinte foram enfatizados porque, em geral, foi 

quando as diferenças observadas foram maiores; 

 

Peso 

 

 Neste tópico, primeiramente, será apresentada uma descrição 

geral do peso dos sujeitos na fase de preparação, que é composta pela 

1ª condição (ad lib) e pela 2ª condição (privação). Em seguida, será feita 

a descrição e a análise da curva de peso de cada sujeito, ao longo da 

fase de história. Então, os resultados dos sujeitos de mesmo grupo 

serão comparados entre si, com os dados encontrados na literatura e 

com os sujeitos dos outros grupos. 
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Na Figura 1, onde são mostrados os dados de peso dos sujeitos 

durante o experimento, as interrupções observadas nas curvas 

correspondem a dados que foram perdidos. 

Nas duas primeiras condições pelas quais todos os sujeitos 

passaram durante a fase de preparação, ad lib e privação, 

respectivamente, o padrão da curva de peso dos sujeitos foi semelhante. 

Na 1ª condição (ad lib), o peso de todos os sujeitos apresentou 

aceleração positiva, que durou, aproximadamente, até o 25º dia (ver 

Tabelas de 8 a 11). Nesses dias, os sujeitos ganharam entre 8,5% e 

17,7% dos seus pesos ad lib. A seguir, o peso dos sujeitos continou 

aumentando, menos a cada dia, até o final dessa condição. Esse padrão 

de crescimento do peso observado em todos os sujeitos na 1ª condição 

(ad lib) está de acordo com o relatado por Tomanari et al (2003, 2007), 

que descreve a curva do peso dos ratos, com água e alimento livres, 

como crescente, com aceleração positiva no início, passando por uma 

desaceleração gradual até atingir certa estabilidade. 

No início da 2ª condição (privação), todos os sujeitos 

apresentaram uma perda de peso que variou de 10,5 a 16,3% do peso 

ad lib, até por volta do 9º dia após o início da privação; já no 1º dia, 

perderam, em média, 4,1% do peso ad lib. A média do peso dos sujeitos 

privados de alimento por Tomanari et al (2003), também caiu até, 

aproximadamente, 10 dias após o início da privação. Entre o 12º e o 23º 

dia ma condição de privação, o peso dos sujeitos atingiu a marca dos 

85% do peso ad lib. Em seguida, o peso dos sujeitos caiu, em média, 8% 

do peso ad lib até estabilizar. O tempo que levou para os pesos 

estabilizarem variou bastante. Por exemplo, o sujeito PPP2 só teve seu 

peso estável no 68º dia da 2ª condição, enquanto o peso do sujeito PAP2 

chegou à estabilidade no 12º dia da mesma condição. O tempo que o 

peso de cada sujeito levou para estabilizar pode ser visto nas Tabelas de 

8 a 11. 

Os sujeitos do grupo PPP, que se mantiveram privados da 3ª à 5ª 

condição da fase de história, apresentaram algumas diferenças em suas 

curvas de peso. Na Figura 1, que mostra a curva de peso dos sujeitos, 
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Tabela 8. Peso inicial e final em gramas e porcentagem do peso ad lib correspondente (% AL), aumentos/reduções de peso acentuadas (dia do 

experimento e peso atingido), peso ad lib, dia do experimento em que atingiu 85% do peso ad lib, dia e valor em que o peso estabiliza ao longo das 6 

condições do experimento para os sujeitos do grupo PPP 

condição 1ª condição (ad lib) 2ª -5ª condição (privação) 6ª condição (ad 

lib) 

grupo peso inicial 

(% AL) 

aumento 

acentuado 

peso ad lib peso inicial 

(% AL) 

redução 

acentuada 

85% 

ad 

lib 

peso estabiliza peso 

final 

(% AL) 

peso 

inicial 

(%AL) 

peso 

final 

(% AL) 

PPP  

___________ 

até peso (% 

ad lib) 

 

__________ 

 

________ 

até peso 

(% ad 

lib) 

 até peso (% 

ad lib) 

 

______ 

 

______ 

 

______ 

PPP1 330 (64) 18º 411 (80) 512,7 497 (96,9) 89º 446 

(87) 

91º 140º  386 (75,3) 389 

(75,9) 

______ ______ 

PPP2 256 (72,2) 17º 295 (83,2) 354,6 338 (95,3) 89º 303 

(85,4) 

92º  146º  306 (86,3) 306 

(86,3) 

332,5 

(93,8) 

360,5 

(101,7) 

PPPC 294 (61,2) 20º 378 (78,7) 480,3 462,5 (96,3) 89º 429 

(89,3) 

96º  131º  373 (77,7) 354,5 

(73,8) 

394 

(82) 

452 

(94,1) 
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Tabela 9. Peso inicial e final em gramas e porcentagem do peso ad lib correspondente (% AL), aumentos/reduções de peso acentuadas (dia do experimento e peso atingido), 

peso ad lib, dia do experimento em que atingiu 85% do peso ad lib, dia e valor em que o peso estabiliza ao longo das 6 condições do experimento para os sujeitos do grupo APP 

condição 1ª condição (ad lib) 2ª condição (privação) 3ª condição (ad 

lib) 

4ª-5ª condição (privação) 6ª condição (ad 

lib) 

grupo peso 

inicial 

(%AL) 

aumento 

acentuado 

ad lib peso 

inicial 

(%AL) 

redução 

acentuada 

85% 

ad lib 

peso estabiliza peso 

final 

(% 

AL) 

peso 

inicial 

(%AL) 

peso 

final 

(% 

AL) 

peso 

inicial 

(%AL) 

redução 

acentuada 

peso 

final (% 

AL) 

peso 

inicial 

(%AL) 

peso 

final (% 

AL) 

APP  

_____ 

até peso 

(% ad 

lib) 

  até peso 

(% ad 

lib) 

 até peso 

(% ad 

lib) 

    até peso (% 

ad lib) 

   

APP1 345 

(68,8) 

26º  434 

(86,5) 

501,7 482,5 

(96,2) 

89º  438 

(87,3) 

92º  131º  367 

(73,2) 

366 

(73) 

412 

(82,1) 

470,5 

(93,8) 

452 

(90,1) 

169º  407 

(81,1) 

392,5 

(78,2) 

419 

(83,5) 

481 

(95,9) 

APP2 274 

(67,2) 

27º  343 

(84,1) 

407,8 391 

(95,9) 

85º 354 

(86,8) 

85º 106º 319 

(78,2) 

320 

(78,4) 

350 

(85,8) 

401,5 

(98,5) 

382 

(93,7) 

158º  366,5 

(89,9) 

345 

(84,6) 

364 

(89,2) 

410 

(100,5) 

APPC 316 

(69,1) 

36º 402 

(88) 

456,9  435,5 

(95,3) 

86º  403,5 

(88,3) 

87º 109º  356 

(77,9) 

355,5 

(77,8) 

389,5 

(85,2) 

448 

(98) 

425 (93) 156º  403 

(88,2) 

379 

(82,9) 

398 

(87,1) 

451 

(98,7) 
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Tabela 10. Peso inicial e final em gramas e porcentagem do peso ad lib correspondente (% AL), aumentos/reduções de peso acentuadas (dia do experimento e peso atingido), 

peso ad lib, dia do experimento em que atingiu 85% do peso ad lib, dia e valor em que o peso estabiliza ao longo das 6 condições do experimento para os sujeitos do grupo 

PAP 

condição 1ª condição (ad lib) 2ª-3ª condição (privação) 4ª condição (ad 
lib) 

5ª condição 
(privação) 

6ª condição (ad lib) 

grupo peso 

inicial 

(%AL) 

aumento 

acentuado 

ad lib peso 

inicial 

(%AL) 

redução 

acentuada 

85% 

ad lib 

Peso estabiliza peso 

final (% 

AL) 

peso 

inicial 

(%AL) 

peso 

final (% 

AL) 

peso 

inicial 

(%AL) 

peso final 

(% AL) 

peso inicial 

(%AL) 

peso 

final (% 

AL) 

PAP  

_____ 

até peso (% 

ad lib) 

 

_____ 

 

______ 

até peso 

(% ad 

lib) 

 

_____ 

até peso 

(% ad 

lib) 

 

________ 

 

_____ 

 

_______ 

 

________ 

 

__________ 

 

____________ 

 

_______ 

PAP1 327 

(70) 

28º  410 

(87,1) 

466,9 447,5 

(95,8) 

85º  418 

(89,5) 

88º  108º  372,5 

(79,8) 

367,5 

(78,7) 

405 

(86,7) 

439 

(94) 

417,5 

(89,4) 

385,5 

(82,6) 

417,5 (89,4) 421 

(90,2) 

PAP2 300 

(73) 

26º  356 

(86,7) 

410,5 392,5 

(95,6) 

85º  358 

(87,1) 

88º  90º  351,5 

(85,6) 

364,5 

(88,8) 

397,5 

(96,8) 

422,5 

(102,9) 

403 

(98,1) 

378,5 

(92,1) 

397 (96,7) 414,5 

(100,9) 

PAPC 311 

(71,7) 

27º  370,5 

(85,5) 

433,4 414 

(95,5) 

89º  363 

(83,7) 

85º 120º  334 

(77,1) 

336 

(77,5) 

365 

(84,2) 

419,5 

(96,8) 

398,5 

(91,9) 

354,5 

(81,8) 

375,5 (86,6) 433 

(99,9) 
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Tabela 11. Peso inicial e final em gramas e porcentagem do peso ad lib correspondente (% AL), aumentos/reduções de peso acentuadas (dia do experimento e peso atingido), 

peso ad lib, dia do experimento em que atingiu 85% do peso ad lib, dia e valor em que o peso estabiliza ao longo das 6 condições do experimento para os sujeitos do grupo AAP 

condi

ção 

1ª condição (ad lib) 2ª condição (privação) 3ª-4ª condição (ad lib) 5ª condição (privação) 6ª condição 

(ad lib) 

grupo peso 

inicial 

(%AL) 

aumento 

acentuado 

Ad lib peso 

inicial 

(%AL) 

redução 

acentuada 

85

% 

ad 

lib 

peso estabiliza peso 

final 

(% 

AL) 

peso 

inicial 

(%AL) 

peso estabiliza peso 

final 

(% 

AL) 

peso 

inicial 

(%AL) 

peso estabiliza peso 

final 

(% 

AL) 

peso 

inicial 

(%AL) 

peso 

final 

(% 

AL) 

AAP  

_____ 

até peso 

(% ad 

lib) 

 

_____ 

 

_____ 

até peso 

(% ad 

lib) 

 

___ 

até peso 

(% ad 

lib) 

 

_____ 

 

_____ 

até peso 

(% ad 

lib) 

 

_____ 

 

_____ 

até peso 

(% ad 

lib) 

 

_____ 

 

_____ 

 

_____ 

AAP1 347 

(71,1) 

21º 400 

(82) 

487,9 466 

(95,5) 

81º  431 

(88,3) 

94º  125º  358 

(73,3) 

362,5 

(74,3) 

402 

(82,4) 

161º 451,5 

(92,5) 

452 

(92,6) 

431,5 

(88,4) 

182º  393 

(80,5) 

390 

(79,9) 

414 

(84,8) 

453 

(92,8) 

AAP2 300 

(70) 

26º 361,5 

(84,3) 

428,6 412 

(96,1) 

79º  380,5 

(88,8) 

83º  120º  331,5 

(77,3) 

332,5 

(77,6) 

369,5 

(86,2) 

176º 415,5 

(96,9) 

427 

(99,6) 

406 

(94,7) 

195º  382,5 

(89,2) 

369,5 

(86,2) 

_____ _____ 

AAPC 325 

(71) 

27º 389 

(85) 

457,8 443 

(96,8) 

82º  406,5 

(88,8) 

95º  114º  347,5 

(75,9) 

348 

(76) 

380 (83) 161º 446 

(97,4) 

454,5 

(99,3) 

430,5 

(94) 

_____ _____ 393 

(85,8) 

417 

(91,1) 

453,5 

(99) 
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pode ser visto que, por volta do 62º dia da 2ª à 5ª condições 

(privação), o peso atinge 75,3% do peso ad lib desse sujeito e se mantém 

com valores próximos a esse, chegando ao final do experimento com 

75,9% do seu peso ad lib. 

O peso do sujeito PPP2, antes de se manter em valores próximos a 

86,3% do peso ad lib, no 68º dia da 2ª condição (privação), sofre um 

aumento, como pode ser observado na Figura 1. Esse sujeito chega ao 

fim da privação, depois de 107 dias, com 86,3% de seu peso ad lib. 

O peso do sujeito PPPC atingiu a estabilidade com 77,7% do peso 

ad lib, no 53º dia da 2ª condição (privação), como pode ser visto na 

Figura 1, e apresentou uma diminuição nos últimos dias de privação, 

chegando ao fim desta com 73,8% do peso ad lib.  

É importante notar que os sujeitos 1 e 2 do grupo PPP, que foram 

submetidos às sessões experimentais, mantiveram o peso de quando a 

estabilidade foi alcançada – ou seja, quando os valores se mantiveram 

em níveis próximos - até o final da privação, enquanto que o sujeito 

controle teve uma perda de peso no final da mesma. Os sujeitos PPP2 e 

PPPC foram submetidos à 6ª condição (ad lib). Ambos os sujeitos 

tiveram um rápido aumento de peso no primeiro dia, de 7,5% (sujeito 

PPP2) e 8,2% (sujeito PPPC) do peso ad lib. Depois dos primeiros dias, o 

peso do sujeito PPP2 sofre uma diminuição e, no final, apresenta 

valores próximos a 101,7% do peso ad lib desse sujeito. O peso do 

sujeito PPPC, na 6ª condição (ad lib), apresenta variações e termina com 

94,1% do peso ad lib (ver Figuras 1, 4 e 7 e Tabela 8). Uma hipótese 

possível é que essa perda de peso observada no final da privação pode 

não ter ocorrido com os sujeitos 1 e 2 porque estes eram submetidos à 

sessão na caixa operante. Souza (2007) relata que alguns sujeitos 

privados, durante o experimento realizado por ela, perderam muito 

peso, obrigando-a a aumentar a quantidade de alimento diário desses 

animais, para que seus pesos se mantivessem em níveis seguros. 

Segundo a autora, isso ocorreu apenas com sujeitos que não eram 

submetidos diariamente às sessões experimentais, podendo indicar, 

portanto, que a atividade na caixa operante pode contribuir para a 
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manutenção do peso dos sujeitos em valores seguros. Outras 

observações que podem salientar a hipótese de que as sessões 

experimentais são importantes na recuperação do peso, se referem aos 

dois sujeitos desse grupo que passaram pela 6ª condição (ad lib): 

apenas o PPP2, que passou pela sessão experimental, recuperou 

totalmente seu peso ad lib, superando-o em 1,7%. É importante levar 

em conta também que apenas o sujeito PPPC teve algumas oscilações 

importantes no seu peso durante a 6ª condição (ad lib). 

 Os sujeitos do grupo APP apresentaram um peso estável no final 

da 2ª condição (privação), quando o peso dos sujeitos foi 73% (sujeito 

APP1), 78,4% (sujeito APP2) e 77,8% (sujeito APPC) do peso ad lib. No 

primeiro dia da 3ª condição (ad lib), o peso desses sujeitos teve um 

aumento substancial, de 9,1% (sujeito APP1), 7,6% (sujeito APP2) e 

7,4% (sujeito APPC) do peso ad lib. Após esse primeiro momento, os 

sujeitos continuaram ganhando peso de modo constante, mas mais 

lentamente, terminando a 3ª condição (ad lib) com 93,8% (sujeito APP1), 

98,5% (sujeito APP2) e 98% (sujeito APPC) do peso ad lib. Tiveram 

início, então, a 4ª e 5ª condições (privação). O sujeito APP1, no primeiro 

dia dessa segunda ocasião em que foi submetido à privação, perdeu 

3,7% do seu peso ad lib - valor idêntico ao que perdeu no 1º dia da 2ª 

condição (privação) - e chegou a 90,1% do peso ad lib. Os sujeitos APP2 

e APPC também perderam mais peso, 4,8 e 5% do peso ad lib, nesse 

primeiro dia – valores próximos ao 4,1% e 4,7% do peso ad lib perdidos 

por esses sujeitos no 1º dia da 2ª condição (privação) -, atingindo 93,7% 

e 93% do peso ad lib, respectivamente. O sujeito APP1 perdeu mais 

peso até o 11º dia dessa condição, no qual atingiu 87,3% do peso ad lib. 

Daí para o final da privação, o peso continuou diminuindo, mas mais 

lentamente. O peso do sujeito APP1, no final da 5ª condição (privação), 

foi equivalente a 78,2% do peso ad lib. De modo semelhante, o sujeito 

APP2 perdeu mais peso até o 6º dia dessa condição, chegando a 89,9% 

e, no final, a 78,4% do peso ad lib. 

O peso do sujeito APPC foi 88,2% do peso ad lib após 4 dias de 

privação, quando a perda de peso foi mais rápida. No final da privação, 
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o sujeito APPC atingiu 82,9% do peso ad lib. Na 6ª condição (ad lib), 

todos os sujeitos ganharam peso, principalmente no primeiro dia, em 

que chegaram a 83,5% (sujeito APP1), 89,2% (sujeito APP2) e 87,1% 

(sujeito APPC) do peso ad lib. Até o último dia de pesagem continuaram 

ganhando peso e atingiram, no final do experimento, 95,9% (sujeito 

APP1), 100,5% (sujeito APP2) e 98,7% (sujeito APPC) do peso ad lib. É 

importante observar que, assim como foi visto com o sujeito controle do 

grupo PPP, no grupo APP apenas o peso do sujeito APPC tem variações 

no peso ao longo da última condição. 

  Não é possível comparar a curva de peso da 1ª condição (ad lib) 

com as outras condições ad lib, uma vez que a pesagem dos sujeitos 

teve início quando estes já tinham 81 dias de vida. Na 6ª condição (ad 

lib), é possível observar que, para os sujeitos APP1 e APPC, a curva de 

peso é semelhante à do 3º período (ad lib), ou seja, ganharam 

aproximadamente a mesma quantidade de peso durante o mesmo 

tempo, enquanto que para o sujeito APP2, o ganho de peso na 6ª 

condição (ad lib) foi menor que o da 3ª condição (ad lib). Durante a 

privação, na 2ª, 4ª- 5ª condições, a perda de peso foi semelhante nos 

primeiros dias, para todos os sujeitos do grupo. A diferença é que na 4ª 

e 5ª condições (privação) os sujeitos perderam peso por menos tempo do 

que na 2ª condição (ad lib). 

 No primeiro dia da 4ª condição (ad lib), os sujeitos do grupo PAP 

tiveram um aumento de 8% (sujeitos PAP1 e PAP2) e de 6,7% (sujeito 

PAPC) do peso ad lib em relação ao peso do último dia da 3ª condição 

(privação). Os três sujeitos continuaram ganhando peso até o final 

dessa condição, quando atingiram 94% (PAP1), 102,9% (PAP2) e 96,8% 

(PAPC) do peso ad lib. Com o início da 5ª condição (privação), o peso dos 

sujeitos diminuiu cerca de 4,7% do peso ad lib já no primeiro dia – 

perda semelhante àquela registrada no 1º dia da 2ª condição (ad lib), 

cuja média de perda de peso foi de 4,4% do peso ad lib. Os sujeitos 

ainda perderam peso e, nos últimos dias da 5ª condição (privação), os 

valores ficaram estáveis. Durante os 4 dias em que foi submetido à 6ª 

condição (ad lib), o sujeito PAP1 ganhou 7,6% do seu peso ad lib. Os 
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sujeitos PAP2 e PAPC, que passaram 21 dias nessa condição, ganharam 

8,8% e 18,1% do peso ad lib, respectivamente. 

 Os sujeitos PAP ganharam peso mais peso no 1º dia da 4ª 

condição (ad lib) do que no 1º dia da 6ª condição (ad lib). No total das 

condições, o sujeito PAP2 e o sujeito PAPC ganharam mais peso durante 

a 4ª condição (ad lib) do que na 6ª condição (ad lib). Durante a 5ª 

condição (privação), os sujeitos pararam de perder peso antes que na 2ª 

condição (privação). 

 Os sujeitos do grupo AAP ganharam, já no primeiro dia da 3ª 

condição (ad lib), 8,1% (AAP1), 8,6% (AAP2) e 7% (AAPC) do peso ad lib. 

Eles continuaram ganhando peso até entre o 15º e 17º dia dessa 

condição. Os sujeitos tiveram um ganho total de 18,3% (AAP1), 22% 

(AAP2) e 23,3% (AAPC) do peso ad lib durante a 3ª e 4ª condições (ad 

lib). No primeiro dia da 5ª condição (privação), os sujeitos perderam 

peso, atingindo 88,4% (AAP1), 94,7% (AAP2) e 94% (AAPC) do peso ad 

lib. Os sujeitos permaneceram perdendo peso, mais lentamente, até 

estabilizar. Com o final da 5ª condição (privação), os sujeitos tiveram 

uma perda de 12,7% (AAP1), 13,4% (AAP2) e 8,2% (AAPC) do peso ad lib 

ao longo dessa condição. Do grupo AAP, apenas os sujeitos AAP1 e 

AAPC foram submetidos à 6ª condição (ad lib). Nesta, os sujeitos 

ganharam peso e terminaram o experimento com 92,8% (AAP1) e 99,1% 

(AAPC) do peso ad lib. 

 Também se observou que, para os sujeitos do grupo AAP1 e 

AAPC, o peso teve um aumento maior no 1º dia da 3ª e 4ª condições (ad 

lib) do que no 1º dia da 6ª condição (ad lib). Para todos os sujeitos do 

grupo AAP, a perda de peso na 5ª condição (privação) durou menos 

tempo do que na 2ª condição. 

 Foi observado que, o peso atingido no último dia da 2ª condição 

(privação), pelos sujeitos dos grupos APP e AAP, e da 3ª condição 

(privação), pelos sujeitos do grupo PAP, não foi alcançado por nenhum 

dos sujeitos no final da 5ª condição (privação). Ou seja, ao final da 

última condição de privação, os sujeitos estavam mais magros do que 

ao final da primeira exposição à privação que passaram. A Tabela 5 
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apresenta quanto peso os sujeitos desses três grupos precisariam ter 

ganho para alcançar o peso final da primeira ocasião em que foram 

privação. 
 

Tabela 12. Diferença entre a porcentagem do peso ad lib do último dia da primeira 

situação em que os sujeitos dos grupos APP, PAP e AAP foram privados para o último dia 

da 5ª condição (privação) 

APP1 APP2 APPC PAP1 PAP2 PAPC AAP1 AAP2 AAPC 

5% 6,4% 5,1% 3,9% 3,3% 4,3% 5,6% 8,6% 9,8% 

 

Os sujeitos do grupo APP, que passaram por duas condições 

seguidas de privação, e que, teoricamente teriam “mais tempo” para 

recuperar o peso após a 3ª condição (ad lib), apresentaram uma 

diferença para o peso do final da 2ª condição (privação) maior que os 

sujeitos do grupo PAP, que tiveram apenas a 5ª condição (privação) para 

recuperar o peso. Os sujeitos do grupo AAP, com exceção do AAP1, são 

os que estiveram mais distantes de alcançar o peso do final da 2ª 

condição (privação). Isso ocorreu, provavelmente, porque esses sujeitos 

foram expostos a duas condições ad lib seguidas antes da 5ª condição 

(privação), chegando a esta com pesos maiores do que os sujeitos dos 

outros dois grupos. 

Segundo Tomanari et al (2003), os pesos se tornam mais 

resistentes à diminuição a cada retomada da privação. Os três grupos 

em questão passaram da privação para uma situação ad lib e, em 

seguida, para a privação novamente. Houve apenas uma retomada da 

privação nesse caso. O que pode ter produzido diferença entre os 

grupos, nesse caso, é o tempo que cada um ficou privado e ad lib. 

Portanto, é possível que a história de privação mais longa pela qual 

passaram os sujeitos do grupo PAP, durante a 2ª e 3ª condições 

(privação), seja uma variável facilitadora na recuperação do peso. 

 De um modo geral, ao passarem por alternações entre períodos 

ad lib e de privação, os sujeitos ganhavam mais peso no início do 1º 

retorno à condição ad lib do que no início da 6ª condição (ad lib). A cada 
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retorno à condição de privação, os sujeitos perdiam peso durante menos 

tempo. 

 

Consumo de água 

 

 Nesta sessão serão apresentados os dados obtidos em relação ao 

consumo de água dos sujeitos durante as fases de preparação e de 

história. Serão descritos os resultados individuais dos três sujeitos de 

cada grupo e uma comparação entre esses sujeitos. Por fim, possíveis 

padrões presentes nos grupos são destacados e relacionados com a 

literatura da área. 

Os espaços em branco nos gráficos de consumo de água se 

referem a dados perdidos ou a valores excessivamente altos que foram 

desconsiderados (acima de 100 ml). Esses valores se devem, 

possivelmente, a algum vazamento de água. Mesmo alguns valores 

plotados, que ultrapassam a marca de 60 ml, podem ser discutíveis, 

uma vez que estão acima do que ratos que nunca foram privados de 

água costumam beber (Fallon, 1965, López-Espinoza et al, 2004). 

Alguns valores muito baixos (abaixo de 10 ml, por exemplo) em 

condições ad lib também são discutíveis, uma vez que estão abaixo do 

que a literatura reporta e podem ter sido causados por um mau 

posicionamento da mamadeira na caixa-viveiro, que pode ter dificultado 

a saída de água. 

 Na Figura 2 é mostrado o consumo de água de todos os sujeitos 

ao longo da fase preparatória e da fase de história. A linha tracejada 

horizontal que aparece em cada gráfico marca a média do consumo de 

água durante a 1ª condição (ad lib). As Tabelas 12-15 destacam a média 

de água consumida nas diferentes condições e a diferença de consumo 

no primeiro dia da mudança da privação para uma situação ad lib e 

vice-versa.  

 Durante a 1ª condição (ad lib), os sujeitos do grupo PPP 

mostraram variabilidade no consumo de água. Os mesmos sujeitos 

tiveram seu consumo reduzido em 15 ml (PPP1), 4 ml (PPP2) e 6 ml 
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Tabela 13. Média do consumo de água em cada condição e diferença do consumo de água do último dia de cada condição para o 1º dia da condição 

seguinte dos sujeitos do grupo PPP 

PPP média 1ª 

condição 

diferença da 1ª p/ 2ª 

condição 

média 2ª-5ª 

condições 

diferença da 5ª p/ 6ª 

condição 

média 6ª 

condição 

PPP1 33,5 - 15 24,3 ------------------ --------------- 

PPP2 27,8 - 4 21 7 25,5 

PPPC 34,7 - 6 37,2 10 36,7 

 

 

 
Tabela 14. Média do consumo de água em cada condição e diferença do consumo de água do último dia de cada condição para o 1º dia da condição 

seguinte dos sujeitos do grupo APP 

APP média 1ª 

condição 

diferença 

da 1ª p/ 2ª 

condição 

média 2ª 

condição 

diferença da 

2ª p/ 3ª 

condição 

média 3ª 

condição 

diferença da 

3ª p/ 4ª 

condição 

média 4ª-

5ª 

condições 

diferença da 

5ª p/ 6ª 

condição 

média 6ª 

condição 

APP1 35,1 - 18 50,4 - 16 40,9 - 19 40,4 - 14 33,4 

APP2 46,7 - 1 29 15 41,5 - 18 27,1 37 40,4 

APPC 32 - 19 26,6 15 31,4 - 10 21,2 11 28,2 
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Tabela 15. Média do consumo de água em cada condição e diferença do consumo de água do último dia de cada condição para o 1º dia da condição 

seguinte dos sujeitos do grupo PAP 

PAP média 1ª 

condição 

diferença 

da 1ª p/ 

2ª 

condição 

média 2ª-

3ª 

condição 

diferença 

da 3ª p/ 

4ª 

condição 

média 4ª 

condição 

diferença 

da 4ª p/ 

5ª 

condição 

média 5ª 

condição 

diferença 

da 5ª p/ 

6ª 

condição 

média 6ª 

condição 

PAP1 46,5 - 7 38 - 1 38,2 - 17 30,3 12 37,5 

PAP2 40,3 4 38,1 16 39,8 - 2 32 6 34,5 

PAPC 30,2 - 10 24,7 9 30,2 - 16 21,4 17 28 

 
Tabela 16. Média do consumo de água em cada condição e diferença do consumo de água do último dia de cada condição para o 1º dia da condição 

seguinte dos sujeitos do grupo AAP 

AAP média 1ª 

condição 

diferença 

da 1ª p/ 

2ª 

condição 

média 2ª 

condição 

diferença 

da 2ª p/ 

3ª 

condição 

média 3ª-

4ª 

condições 

diferença 

da 4ª p/ 

5ª 

condição 

média 5ª 

condição 

diferença 

da 5ª p/ 

6ª 

condição 

média 6ª 

condição 

AAP1 32,1 - 6 31,6 18 32 -9 20,1 14 30,4 

AAP2 31 - 5 37,3 4 30,3 - 10 25 ------------

-- 

------------

-- 

AAPC 32,8 - 5 27,3 5 30,9 - 9 18,6 20 28,8 
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 (PPPC), quando passaram do último dia da 1ª condição (ad lib) para o 

1º dia da 2ª condição (privação). Os sujeitos do grupo, com exceção do 

PPPC, tiveram a média do consumo de água maior na 1ª e na 6ª 

condições (ad lib) do que na 2ª à 5ª condições (privação). No início da 

privação, o consumo diminuiu e, em seguida, sofreu aumento. O sujeito 

PPPC foi o que mais apresentou variação no consumo de água durante 

a 2ª à 5ª condições (privação) Os sujeitos PPP2 e PPPC apresentaram 

um aumento de 7 ml e 10 ml, respectivamente, do último dia da 5ª 

condição (privação) para o 1º dia da 6ª condição (ad lib). Nesta, os 

valores foram maiores nos primeiros dias, diminuindo a seguir. 

 O gráfico de consumo de água do sujeito APP1 mostra-se atípico, 

pois foram observadas diminuições no consumo, nas passagens das 

condições de privação para as condições ad lib (da 2ª para a 3ª condição 

e da 5ª para a 6ª condição). Para os outros dois sujeitos do grupo, o 

consumo aumentou quando passaram de uma condição de privação 

para uma condição ad lib. Não houve diferença substancial na 

diminuição do consumo entre as duas situações em que o sujeito APP1 

passou de uma condição de privação para uma condição ad lib. Nas 

situações em que passou da condição ad lib para a condição de 

privação, a diferença do consumo de água do sujeito APP1 também foi 

semelhantes. Nas ocasiões em que passou de uma condição ad lib para 

a privação, o sujeito AAP2, teve uma redução maior no consumo 

quando passou da 3ª para a 4ª condição (- 18 ml) do que quando 

passou da 1ª para a 2ª condição (- 1 ml). Esse mesmo sujeito teve um 

aumento maior no consumo de água na segunda situação em que 

passou de uma condição de privação para uma situação ad lib – 15 ml, 

quando passou da 2ª para a 3ª condição, e 37 ml, quando passou da 5ª 

para a 6ª condição. O sujeito APPC apresentou resultados inversos aos 

do sujeito APP2: na mudança da condição ad lib para privação, a 

redução do consumo para ele foi maior quando passou da 1ª para a 2ª 

condição (- 19 ml) do que quando passou da 3ª para a 4ª condição (- 10 

ml). Do mesmo modo, na mudança da privação para a condição ad lib, 

quando passou da 2ª para a 3ª condição (15 ml) o aumento no consumo 
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foi maior do que quando foi da 5ª para a 6ª condição (11 ml). Não foi 

observada nenhuma regularidade entre os três sujeitos do grupo APP no 

que se refere à mudança do consumo que acompanha a mudança de 

condição. O gráfico de consumo de água do sujeito APP1 apresentou 

dados de consumo atípicos, maiores durante a 2ª, 4ª e 5ª condições 

(privação) do que na 1ª, 3ª e 6ª condições (ad lib). Ao mesmo tempo, os 

outros dois sujeitos do grupo, APP2 e APPC, apresentaram, como o 

esperado, consumo maior na 1ª, 3ª e 6ª condições (ad lib) do que 

durante a 2ª, 4ª e 5ª condições (privação). 

 Assim como ocorreu com o grupo APP, não foi encontrada 

nenhuma regularidade no que se refere às passagens de condições ad 

lib para privação e vice-versa. O sujeito PAP1, teve uma redução maior 

no consumo na segunda passagem da condição ad lib para privação (4ª 

para 5ª condição – 17 ml) do que na primeira (1ª para 2ª condição – 7 

ml). Esse mesmo sujeito, quando passou da condição de privação para 

a condição ad lib pela primeira vez (3ª para 4ª condição), teve o 

consumo de água diminuído em 1 ml, sendo que se esperava que seu 

consumo aumentasse. Na segunda vez que o sujeito PAP1 passou da 

condição de privação para a condição ad lib, o consumo aumenta 12 ml. 

O sujeito PAP2, inesperadamente, aumentou seu consumo de água em 

4 ml quando passou pela primeira vez da condição ad lib para a 

condição de privação (1ª para 2ª condição); já da segunda vez (4ª para 

5ª condição), seu consumo caiu 2 ml. O consumo de água do sujeito 

PAP2 aumentou mais na primeira vez (3ª para 4ª condição – 16 ml) que 

passou da condição de privação para a condição ad lib do que segunda 

vez (5ª para 6ª condição – 6 ml). O sujeito PAPC teve seu consumo de 

água mais reduzido na segunda passagem da condição ad lib para a 

privação (4ª para 5ª condição – 16 ml) do que na primeira passagem (1ª 

para 2ª condição – 10 ml). Com relação à passagem da condição de 

privação para a condição ad lib, o aumento no consumo de água foi 

maior na segunda passagem (5ª para 6ª condição – 17 ml) do que na 

primeira passagem (3ª para 4ª condição – 9 ml). Os três sujeitos do 
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grupo PAP têm médias de consumo de água maiores na 1ª, 4ª e 6ª 

condições (ad lib) do que na 2ª, 3ª e 5ª condições (privação). 

 Durante a 1ª condição (ad lib), o consumo de água dos sujeitos do 

grupo AAP é estável e apresenta mais variabilidade durante a 2ª 

condição (privação). As médias do consumo de água dos sujeitos desse 

grupo foram – com exceção da média do sujeito APP2 durante a 2ª 

condição (privação), que foi a maior obtida por esse sujeito – maiores na 

a 1ª, 3ª, 4ª e 6ª condições (ad lib) do que na 2ª e 5ª condições (privação) 

A média de água consumida durante a 5ª condição (privação) foi 

substancialmente menor do que todas as outras, para todos os sujeitos 

desse grupo. Tamanha diferença não foi observada nos outros grupos. É 

possível que esses valores reduzidos do consumo de água tenham sido 

influenciados pela história de privação dos sujeitos desse grupo, que é 

mais longa que a dos outros grupos. 

O sujeito AAP1 teve uma redução maior no consumo da água na 

segunda passagem da condição ad lib para a condição de privação (4ª 

para 5ª condição – 9 ml) do que na primeira passagem (1ª para 2ª 

condição – 6 ml). Quando passou da condição de privação para a 

condição ad lib, esse sujeito teve um aumento maior no consumo na 

primeira oportunidade (2ª para 3ª condição – 18 ml) do que na segunda 

(5ª para 6ª condição – 14 ml). O consumo de água do sujeito AAP2 

também foi menor na segunda passagem da condição ad lib para a 

condição de privação (4ª para 5ª condição – 10 ml) do que na primeira 

(1ª para 2ª condição – 5 ml). O mesmo foi observado no consumo do 

sujeito AAPC, cujo consumo foi menor na segunda passagem da 

condição ad lib para a condição de privação (4ª para 5ª condição – 9 ml) 

do que na primeira (1ª para 2ª condição – 5 ml). Quando mudou da 

condição de privação para a condição ad lib pela segunda vez (5ª para 

6ª condição – 20 ml), seu consumo de água aumentou mais do que na 

primeira vez (2ª para 3ª condição – 5 ml). Para os sujeitos do grupo 

AAP, o consumo de água caiu mais na segunda passagem da condição 

ad lib para a condição de privação do que na primeira passagem. Estes 



 40

dados estão de acordo com os menores valores encontrados durante a 

5ª condição (privação) para esse grupo. 

Observou-se que houve diferença de consumo de água durante as 

diferentes condições em que os sujeitos estiveram privados de alimento. 

Todos os sujeitos, exceto os do grupo PPP, que não tiveram alternações 

entre situações ad lib e privação suficientes para esta análise e o sujeito 

APPC, tiveram uma redução maior no consumo de água da segunda vez 

que passaram de uma condição ad lib para uma condição de privação. 

Não há regularidade no que se refere a um aumento maior do consumo 

de água durante a primeira ou na segunda passagem da privação para 

o ad lib, nem mesmo entre sujeitos do mesmo grupo. As médias do 

consumo de água foram, para todos os sujeitos, maiores na primeira 

vez em que foram privados do que na segunda oportunidade. 

 É possível sugerir, desse modo, que quando submetidos à 

privação pela segunda vez, os sujeitos consomem menos água do que 

durante a primeira exposição a essa condição. 

 É preciso ter cuidado ao estabelecer relações envolvendo o 

consumo de água. Em primeiro lugar, porque, como foi relatado no 

início desta sessão, a medida utilizada é muitas vezes imprecisa, seja 

porque algumas vezes a água vaza da mamadeira ou porque se esta não 

for colocada corretamente, o rato pode não conseguir beber água. 

Portanto, levanta-se aqui um problema metodológico. É sugerido que, 

em futuros estudos, essa medida seja feita de outra maneira, por 

exemplo, com a utilização de um “drincômetro” (Falk, 1966). 

 O segundo adendo feito se refere à freqüente variabilidade nos 

valores de consumo de água registrados, encontrada nesta pesquisa e 

presente na literatura (Fallon, 1965, Lopéz-Espinoza et al, 2001). Logo, 

torna-se difícil encontrar regularidades claras. 

 Alguns padrões, no entanto, foram observados. De um modo 

geral, o consumo foi maior nas situações ad lib do que na privação. 

Nota-se que, durante as situações de restrição de alimento, o consumo 

de água costuma ser menor no início e aumentar gradualmente ao 

longo dos dias. De acordo com Fallon (1965), Lopéz-Espinoza et al 
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(2001, 2004) e Díaz e Bruner (2007), o comer e o beber estão 

relacionados: a privação de alimento provoca uma redução no consumo 

de água. Os autores afirmam que, após o retorno para uma situação ad 

lib, vindo de uma privação de alimento, o consumo de água aumenta 

substancialmente. O presente estudo, entretanto, não obteve tais 

consumos excessivos encontrados na literatura, mas aumentos 

pequenos ou moderados que, em geral, não ultrapassaram os valores 

obtidos na 1ª condição (ad lib). Díaz et al (2007) salienta a importância 

de novos estudos sobre a interação entre o consumo de água e de 

alimento, devido à pequena quantidade de pesquisas sobre esse 

assunto. Estudos como os sugeridos devem ser realizados a fim de 

verificar mais efeitos da privação de alimento no consumo de água, 

atentando-se para a precisão da medida desse consumo. 

 

Consumo de alimento 

 

 A presente sessão traz os resultados relativos ao consumo de 

alimento. São apresentadas, a seguir, a descrição e a análise individual 

dos resultados, e a comparação entre sujeitos do mesmo grupo e de 

grupos distintos. E, por fim, os resultados são comparados com o que 

foi encontrado na literatura. 

Na Figura 3 podem ser vistos os dados da ingestão calórica de 

todos os sujeitos, ao longo da fase preparatória e da fase de história. Os 

espaços em branco são referentes a dados perdidos. Nas Tabelas 17 a 

20 são encontradas as médias de calorias consumidas nas diferentes 

condições e o aumento ou a redução da ingestão calórica do último dia 

de uma condição para o primeiro dia da condição seguinte. 

 De um modo geral, todos os sujeitos tiveram uma ingestão 

calórica estável durante a 1ª condição (ad lib). Quando os sujeitos 

mudaram para a 2ª condição (privação), a ingestão diminuiu e, em 

seguida, aumentou gradualmente, mantendo-se em valores 

semelhantes até o final da condição de privação, como pode ser 
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Tabela 17. Média da ingestão de calorias em cada condição e diferença da ingestão de calorias do último dia de cada condição para o 
1º dia da condição seguinte dos sujeitos do grupo PPP 

PPP média 1ª 

condição 

diferença da 1ª p/ 2ª 

condição 

média 2ª e 5ª 

condições 

diferença da 5ª p/ 6ª 

condição 

média 6ª 

condição 

PPP1 59,3 - 40,6 35,3 ______________________ ______________ 

PPP2 55,6 - 37,8 34,4 12,6 56,5 

PPPC 70,5 - 43,4 33,1 15,4 69,8 

 

 
Tabela 18. Média da ingestão de calorias em cada condição e diferença da ingestão de calorias do último dia de cada condição para o 

1º dia da condição seguinte dos sujeitos do grupo APP 
APP média 1ª 

condição 

diferença 

da 1ª p/ 2ª 

condição 

média 2ª 

condição 

diferença da 

2ª p/ 3ª 

condição 

média 3ª 

condição 

diferença da 

3ª p/ 4ª 

condição 

média 4ª-

5ª 

condições 

diferença da 

5ª p/ 6ª 

condição 

média 6ª 

condição 

APP1 69 - 46,2 32,9 33 86,2 - 49 34,1 32,2 75,1 

APP2 66,5 - 37,8 35,4 45,7 68,9 - 36,4 33,9 16,8 59,6 

APPC 69,6 - 50,4 31,2 33,6 76,4 - 39,2 33,3 15,4 61,3 
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Tabela 19. Média da ingestão de calorias em cada condição e diferença da ingestão de calorias do último dia de cada condição para o 
1º dia da condição seguinte dos sujeitos do grupo PAP 
PAP média 1ª 

condição 

diferença 

da 1ª p/ 

2ª 

condição 

média 2ª-

3ª 

condição 

diferença 

da 3ª p/ 

4ª 

condição 

média 4ª 

condição 

diferença 

da 4ª p/ 

5ª 

condição 

média 5ª 

condição 

diferença 

da 5ª p/ 

6ª 

condição 

média 6ª 

condição 

PAP1 68,7 - 43,4 37,8 17 76,7 - 45,2 31,1 26,6 71,1 

PAP2 62,9 - 37,8 37 5,3 67 - 38,6 34,3 30,8 58,3 

PAPC 61,1 - 43,4 31 7 71,3 - 57,4 27 25,2 65,2 

 
Tabela 20. Média da ingestão de calorias em cada condição e diferença da ingestão de calorias do último dia de cada condição para o 

1º dia da condição seguinte dos sujeitos do grupo AAP 
AAP média 1ª 

condição 

diferença 

da 1ª p/ 

2ª 

condição 

média 2ª 

condição 

diferença 

da 2ª p/ 

3ª 

condição 

média 3ª 

e 4ª 

condições 

diferença 

da 4ª p/ 

5ª 

condição 

média 5ª 

condição 

diferença 

da 5ª p/ 

6ª 

condição 

média 6ª 

condição 

AAP1 71,3 - 50,4 33,7 31,6 68,2 - 36,3 29,4 18,2 67,1 

AAP2 63,1 - 47,6 34,6 15,1 68,1 - 45,9 23,6 _________ _________ 

AAPC 67,4 - 50,4 30,5 26,6 67,6 - 29,4 31,5 40,6 63,3 
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observado na Figura 3. O consumo de calorias sempre foi menor nas 

condições de privação do que nas condições ad lib. 

 O sujeito PPP1 teve uma ingestão média de 59,3 kcal durante a 1ª 

condição (ad lib). Quando passou para a 2ª condição (privação), o 

consumo do sujeito teve uma diminuição de 40,6 calorias, do último dia 

da 1ª condição (ad lib), para o 1º dia da 2ª condição (privação). A 

ingestão calórica do sujeito PPP1 teve um aumento gradual no início e, 

até o final, foi marcada por variações. A média obtida da 2ª à 5ª 

condições (privação) foi de 35,3 kcal. 

 A média da ingestão de calorias do sujeito PPP2, durante a 1ª 

condição (ad lib), foi de 55,6 kcal. No último dia dessa condição, a 

ingestão foi de 47,6 kcal, valor 37,8 kcal maior do que as 9,8 kcal 

ingeridas no 1º dia da 2ª condição (privação). A ingestão calórica foi, 

então, aumentando até o 18º dia de privação. Depois disso, os valores 

variam até estabilizar, por volta do 70º dia de privação. A média de 

calorias ingeridas na 2ª à 5ª condições foi de 34,4 kcal. Quando o sujeito 

PPP2 foi submetido à 6ª condição (ad lib), seu consumo aumentou 12,6 

kcal, do último dia da 5ª condição (privação – 36,4 kcal) para o 1º dia da 

6ª condição (ad lib – 49 kcal). Nesta condição, a ingestão foi semelhante 

nos dois primeiros dias, atingindo seu valor máximo (74,2 kcal) no 3º 

dia. A seguir, os valores têm uma queda até o 12º dia e, nos últimos dias, 

ficam estáveis. A média consumida durante a 6ª condição foi de 56,5 

kcal. 

 A ingestão média de calorias do sujeito PPPC, durante a 1ª 

condição (ad lib), foi de 70,5 kcal. Com a passagem para a 2ª condição 

(privação), a ingestão caiu de 57,4 kcal, no último dia da 1ª condição (ad 

lib), para 14 kcal, no 1º dia da 2ª condição (privação), ou seja, houve 

uma redução de 37,8 kcal. Foi observado um aumento gradual da 

ingestão de calorias até o 15º dia da privação. A partir desse momento 

até o final da 5ª condição (privação), os valores variaram um pouco. Com 
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o final da 5ª condição (privação), cuja média do consumo calórico foi de 

34,4 kcal, a ingestão aumenta de 39,2 kcal, no último dia, para 54,6 

kcal, no 1º dia da 6ª condição (ad lib), o que representa um aumento de 

12,6 kcal. Na 6ª condição (ad lib), há um aumento progressivo da 

ingestão nos 4 primeiros dias, seguido por variações e uma diminuição 

dos valores. A ingestão média durante a 6ª condição (ad lib) foi de 56,5 

kcal. 

 O os dados de ingestão calórica do grupo PPP, pode-se afirmar que 

os sujeitos PPP2 e PPPC obtiveram médias de ingestão calórica 

semelhantes na 1ª e na 6ª condições (ad lib). A ingestão calórica desses 

sujeitos sofreu uma diminuição maior, tanto para o sujeito PPP2 como 

para o sujeito PPPC, quando estes mudaram da condição ad lib para 

privação pela primeira vez 

 Nas três situações em que o sujeito APP1 esteve em condições ad 

lib, podem ser observadas diminuições na ingestão calórica, após o 

aumento inicial. Essa diminuição é leve na 1ª condição (ad lib), maior na 

3ª condição (ad lib) e ainda mais acentuada na 6ª condição (ad lib). Os 

maiores valores atingidos nessas três condições foram encontrados na 3ª 

condição, na 6ª condição, respectivamente. Quando o sujeito APP1 

passou de uma situação ad lib para privação pela 2ª vez (da 3ª para a 4ª 

condição – 49 kcal) ele teve uma diminuição maior da sua ingestão do 

que da 1ª vez (1ª para 2ª condição – 46,2 kcal). Quando passou da 

privação para uma condição ad lib, a ingestão aumentou de forma 

semelhante nas duas ocasiões: da 2ª para a 3ª condição aumentou 33 

kcal e da 5ª para a 6ª condição aumentou 32,2 kcal. Nas situações em 

que esteve privado, a ingestão calórica do sujeito APP1 aumentou 

gradualmente nos primeiros dias por mais tempo na 2ª condição 

(privação) – 14 dias - do que na 4ª condição (privação) – 8 dias. A média 

de calorias ingeridas nessas duas condições foi semelhante: 32,9 kcal na 

2ª condição (privação) e 34,1 kcal na 4ª condição (privação). Quando 
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esteve ad lib, as médias de ingestão calórica variaram mais: 69 kcal na 

1ª condição (ad lib), 86,2 kcal na 3ª condição (ad lib) e 75,1 kcal na 6ª 

condição. 

 Para o sujeito APP2, assim como para o sujeito APP1, a diminuição 

da ingestão calórica, que segue o aumento no início, que pode ser 

observada nas situações ad lib, ou seja, na 1ª, 3ª e 6ª condições, é maior 

na última, intermediária na 3ª condição e leve na 1ª condição. Nas duas 

ocasiões em que o sujeito APP2 mudou de uma situação ad lib para 

privação, a diminuição da ingestão de calorias no 1º dia foi semelhante: 

37,8 kcal da 1ª para a 2ª condição e 36,4 kcal da 3ª para a 4ª condição. 

Quando o sujeito passou da privação para o acesso livre ao alimento pela 

primeira vez (da 2ª para a 3ª condição – 45,7 kcal), o aumento da 

ingestão de calorias foi maior do que da segunda vez (da 5ª para a 6ª 

condição – 16,8 kcal). Durante a primeira exposição à privação, na 2ª 

condição, a ingestão calórica do sujeito APP2 aumentou por mais tempo 

(7 dias) do que na 4ª e 5ª condições (3 dias). A média do consumo do 

sujeito na 2ª, 4ª e 5ª condições (privação) foi semelhante: 35,4 e 33,9 

kcal, respectivamente. Já a média da ingestão nas situações ad lib 

variou: 66,5 kcal na 1ª condição (ad lib), 68,9 kcal na 3ª condição (ad lib) 

e 59,6 kcal na 6ª condição (ad lib). 

 A ingestão calórica do sujeito APPC na 1ª condição (ad lib) teve 

variações e não apresentou tendência, enquanto na 3ª e na 6ª condições 

(ad lib) houve uma diminuição do consumo calórico - após o aumento no 

início das condições - ainda maior na 3ª condição (ad lib). Os maiores 

valores alcançados nessas duas condições foram superiores aos valores 

mais altos da 1ª condição. Houve uma diminuição maior no consumo da 

primeira vez que o sujeito APPC mudou de uma situação ad lib para 

privação (da 1ª para a 2ª condição - 50,4 kcal) do que da segunda vez (da 

3ª para a 4ª condição – 39,2 kcal). De modo semelhante, da primeira vez 

que o sujeito APPC passou da condição de privação ad lib, o aumento do 
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consumo foi maior (da 2ª para a 3ª condição – 33,6 kcal) do que da 

segunda vez (da 5ª para a 6ª condição – 15,4 kcal). Conforme o 

observado nos outros dois sujeitos do grupo APP, a ingestão calórica 

aumentou durante mais tempo na 2ª condição (privação) – 18 dias – do 

que na 4ª-5ª condições (privação) – 11 dias. Mais uma vez, a média de 

calorias ingeridas foi semelhante na 2ª e na 4ª e 5ª condições: 31,2 kcal e 

33,3 kcal, respectivamente. Nas condições ad lib, a maior média é, assim 

como para os sujeitos APP1 e APP2, na 3ª condição (ad lib) – 76,4 kcal. 

Depois, vem a média na 1ª condição (ad lib) – 69,6 kcal – e na 6ª 

condição – 61,3 kcal. 

 Em síntese, os sujeitos do grupo APP obtiveram uma média de 

ingestão calórica sempre maior na 3ª condição (ad lib). Para esses 

sujeitos, o aumento do consumo observado na mudança de uma 

condição de privação para ad lib, foi maior da 2ª para a 3ª condição do 

que da 5ª para a 6ª condição. Durante as condições de privação, 2ª, 4ª e 

5ª condições, as médias de ingestão calórica obtidas foram semelhantes. 

 A média de calorias ingeridas na 1ª condição (ad lib) pelo sujeito 

PAP1 foi de 68,7. Houve uma redução no consumo de 43,4 kcal, do 

último dia da 1ª condição (ad lib) – 53,2 kcal –, para o 1º dia da 2ª 

condição (privação) – 9,8 kcal. Na 2ª condição (privação), houve um 

aumento da ingestão calórica nos primeiros dias. Depois disso, os valores 

ainda aumentaram, apresentaram variações e estabilizaram no final da 

2ª condição (privação). A média obtida durante a 2ª-3ª condições foi de 

37,8 kcal. Do último dia da 3ª condição (privação) – 46,6 kcal – para o 1º 

dia da 4ª condição (ad lib) – 63,6 kcal – foi observado um aumento de 17 

kcal no consumo. A ingestão é semelhante nos 2 primeiros dias da 4ª 

condição (ad lib) e, em seguida, aumenta, permanecendo por 3 dias no 

mesmo valor. Depois, apresenta variações e cai no 12º dia. No 1º dia da 

5ª condição (privação), o consumo é de 29,5 kcal, valor 45,2 kcal menor 

do que o registrado no último dia da 4ª condição (ad lib), 74,7 kcal. No 2º 
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e 3º dias da 5ª condição (privação), a ingestão calórica diminui e, em 

seguida, aumenta gradualmente até o 6º dia. A média consumida 

durante a 5ª condição (privação) foi de 31,1 kcal. Do último dia dessa 

condição – 30,8 kcal – para o 1º dia da 6ª condição (ad lib) – 57,4 kcal – 

houve um aumento de 26,6 kcal. A ingestão de calorias aumentou nos 3 

primeiros dias da 6ª condição (ad lib) e teve um valor igual ao anterior no 

4º e último dia da condição. 

 Diferentemente do que foi observado com os sujeitos dos grupos 

PPP e APP, a ingestão calórica do sujeito PAP1, nas situações ad lib – 1ª e 

4ª condições6 não têm padrões semelhantes; a 1ª condição (ad lib) 

apresenta uma leve tendência decrescente, mas a 4ª condição (ad lib) 

tem uma tendência crescente. O maior valor registrado na 4ª condição 

(88,5 kcal) é superior ao maior valor da 1ª condição (86,8). Quando 

passou de uma situação ad lib para privação, o consumo diminuiu de 

forma parecida nas duas ocasiões: 43,4 kcal da 1ª para a 2ª condição e 

45,2 kcal da 4ª para a 5ª condição. A ingestão calórica aumentou mais 

da segunda vez que o sujeito PAP1 mudou da privação para uma 

condição ad lib (da 5ª para a 6ª condição – 26,6 kcal) do que da primeira 

vez (da 3ª para a 4ª condição – 17 kcal). A ingestão aumentou por mais 

tempo na 2ª condição (privação) – 7 dias - do que na 5ª condição 

(privação) – 3 dias. 

 O sujeito PAP2 teve uma ingestão média de 62,9 kcal na 1ª 

condição (ad lib). No último dia dessa condição, seu consumo foi de 50,4 

kcal, uma ingestão de 37,8 kcal a mais do que no 1º dia da 2ª condição 

(privação), no qual foi registrado um consumo de 12,6 kcal. Houve um 

aumento gradual da ingestão até o 7º dia da 2ª condição (privação). Em 

seguida, os valores ainda aumentaram e apresentaram variações. Depois, 

essas variações diminuíram e a ingestão calórica estabilizou. A média do 

consumo de calorias na 2ª-3ª condições foi de 37 kcal. No 1º dia da 4ª 

                                                 
6 A 6ª condição (ad lib) não será considerada nesse caso devido à sua breve duração 
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condição (ad lib), em que a ingestão foi de 52,7 kcal, houve um aumento 

de 5,3 kcal em relação ao último dia da 3ª condição (privação), no qual 

foram ingeridas 47,4 kcal. Na 4ª condição (ad lib), a ingestão aumentou 

até o 2º dia e, depois, foi caindo até o final da condição. A média da 

ingestão obtida durante a 4ª condição (ad lib) foi de 67 kcal. No último 

dia dessa condição, o consumo foi de 59,4 kcal, valor 38,6 kcal maior do 

que o registrado no 1º dia da 5ª condição (privação), que foi 20,8 kcal. Na 

5ª condição (privação), a ingestão de calorias diminuiu no 2º dia e 

aumentou até o 5º dia. A média consumida pelo sujeito PAP2 na 5ª 

condição (privação) foi de 34,5 kcal. Foi observado um aumento de 30,8 

kcal na mudança do último dia da 5ª condição (privação) – 30,8 kcal 

ingeridas – para o 1º dia da 6ª condição (ad lib) – 61,6 kcal ingeridas. Nos 

3 primeiros dias da 6ª condição, houve um aumento do consumo calórico 

e, em seguida, uma diminuição, que durou até o 13º dia. Depois, houve 

certo aumento e os valores ficaram estáveis por 7 dias, caindo novamente 

no último dia. A média de calorias ingeridas na 6ª condição (ad lib) foi de 

58,3 kcal. 

 Nas situações em que o sujeito PAP2 esteve ad lib, 1ª, 4ª e 6ª 

condições, é possível notar uma redução da ingestão de calorias, após o 

aumento inicial, que é leve na 1ª condição (ad lib), maior na 4ª condição 

(ad lib) e ainda maior na 6ª condição (ad lib). O maior valor alcançado 

durante a 4ª condição (ad lib) supera o valor mais alto das outras duas 

condições ad lib. O segundo maior valor encontra-se na 1ª condição (ad 

lib). Quando o sujeito PAP2 passou de uma situação ad lib para privação, 

houve uma redução semelhante na ingestão de calorias nas duas 

ocasiões: 37,8 kcal da 1ª para a 2ª condição e 38,6 kcal da 4ª para a 5ª 

condição. Já quando passou da privação para uma condição ad lib, o 

aumento da ingestão foi maior na 2ª ocasião (30,8 kcal da 5ª para a 6ª 

condição) do que na 1ª ocasião (5,3 kcal da 3ª para a 4ª condição). Na 

primeira situação em que foi exposto à privação, assim como os outros 
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sujeitos apresentados até o momento, o aumento da ingestão, no início 

da condição, durou mais tempo na 2ª condição (privação) – 7 dias – do 

que na 5ª condição (privação) – 4 dias. As médias de calorias ingeridas 

das condições de privação foram mais parecidas entre si (37 kcal na 2ª-

3ª condição e 34,4 kcal na 5ª condição) do que as médias das condições 

ad lib, que foram 62,9 kcal na 1ª condição (ad lib), 67 kcal na 4ª 

condição (ad lib) e 58,3 kcal na 6ª condição (ad lib). 

 A média da ingestão do sujeito PAPC, ao longo da 1ª condição (ad 

lib) foi de 61,1 kcal. Na passagem para a 2ª condição (ad lib), houve uma 

redução de 43,4 kcal no consumo do último dia da 1ª condição (ad lib), 

que foi 54,6 kcal, para o 1º dia da 2ª condição (privação), no qual 11,2 

kcal foram ingeridas. O consumo calórico aumentou até o 23º dia, a 

partir de quando não foi mais observado nenhum aumento na 2ª e 3ª 

condição (privação), nas quais a média de ingestão foi de 31 kcal. Houve 

um aumento de 7 kcal no consumo do último dia da 3ª condição 

(privação) – 39,2 kcal – para o 1º dia da 4ª condição (ad lib) – 46,2 kcal. 

Na 4ª condição, a ingestão aumentou até o 5º dia e, depois, caiu até o 

final da condição, cuja média foi de 71,3 kcal. No último dia da 4ª 

condição (ad lib), o consumo registrado foi de 72,8 kcal, valor que 

diminuiu 57,4 kcal até chegar a 15,4 kcal ingeridas no 1º dia da 5ª 

condição (privação). Nos primeiros 13 dias da 5ª condição (privação), cuja 

média dos 16 dias foi de 27 kcal, a ingestão calórica do sujeito PAPC 

aumentou gradualmente, permanecendo em níveis semelhantes no 14º e 

15º dias e diminuindo no último dia, no qual o consumo chegou a 30,8 

kcal. Deste valor até o registrado no 1º dia da 6ª condição, 56 kcal, 

houve um aumento de 25,2 kcal. Na 6ª condição (ad lib), o consumo de 

calorias aumentou progressivamente nos 3 primeiros dias e, em seguida, 

teve uma diminuição gradual até o 15º dia, quando a ingestão volta a 

aumentar novamente. A média consumida durante a 6ª condição (ad lib) 

foi de 65,2 kcal. 
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 Assim como a maioria dos sujeitos apresentados até agora, o 

sujeito PAPC teve uma ingestão calórica com pouca tendência 

decrescente na 1ª condição (ad lib), com uma tendência decrescente 

maior na 4ª condição (ad lib) e com uma tendência superior à última na 

6ª condição (ad lib). Além disso, o maior valor da 4ª condição (ad lib) foi 

superior ao valor mais alto da 6ª condição (ad lib) que, por sua vez, foi 

maior que o valor mais alto da 1ª condição (ad lib). Na segunda 

oportunidade em que o sujeito PAPC mudou de uma situação ad lib para 

privação, houve uma diminuição maior da ingestão calórica (57,4 kcal da 

4ª para a 5ª condição) do que na primeira oportunidade (43,4 kcal da 1ª 

para a 2ª condição). Também na segunda oportunidade em que passou 

da privação para uma condição ad lib, o aumento do consumo de 

calorias foi maior (25,2 kcal da 5ª para a 6ª condição) do que na primeira 

oportunidade (7 kcal da 3ª para a 4ª condição). Observou-se que o tempo 

em que a ingestão de calorias aumenta, no início das condições de 

privação, foi maior na primeira exposição à privação (23 dias na 2ª-3ª 

condições) do que na segunda (13 dias na 5ª condição). A média da 

ingestão calórica foi maior na 2ª e 3ª condições (privação) – 31 kcal – do 

que na 5ª condição (privação) – 27 kcal. Mais uma vez, a média da 4ª 

condição (ad lib), 71,3 kcal, foi maior que as das outras condições ad lib: 

61,1 kcal na 1ª condição (ad lib) e 65,2 kcal na 6ª condição (ad lib). 

 O consumo médio de calorias do sujeito AAP1, durante a 1ª 

condição (ad lib), foi de 71,3 kcal. Do último dia da 1ª condição (ad lib), 

em que foram ingeridas 60,2 kcal, para o 1º dia da 2ª condição 

(privação), quando 9,8 kcal foram registradas, houve uma redução de 

50,4 kcal. O consumo calórico aumentou gradualmente até o 14º dia da 

2ª condição (privação). A partir de então, as variações diminuíram ao 

longo da condição. A média obtida durante a 2ª condição foi de 33,7 kcal. 

Com o início da 3ª condição (ad lib), há um aumento de 31,6 kcal na 

ingestão do último dia da 2ª condição (privação), quando o sujeito 
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consome 41,8 kcal, para o 1º dia da 3ª condição (ad lib), no qual 73,4 

kcal foram registradas. Nos 2 primeiros dias da 3ª condição (ad lib), a 

quantidade de calorias ingeridas foi semelhante, sofrendo um aumento 

no 3º dia. Em seguida, ocorre uma redução no consumo, que dura 

praticamente até o final dessa condição. A média de calorias ingeridas na 

3ª e 4ª condições foi de 68,2 kcal. No 1º dia da 5ª condição (privação), em 

que foram registradas 20,8 kcal, foi observada uma diminuição de 36,3 

kcal no consumo, em relação ao último dia da 4ª condição, quando o 

sujeito AAP1 ingeriu 57,1 kcal. A ingestão de calorias aumentou durante 

toda a 5ª condição (privação), que teve média de 29,4 kcal. O aumento da 

ingestão de calorias do último dia da 5ª condição (privação) – 33,6 kcal - 

para o 1º dia da 6ª condição (ad lib) – 51,8 kcal - foi de 18,2 kcal. O 

consumo aumentou nos 3 primeiros dias da 6ª condição (ad lib) e teve 

uma queda a partir do 5º dia. A ingestão calórica média, nessa condição, 

foi de 67,1 kcal. 

 O sujeito AAP1 também apresenta uma ingestão calórica com 

pouca diminuição na 1ª condição (ad lib), com uma redução maior na 3ª 

e 4ª condições (ad lib) e com uma diminuição maior ainda na 6ª condição 

(ad lib). Mais uma vez, o maior valor da 3ª condição (ad lib) foi superior 

ao valor mais alto da 1ª condição (ad lib) que, por sua vez, foi maior que 

o valor mais alto da 6ª condição (ad lib). O sujeito AAP1, quando passou 

da situação ad lib para privação, pela primeira vez (50,4 kcal da 1ª para 

a 2ª condição), apresentou uma redução maior no consumo calórico do 

que da segunda vez (36,3 kcal da 4ª para a 5ª condição). E, quando foi 

submetido à mudança da privação para uma condição ad lib, houve um 

aumento maior da ingestão na primeira vez (31,6 kcal da 2ª para a 3ª 

condição) do que na segunda vez (18,2 kcal da 5ª para a 6ª condição). 

Diferentemente dos sujeitos dos outros grupos analisados até agora, o 

tempo em que o sujeito AAP1 teve seu consumo calórico aumentado na 

2ª e na 5ª condições (privação) foi absolutamente o mesmo nesse caso: 
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14 dias. A média obtida na 2ª condição (privação), 33,7 kcal, foi maior do 

que a média da 5ª condição (privação), 29,4 kcal. Nas condições ad lib, a 

média da ingestão calórica registrada na 1ª condição (ad lib) – 71,3 kcal – 

foi maior que nas outras duas situações: 68,2 kcal na 3ª e 4ª condições e 

67,1 na 6ª condição. 

 A média de calorias ingeridas pelo sujeito AAP2 na 1ª condição (ad 

lib) foi de 63,1 kcal. Houve uma diminuição de 47,6 kcal do último dia da 

1ª condição (ad lib) – 61,6 kcal – para o 1º dia da 2ª condição (privação) – 

14 kcal. Foi observado um aumento gradual das calorias consumidas até 

o 9º dia da 2ª condição (privação). Com o passar dos dias, as variações 

observadas na ingestão diminuíram. A média de calorias ingeridas 

durante a 2ª condição (privação) foi de 34,6 kcal. Do último dia da 2ª 

condição (privação) – 41,5 kcal – para o 1º dia da 3ª condição (ad lib) – 

56,6 kcal – o consumo aumentou em 15,1 kcal. Na 3ª-4ª condição (ad 

lib), a ingestão calórica aumentou até o 4º dia e, logo depois, foi reduzida 

até o 16º dia, a partir de quando não há mais tendência nessa condição. 

Há uma queda de 45,9 kcal no consumo do sujeito AAP2 do último dia 

da 4ª condição (ad lib) – 66,6 kcal – para o 1º dia da 5ª condição 

(privação) – 20,7 kcal. Foi observado um aumento na ingestão calórica, 

nessa condição, até o 8º dia. Depois, o consumo cai e apresenta algumas 

variações até o final. A média de calorias ingeridas durante a 5ª condição 

(privação) foi de 23,6 kcal. 

 Enquanto o consumo calórico, para o sujeito AAP2, não diminuiu 

ao longo da 1ª condição (ad lib), foi observada uma queda na ingestão 

calórica na 3ª e 4ª condições (ad lib). O valor mais alto desta foi superior 

ao maior valor obtido na 1ª condição (ad lib). A redução do consumo 

quando o sujeito AAP2 passou de uma condição ad lib para privação foi 

um pouco maior na primeira oportunidade (47,6 kcal da 1ª para a 2ª 

condição) do que na segunda (45,9 kcal da 4ª para a 5ª condição). O 

tempo em que o consumo calórico aumenta, durante a privação, também 
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foi um pouco maior na 1ª exposição do sujeito (9 dias na 2ª condição) do 

que na 2ª exposição do sujeito AAP2 à condição de privação (8 dias na 5ª 

condição). A média da ingestão calórica foi maior durante a 3ª-4ª 

condição (ad lib) – 68,1 kcal – do que na 1ª condição (ad lib) – 63,1 kcal. 

E a média do consumo de calorias na 2ª condição (privação) – 34,6 kcal – 

foi maior que o na 5ª condição (privação) – 23,6 kcal. 

 O sujeito AAPC, durante a 1ª condição (ad lib), teve uma ingestão 

de calorias média de 67,4 kcal. No último dia dessa condição, seu 

consumo foi de 65,8 kcal, um valor 50,4 kcal maior do que as 15,4 kcal 

registradas no 1º dia da 2ª condição (privação). Então, houve um 

aumento gradual na ingestão calórica até o 18º dia. Depois, os valores 

apresentaram variações, antes de estabilizarem no final da 2ª condição. 

A média obtida nesta condição foi de 30,5 kcal. Foi observado um 

aumento de 26,6 kcal entre o último dia da 2ª condição (privação) – 35 

kcal - e o 1º dia da 3ª condição (ad lib) – 61,6 kcal. Durante a 3ª e 4ª 

condições, a ingestão calórica foi semelhante nos 2 primeiros dias e 

aumentou no 3º dia. Do 7º ao último dia, há uma diminuição gradual no 

consumo de calorias do sujeito AAPC. A média da ingestão calórica na 3ª 

e 4ª condições (ad lib) foi de 67,6 kcal. Com o início da 5ª condição 

(privação), há uma queda de 29,4 kcal do último dia da 4ª condição (ad 

lib) – 54,6 kcal- para o 1º dia da 5ª condição (privação) – 25,2 kcal. Há 

um aumento no consumo de calorias até o 6º dia da 5ª condição 

(privação), depois, é possível notar uma diminuição  até o final da 

condição. O consumo calórico médio durante a 5ª condição (privação) foi 

de 31,5 kcal. Com a passagem para a 6ª condição (ad lib), a ingestão 

aumenta de 23,8 kcal no último dia da 5ª condição (privação) para 64,4 

kcal no 1º dia da 6ª condição (privação); uma diferença de 40,6 kcal. Na 

6ª condição (ad lib), o consumo calórico é semelhante nos 2 primeiros 

dias e, em seguida, aumenta por 3 dias. Então, os valores são reduzidos 
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até o 11º dia, a partir de quando voltam a subir. A média da ingestão 

calórica do sujeito AAPC durante a 6ª condição (ad lib) foi de 63,3 kcal. 

 Na 3ª e 4ª condições (ad lib) e na 6ª condição (ad lib), o consumo 

calórico do sujeito AAPC apresenta uma diminuição semelhante, 

observada após o aumento inicial. Os maiores valores de ingestão 

calórica da 3ª e 4ª condições (ad lib) são superiores aos valores mais 

altos da 1ª e da 6ª condições (ad lib). Da primeira vez que passou de uma 

situação ad lib para privação, o sujeito AAPC teve uma redução do 

consumo calórico maior (50,4 kcal da 1ª para a 2ª condição) do que na 

segunda oportunidade (29,4 kcal da 4ª para a 5ª condição). E, quando 

passou de uma condição privação para ad lib pela segunda vez (40,6 kcal 

da 5ª para a 6ª condição), o aumento do consumo calórico foi maior do 

que na primeira vez (26,6 kcal da segunda para a 3ª condição). A 

ingestão de calorias aumentou mais durante mais tempo durante a 2ª 

condição (privação) – 18 dias - do que na 5ª condição (privação) – 6 dias. 

As médias de consumo calórico foram semelhantes nessas duas 

condições: 30,5 kcal na 2ª condição (privação) e 31,5 kcal na 5ª condição 

(privação). A média de calorias ingeridas obtida na 1ª e na 3ª-4ª 

condições (ad lib) foi semelhante: 67,4 kcal e 67,6 kcal, respectivamente. 

Ambas foram maiores que a média obtida na 6ª condição (ad lib), 63,3 

kcal. 

 Na ingestão calórica de todos os sujeitos, quando passaram de 

uma situação de restrição alimentar à condição ad lib, observou-se 

diminuições encontradas que seguem um rápido aumento na ingestão 

calórica. Em outras palavras, quando um sujeito retorna à condição ad 

lib, mais rapidamente sua ingestão calórica irá diminuir após um “pico 

de consumo”. Isso foi observado, principalmente, durante a situação ad 

lib “intermediária”, à qual o sujeito foi exposto entre a 1ª e a 6ª condição 

(ad lib). 
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 Esses “picos de consumo”, com valores maiores que os 

encontrados na 1ª condição (ad lib), são descritos na literatura como 

parte dos efeitos pós-privação e são chamados por Lopéz-Espinoza et al 

(2001, 2004) de gran comilona.  As médias de consumo calórico dos 

sujeitos em situações de comida livre foram distintas, enquanto as 

médias obtidas a partir da ingestão dos sujeitos durante as privações 

foram, em geral, semelhantes. 

 Foi notado que, no início das condições de privação, já no primeiro 

dia, há uma redução abrupta do consumo de calorias e, a seguir, ocorre 

um aumento gradual da ingestão até, em grande parte dos casos, 

tenderem à estabilidade. 

 

Desempenho operante 

 

 Neste tópico estão contidos os resultados obtidos nas sessões 

experimentais realizadas na caixa operante, com os sujeitos 1 e 2 de 

cada grupo. Será analisado o número de respostas emitidas e a 

quantidade de reforços consumidos por sessão, ao longo das diferentes 

condições, e a relação entre ambos. As duas medidas serão analisadas 

em relação às histórias de privação. Por fim, serão feitas comparações 

entre as análises dos diferentes sujeitos. 

 Na Figura 4, são apresentadas as respostas emitidas pelos sujeitos 

1 e 2 de cada grupo, nas sessões de VI60 s, que tiveram início durante a 

2ª condição (ad lib) e terminaram no final da 5ª condição (privação), e o 

número de reforços consumidos em cada sessão. As setas presentes nas 

figuras apontam para a sessão em que o critério de estabilidade foi 

atingido. 

 Como descrito anteriormente no método, no final de cada sessão 

experimental, era verificado se havia restado pelotas no comedouro ou na 

bandeja de detritos. Caso houvesse, esse número de pelotas era 

subtraído do total liberado na sessão. Foi considerado aqui, então, o 
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número de reforços consumidos, que não corresponde necessariamente à 

mesma quantidade de reforços liberados pelo esquema. 

 O número de respostas por sessão do sujeito PPP1 variou durante 

todo o experimento e, em nenhum momento, atingiu o critério de 

estabilidade. O período que pode ser considerado mais estável é o da 57ª 

à 73ª sessão, no qual houve variabilidade entre as taxas, mas não foi 

observada nenhuma tendência. 

 Enquanto o número de respostas variou ao longo das sessões, o 

número de reforços consumidos pelo sujeito PPP1, em cada sessão, foi 

relativamente estável, mantendo uma média de 23,5 reforços 

consumidos por sessão. 

 O número de respostas por sessão do sujeito PPP2 atingiu o 

critério de estabilidade na 15ª sessão e manteve-se estável até a 38ª 

sessão, aproximadamente. Então, as respostas aumentam até a 41ª 

sessão e, em seguida, diminuem até 52ª sessão. 

 De um modo geral, a quantidade de reforços consumidos pelo 

sujeito PPP2 foi estável, assim como as respostas por sessão. 

 Vale lembrar que os sujeitos PPP1 e PPP2 foram submetidos a 

todas as sessões em VI60 s em privação, portanto, não passaram por 

alternações entre situações ad lib e de privação, ao longo das sessões 

experimentais. 

O sujeito APP1 apresentou um número de respostas por sessão 

instável, durante a 2ª condição (privação) até a 13ª sessão. As respostas 

atingiram o critério de estabilidade na 19ª sessão. Quando passou para a 

3ª condição (ad lib), o número de respostas caiu de 556 na última sessão 

da 2ª condição (privação) para 188 na 1ª sessão da 3ª condição (ad lib). 

Durante esta condição, as respostas se mantiveram estáveis, com uma 

leve tendência decrescente. O número de respostas do sujeito APP1, já no 

1º dia da 3ª condição (ad lib), caiu substancialmente para o nível no qual 

se manteve durante todo o período em que esteve ad lib Parece que, pelo 
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menos para este sujeito, a privação anterior não teve efeito sobre a taxa 

atual. Houve uma redução abrupta na quantidade de reforços 

consumidos na 29ª sessão que não foi proporcional à taxa de respostas. 

O total de respostas, na última sessão da 3ª condição (ad lib), foi de 149 

respostas e aumentou para 387 respostas, na 1ª sessão da 4ª condição 

(privação). Até o final da privação, as respostas por sessão aumentaram, 

enquanto a quantidade de reforços consumidos por sessão manteve-se 

estável. O maior número de respostas por sessão registradas durante a 

4ª e 5ª condições (privação) foram superiores aos maiores valores da 2ª 

condição (privação). A quantidade de reforços consumidos por sessão 

também aumentou na 4ª-5 condição (privação) com relação à 2ª condição 

(privação). 

Na 2ª condição (privação), o número de respostas por sessão do 

sujeito APP2 foi estável durante as primeiras quatro sessões, 

aumentando na 5ª sessão. Depois de cinco sessões, as respostas 

atingiram o critério de estabilidade. Durante essa condição, a quantidade 

de reforços consumidos não acompanhou a curva da taxa de respostas, 

mas também foi estável. Na última sessão da 2ª condição (privação), o 

sujeito APP2 emitiu 310 respostas. Na primeira sessão da 3ª condição 

(ad lib), caiu para 211 respostas e manteve valores semelhantes nos 2 

dias seguintes. Em seguida, o número de respostas por sessão diminuiu, 

estabilizando a partir da 6ª sessão da 3ª condição (ad lib). Na última 

sessão dessa condição, o número de respostas aumentou de 63, na 

penúltima sessão, para 137 respostas. Durante a 3ª condição (ad lib), a 

quantidade de reforços consumidos acompanhou o número de respostas 

por sessão. Na primeira sessão da 4ª condição (privação) o número de 

respostas subiu para 237 e se manteve estável até o final da 5ª condição 

(privação). O número de reforços consumidos por sessão também foi 

estável na 4ª e 5ª condições. As sessões em que o sujeito APP2 emitiu 

mais respostas foram registradas durante a 2ª condição (privação). 
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O total de respostas por sessão do sujeito PAP1 aumentou durante 

as 8 primeiras sessões. Em seguida, nas próximas 15 sessões, as 

respostas apresentam variações, entretanto, nenhuma tendência é 

observada. A partir da 23ª sessão, as respostas voltam a cair, até a 35ª 

sessão. Então, as respostam apresentam variabilidade durante algumas 

sessões, até atingir o critério de estabilidade. Na última sessão desta 

condição, o número de respostas emitidas pelo sujeito PAP1 foi de 576. 

As respostas emitidas na 4ª condição (ad lib) - cuja primeira sessão teve 

um registro de 349 respostas - apresenta uma diminuição até a 11ª 

sessão dessa condição. Há um aumento gradual nas 4 últimas sessões. 

O número de respostas registradas no último dia dessa condição foi de 

271. Na primeira sessão da 5ª condição (privação), o sujeito emitiu 475 

respostas. Em seguida, manteve-se estável até a 6ª sessão. Na 7ª sessão 

da 5ª condição (privação), foi observado um número de respostas menor 

(258 respostas) do que nas outras sessões dessa condição – valor 

semelhante aos obtidos durante a 4ª condição (ad lib). As últimas 5 taxas 

da 5ª condição (privação) apresentaram valores estáveis. A quantidade de 

reforços consumidos pelo sujeito PAP1 foi maior até, aproximadamente, a 

21ª sessão da 2ª condição (privação). Depois disso, o número de reforços 

consumidos por sessão se manteve estável ao longo das condições. 

O número de respostas por sessão do sujeito PAP2 apresentou um 

aumento até a 8ª sessão da 2ª e 3ª condições (privação). Depois, as 

respostas diminuem e estabilizam, atingindo o critério de estabilidade na 

27ª sessão, com 514 respostas. Durante a maior parte da 2ª e 3ª 

condições (privação), a quantidade de reforços consumidos por sessão se 

mantém estável e não parece acompanhar a curva de respostas por 

sessão. Na 4ª condição (ad lib) – em cuja primeira sessão foram 

registradas 269 respostas - observa-se uma no número de respostas por 

sessão até a 7ª sessão da condição. Em seguida, a taxa aumenta, depois 

diminui nas próximas duas sessões e se mantém estável nas 3 últimas 

sessões da 4ª condição (ad lib). Em algumas sessões desta condição, o 
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número de reforços ingeridos por sessão parece ter acompanhado a 

tendência das respostas por sessão. Na passagem da 4ª para a 5ª 

condição (privação), a taxa de respostas aumenta de 186, na última 

sessão da 4ª condição (ad lib), para 400 respostas, na primeira sessão da 

5ª condição (privação). Nesta, as respostas aumentam até a 5ª sessão, 

em seguida, diminuem e se mantêm em valores semelhantes por 3 

sessões. Então, a taxa cai novamente, na 9ª sessão, aumenta até a 

penúltima sessão e diminui na última sessão. O maior número de 

respostas foi registrado na 2ª e 3ª condições (privação). A quantidade de 

reforços consumidos, ao longo das condições, foi estável, exceto por uma 

diminuição na 7ª sessão da 4ª condição (ad lib). 

Tanto a taxa de respostas quanto a quantidade de reforços 

consumidos por sessão do sujeito AAP1 se mantiveram estáveis durante 

a 2ª condição (privação). Foi observado que, apesar da mudança para a 

3ª e 4ª condições (ad lib), o número de respostas por sessão se manteve 

em valores semelhantes aos da 2ª condição (privação), com mais 

variações. O número de reforços consumidos por sessão se manteve 

estável até a 14ª sessão da 3ª e 4ª condições (ad lib), quando teve uma 

diminuição que acompanhou a queda de uma taxa de respostas na 19ª 

sessão dessa condição. Em seguida, apresentou uma tendência crescente 

até o final da 3ª-4ª condição (ad lib). Na 5ª condição (privação), a taxa de 

respostas aumentou e ficou estável até o final. Os valores das taxas e a 

variação entre as mesmas foram maiores na 5ª condição (privação) do 

que na 2ª condição (privação). A quantidade de reforços consumidos pelo 

sujeito AAP1 foi estável durante a 5ª condição (privação). 

O número de respostas emitidas por sessão do sujeito AAP1 é 

atípico, pois, diferente das demais apresentadas até o momento, que ao 

passar para a condição ad lib sofriam uma redução abrupta ou tinham 

uma diminuição gradual ao longo das sessões, ela se mantém em valores 

semelhantes aos atingidos durante a 2ª condição (ad lib), apresentando 
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apenas maior variabilidade entre as sessões. Quando o sujeito muda 

para a 5ª condição (ad lib), sua taxa de respostas é caracterizada por 

variações e valores maiores que os da 2ª condição (privação). 

O número de respostas por sessão do sujeito AAP2, na 2ª condição 

(privação), é marcado por variações e aumentos até os últimos dias da 

condição. No último dia, foram emitidas 670 respostas, quase o mesmo 

número de respostas registradas no primeiro dia da 3ª e 4ª condições (ad 

lib). Em seguida, há uma diminuição do número de respostas, até a 10ª 

sessão. Até a 20ª sessão, é possível observar variações. Até o final da 3ª e 

4ª condições (ad lib) é observado uma diminuição do total de respostas 

por sessão, cujo valor na última sessão é de 38 respostas. Com o início 

da 5ª condição (privação), o número de respostas volta a aumentar, 

chegando a 526 respostas, no primeiro dia. Observa-se, até o final da 5ª 

condição (privação), uma diminuição gradual nas respostas. A 

quantidade de reforços consumidos por sessão apresenta variações até, 

aproximadamente, a 12ª sessão da 2ª condição (privação). Então, se 

mantém estável até a penúltima sessão da 3ª e 4ª condições (ad lib). Nas 

duas últimas sessões dessa condição, observa-se uma diminuição no 

número de reforços ingeridos por sessão. No início da 5ª condição 

(privação), a quantidade de reforços consumidos por sessão volta aos 

valores anteriores e se mantém estável até o final da privação. 

De um modo geral, a quantidade de reforços consumidos por 

sessão se manteve constante independentemente do quanto os sujeitos 

respondiam. Em outras palavras, os sujeitos consumiram praticamente o 

mesmo número de reforços tanto nas sessões em que responderam 

muito, privados, quanto nas sessões em que responderam pouco, nas 

condições ad lib. Esse fato se deve ao esquema de reforçamento em vigor, 

VI, pois a emissão de apenas uma resposta, após determinado intervalo, 

já é suficiente para produzir reforço. Caso um esquema de razão tivesse 
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sido utilizado, a quantidade de reforços seria proporcional ao número de 

respostas. 

É possível observar que, nos gráficos dos sujeitos AAP2, PAP1, 

PAP2 e AAP2, quando os sujeitos passaram da condição de privação para 

ad lib, o número de respostas não teve uma diminuição imediata. Nas 

primeiras sessões sob a condição ad lib, as respostas desses sujeitos 

apresentaram valores maiores do que no restante da condição. Uma 

hipótese é que, as respostas registradas durante esse período, que pode 

ser considerado um estado de transição, também podem ter sido 

influenciadas pela condição de privação anterior, produzindo um 

responder um pouco mais elevado. 

Os sujeitos APP1 e PAP1, quando mudaram da condição ad lib 

para privação, apresentaram um aumento no número de respostas e esse 

aumento foi crescendo com o passar da condição de privação, também 

no que pode ser considerado um estado de transição. Do mesmo modo, 

um menor número de respostas no início da condição de privação pode 

significar alguma influência que a condição ad lib anterior possa estar 

produzindo. 

 Para Skinner (1936, 1938), a taxa de respostas, entre outras 

coisas, é a medida da privação. Isso significa que níveis mais altos de 

privação produzem um responder mais elevado, enquanto um nível de 

privação menor gera taxas mais baixas. 

No experimento em que Skinner (1936) comparou a taxa de 

respostas de um sujeito que no dia anterior estava sob um nível de 

privação menor, com outro que estava sob um nível de privação maior 

um dia antes – ambos sob privação máxima no segundo dia, foi 

observado que o sujeito que foi submetido a um nível de privação menor 

na véspera respondeu mais que o outro sob nível menor no dia anterior. 

Como foi dito na introdução, esse aparente efeito da privação anterior 

não é o de uma soma simples, como se a privação de um dia se 

acumulasse no dia seguinte. 
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Levando em consideração a hipótese levantada anteriormente, de 

que o estado ou período de transição pode ter influência da condição de 

privação anterior, alguns dados analisados nesta sessão, como os dos 

sujeitos AAP2, PAP1, PAP2 e AAP2, apontam para um possível efeito 

cumulativo da história de privação, no sentido que uma condição de 

privação, por exemplo, que produz aumentos na taxa de respostas, pode 

influenciar a taxa em uma condição posterior, ad lib, tornando-a mais 

alta. Esse efeito, porém, parece ser temporário, uma vez que as taxas vão 

diminuindo em condição ad lib, com o passar das sessões, ficando, 

assim, cada vez mais sob controle da condição – ad lib ou privação – 

atual. 

 

Extinção 

 

A seguir, serão apresentadas as curvas de freqüência de respostas 

acumuladas na última sessão de VI60 s, na 5ª condição (privação) e na 

extinção. Os padrões das curvas e o número de respostas emitidas serão 

comparados entre os sujeitos. 

 As sessões de extinção, realizadas no último dia da 5ª condição 

(privação), tiveram a mesma duração das sessões de VI60 s, ou seja, 25 

minutos. 

O sujeito PPP1 teve um responder bastante semelhante na última 

sessão de VI60 s, quando emitiu 485 respostas, e durante a extinção, na 

qual foram registradas 480 respostas. 

Na última sessão de VI60 s e na extinção, o sujeito PPP2 

respondeu com a mesma freqüência até pouco antes do 800º s. A partir 

desse momento, em VI60 s, a freqüência de respostas do sujeito foi maior 

do que na extinção. No final das sessões, foram registradas 594 e 483 

respostas, respectivamente. Observa-se, para os sujeitos PPP1 e PPP2, 

que tanto a curva como o total de respostas em extinção são 

semelhantes. 
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A freqüência de respostas do sujeito APP1 foi similar na sessão de 

VI60 s apresentada e em extinção até, aproximadamente, o 700º s de 

sessão. Em seguida, o responder em extinção manteve-se um pouco mais 

alto e, no final das sessões, foram registradas 570 respostas, em VI60 s, 

e 573 respostas, em extinção. 

O sujeito APP2 respondeu com a mesma freqüência em VI60 s e em 

extinção, até o 200º s de cada sessão e, então, até o 1000º s, a 

freqüência em extinção foi maior. Em seguida, o sujeito emitiu mais 

respostas, até o final da sessão, em VI60 s. O total de respostas emitidas 

nessas sessões foi 268 respostas, em VI60 s, e 225 respostas, em 

extinção. De todos os sujeitos, o APP2 foi o que apresentou menos 

respostas, tanto nessa sessão de VI60 s, quanto em extinção. 

Observa-se que o responder do sujeito PAP1 é bastante similar na 

última sessão de VI60 s e em extinção, até por volta do 900º s. Daí para 

o final da sessão, o sujeito respondeu mais em VI60 s. Sob este esquema, 

o sujeito PAP1 emitiu 512 respostas, enquanto que, em extinção, esse 

sujeito respondeu 446 vezes. 

Para o sujeito PAP2, a freqüência de respostas em VI60 s foi maior 

do que em extinção, durante toda a sessão. Nessa última sessão de VI60 

s, o sujeito PAP2 respondeu 461 vezes e, em extinção, 361 vezes. 

O sujeito AAP1 teve uma freqüência de respostas muito 

semelhante, em VI60 s e em extinção, até o 350º s, aproximadamente. 

Então, nota-se que o responder constante observado em VI60 s se 

mantém até o final da sessão, cujo total de respostas foi de 456. 

Enquanto isso, o responder em extinção foi diminuindo gradualmente até 

o término da sessão, no qual foram registradas 411 respostas. 

A freqüência de respostas do sujeito AAP2 foi maior em extinção 

até por volta do 850º s, a partir de quando o responder foi maior em VI60 

s. O sujeito emitiu, ao final de cada sessão, 370 respostas em extinção e 

394 respostas em VI60 s. 
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Segundo Pierce e Epling (1995), o número de respostas emitidas ou 

a taxa de respostas durante a extinção podem ser usados como 

indicadores da resistência à extinção. Esta pode ser considerada uma 

medida da força da resposta e, consequentemente, do efeito do reforço. O 

comportamento observado durante a extinção, de acordo com Skinner 

(1953), é produto do condicionamento anterior. 

Todos os sujeitos, com exceção do APP1, responderam mais sob 

VI60 s do que em extinção. Observa-se que os sujeitos que emitiram 

mais respostas durante a extinção foram, exceto o sujeito APP2, aqueles 

que estiveram privados durante as duas últimas condições, ou seja, os 

sujeitos PPP1, PPP2 e APP1. 

 

Considerações finais 

 

 Primeiramente, neste último tópico, serão resumidos os principais 

resultados apresentados nas sessões anteriores. Alguns assuntos 

tratados separadamente serão relacionados e, por fim, será feita uma 

reflexão sobre os conceitos que podem estar relacionados com história de 

privação. 

Sugere-se que, de um modo geral, a história de privação produziu 

efeitos no peso corporal tais como ganho maior de peso no início da 1ª 

vez que retornavam à situação de livre acesso ao alimento do que na 6ª 

condição (ad lib) e a perda de peso durou menos dias a cada nova 

exposição à privação. Além disso, a alternação entre condição ad lib e 

privação dificultou a perda de peso na volta à condição de privação, 

impedindo os sujeitos de retomarem o peso atingido antes da condição 

ad lib. 

 As sessões experimentais na caixa operante, enquanto variável 

independente, parecem ter ajudado os sujeitos PPP1 e PPP2 a manter o 

peso durante a longa história de privação pela qual passaram. O sujeito 

PPPC, que não foi submetido às sessões experimentais, teve uma 
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diminuição do peso no final da privação. Além disso, alguns sujeitos 

controle, como o PPPC, APPC e AAPC apresentaram variabilidade nos 

valores durante o aumento do peso na 6ª condição (ad lib). Para os 

outros sujeitos, o efeito das sessões experimentais na caixa operante não 

parece ter sido relevante. 

 Com relação ao consumo de água, apesar dos problemas com a 

medida relatados anteriormente e da variabilidade dos valores 

registrados, observou-se que, em geral, o consumo de água nas 

condições ad lib foi maior que durante as privações. Nestas situações, os 

sujeitos ingeriam menos água no começo e, então, aumentavam o 

consumo gradualmente. 

 A ingestão calórica dos sujeitos diminui no início da privação e, em 

seguida, aumenta gradualmente. Quando submetidos à condição ad lib, 

o consumo aumenta para valores além dos obtidos na 1ª condição (ad 

lib). Logo depois, observa-se uma desaceleração da ingestão calórica, 

mais acentuada a cada retorno à situação de livre acesso. 

 Quando, nas condições ad lib, são observadas essas reduções no 

consumo de alimento, o peso, diferentemente do que se espera, continua 

aumentando. Resultado semelhante foi descrito por Lopéz-Espinoza et al 

(2001) 

 Os resultados do desempenho na caixa operante sugerem, em 

alguns casos, que o responder dos sujeitos sofre influência da condição 

anterior – ad lib ou privação. Nos primeiros dias da condição ad lib, o 

número de respostas por sessão fica, em alguns casos, em um valor 

intermediário entre o responder imediatamente anterior, da condição de 

privação, e o total de respostas menor de sessões seguintes. 

É possível supor que a condição anterior, privação, ainda 

influencia a taxa de respostas de um sujeito no primeiro dia sob 

condição ad lib, por exemplo. Pode-se sugerir, então, que a condição 

anterior (privação) em alguma medida é “somada” à condição ad lib 
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atual. Com o passar dos dias sob a condição ad lib, provavelmente, o 

efeito da privação vai diminuindo até cessar. 

 Skinner (1936), contudo, diz o contrário: “A mudança no drive 

muda o comportamento sob recondicionamento periódico sem criar 

crédito ou débito para o outro dia sob outro drive” (p.311). 

 Michael (1982) define operações estabelecedoras como “qualquer 

mudança no ambiente que altere a efetividade de algum objeto ou evento 

como reforçador e simultaneamente altere a freqüência momentânea do 

comportamento que foi seguido por aquele reforçador” (p.150-151). 

 Considerando a privação como uma operação estabelecedora 

incondicionada, de acordo com a afirmação acima, então, a privação teria 

um efeito “momentâneo”. Entretanto, Michael (1982) não deixa claro o 

que ele quer dizer com “momentâneo”. Um efeito momentâneo pode 

durar segundos, horas ou dias, a depender do que for definido como 

momentâneo. 

Parece, de acordo com os resultados deste estudo, que o efeito da 

privação é temporário: chegou a produzir efeitos – maior número de 

respostas - mesmo após o livre acesso ao alimento, mas, com o passar 

das sessões, esse efeito foi diminuindo até desaparecer. 
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