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RESUMO 
 
 
O presente trabalho pretendeu: (1) apresentar uma proposta de equipamento para a 
análise do comportamento, (2) apresentar os resultados de dois estudos realizados 
durante os testes do equipamento, (3) apresentar os primeiros resultados experimentais 
obtidos a partir do monitoramento das atividades diárias do sujeito experimental neste 
tipo equipamento e (4) relatar dois experimentos nos quais se tentou demonstrar 
empiricamente o estabelecimento de diferentes operações motivadoras condicionadas 
substituas. Primeiramente, o equipamento (Caixa Geradora e Monitora de Cotidiano, 
CGMC) foi apresentado. Durante os testes do equipamento, dois estudos foram 
realizados. O primeiro sobre os efeitos das luzes sobre  as atividades diárias do sujeito 
experimental; os resultados produzidos indicaram a necessidade de ajustes no 
equipamento, em especial com relação ao tipo e intensidade da luz utilizada para 
estabelecer os ciclos de claro/escuro. O segundo estudo ocorrido durante os testes da 
CGMC permitiu analisar os efeitos de uma restrição hídrica (acidentalmente imposta) 
de aproximadamente cinco dias de duração sobre as atividades diárias do sujeito 
experimental. Os resultados apontam para mudanças na distribuição das atividades 
diárias do sujeito experimental, mesmo daquelas não necessariamente relacionadas com 
a obtenção de água. Concluída a fase de testes do equipamento, foi realizado um estudo   
com o objetivo monitorar as atividades diárias do sujeito experimental, ao longo dos 
dias. Os resultados obtidos apontam para a existência de padrões no fluxo 
comportamental que podem ser modificados por diversos tipos de variáveis, como o 
ciclo de claro-escuro utilizado, restrições hídricas e mudanças nos esquemas de 
reforçamento. Por fim, dois experimentos foram realizados com o objetivo de se 
demonstrar empiricamente a formação de duas operações motivadoras condicionas 
substitutas. Os resultados apontam para o não estabelecimento das operações 
motivadoras condicionadas substitutas. 
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ABSTRACT 

 

This study sought to: (1) propose a device to the experimental analysis of behavior, (2) 
present the results of two studies conducted during the testing of equipment, (3) present 
the first experimental results obtained from monitoring the daily activities of the 
experimental subject in such equipment and (4) report two experiments in which they 
attempted to demonstrate empirically the establishment of different surrogate 
conditioned motivating operations. First, the equipment (Caixa Geradora e Monitora de 
Cotidiano, CGMC) was presented. During testing of the equipment, two studies were 
conducted. The first on the effects of light on the daily activities of the experimental 
subject, the results produced indicated the need for adjustments to equipment, in 
particular concerning the type and intensity of light used for establishing the cycles of 
light / dark. The second study occurred during the tests CGMC allowed us to analyze 
the effects of water restriction (imposed accidentally) of approximately five days on the 
daily activities of the experimental subject. The results indicate changes in the 
distribution of the daily activities of the experimental subjects, even those not 
necessarily related to obtaining water. Once the testing phase of the equipment was 
finished, a study was conducted in order to monitor the daily activities of the 
experimental subjects, over the days. The results point to the existence of patterns in the 
flow behavior that can be modified by various types of variables, such as the cycle of 
light and dark used, water restrictions and changes in schedules of reinforcement. 
Finally, two experiments were performed in order to demonstrate empirically the 
formation of two surrogate conditioned motivating operations. The results point to the 
failure to establish surrogate conditioned motivating operations 
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comportamentos complexos vêm sendo estudados, sobre contingências as 

quais se aproximam da sutileza e complexidade das contingências 

encontradas no mundo como um todo. Mais do que o organismo faz em 

qualquer dado momento é analisado. Múltiplos estímulos e múltiplas 

respostas compõem sistemas complexos de operantes concorrentes e 

encadeados. Experimentos podem levar semanas em vez da hora padrão 

do Comportamento dos Organismos. Ambientes especiais podem ser 

mantidos desde o nascimento. O aparato necessário para tudo isso é bem 

mais elaborado: simples relés, relógios e contadores tem dado lugar 

para circuitos solid-state e computadores. Todos esses avanços foram 

facilitados por uma formulação a qual enfatizou o comportamento em vez 

Skinner, 1938/1966, p.xv) 
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APRESENTAÇÃO 

O início deste trabalho foi marcado por uma tentativa de construir um equipamento que 

permitisse estudar a distribuição do fluxo comportamental do sujeito experimental (o 

rato), ao longo de 24 horas por dia. Neste tipo de ambiente, as respostas de pressionar a 

barra de água e de alimento, correr na roda de atividades, roer o disco de maneira e as 

experimental a qualquer momento do dia. Estas características do equipamento tornam 

possível o estudo da interação de múltiplas variáveis e de seus efeitos sobre o fluxo 

comportamental . Trata-se, portanto, de uma tentativa 

de aumentar o nível de complexidade do ambiente experimental (múltiplas respostas 

podem ser emitidas e automaticamente mensuradas) e de se usar uma metodologia 

impostas) que permita que múltiplas variáveis interajam na determinação de um 

conjunto de respostas operantes tidas ao longo dos dias. 

Acredita-se que o casamento entre este tipo de equipamento e metodologia seja de 

especial importância para os estudos sobre operações motivadoras, pois, torna-se 

áveis pelo 

aumento/diminuição do consumo de água e alimento, pelo correr na roda de atividades, 

atividade geral, etc., além de possibilitar estudos que permitam averiguar a extensão das 

mudanças causadas por uma dada operação motivadora (ou conjuntos delas). Extensão 

esta que pode ser caracterizada pelos efeitos de uma única operação motivadora sobre 

um dado grupo de classes respostas ou pelos efeitos de múltiplas operações motivadoras 

sobre uma única classe de respostas. Também é possível monitorar a extensão dos 

efeitos das operações motivadoras sob o fluxo comportamental ao longo do tempo, 

praticamente por qualquer período desejado da vida de um rato. Desta forma, este tipo 

de situação experimental, oferece os as condições ideais para o controle/conhecimento 

da história de vida do sujeito experimental. 

A partir de tais considerações, o presente trabalho pretendeu trazer uma proposta 

de equipamento para a análise do comportamento, apresentar os primeiros resultados 

experimentais obtidos a partir do monitoramento das atividades diárias do sujeito 

experimental neste tipo equipamento e relatar dois experimentos nos quais se tentou 

demonstrar empiricamente o estabelecimento de diferentes operações motivadoras 

condicionadas substituas.  
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CAPÍTULO 1 

Caixa Geradora e Monitora de Cotidiano (CGMC): uma proposta de equipamento 

para a Análise Experimental do Comportamento 

 
 

Segundo Skinner (1953), uma ciência do comportamento começa estudando 

casos relativamente simples (casos em que poucas variáveis interarem) e, conforme o 

desenvolvimento do poder de análise, ela segue, passo a passo, para o estudo de casos 

cada vez mais complexos (em que muitas variáveis têm a oportunidade de interagir). 

Em suas próprias palavras, 

Uma fonte comum de mal-entendidos é a negligencia do que acontece quando 

as variáveis se combinam de diferentes modos. Embora a análise funcional 

comece com relações relativamente isoladas, parte importante de sua tarefa é 

mostrar como as variáveis interagem. (p. 223). 

 

Além disso, de acordo com Skinner (1938/1966): 

 

complexos vêm sendo estudados, sobre contingências as quais se aproximam da 

sutileza e complexidade das contingências encontradas no mundo como um todo. 

Mais do que o organismo faz em qualquer dado momento é analisado. Múltiplos 

estímulos e múltiplas respostas compõem sistemas complexos de operantes 

concorrentes e encadeados. Experimentos podem levar semanas em vez da hora 

padrão do Comportamento dos Organismos. Ambientes especiais podem ser 

mantidos desde o nascimento. O aparato necessário para tudo isso é bem mais 

elaborado: simples relés, relógios e contadores tem dado lugar para circuitos solid-

state e computadores. Todos esses avanços foram facilitados por uma formulação a 

qual enfatizou o comportamento em vez de estados 

( p.xv) 

 

Percebe-se, portanto, que desenvolvimento do poder de análise da ciência é muitas 

vezes é acompanhado (e, até mesmo possibilitado, ou facilitado) pelo desenvolvimento 

concomitante de instrumentos de pesquisa que possibilitem o estudo da interação entre 

um número cada vez maior de variáveis. Dentre os diversos tipos de instrumento de 

pesquisa da análise do comportamento, encontram-se suas caixas experimentais. Estas, 
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por sua vez, podem ser projetadas de forma a possibilitar o estudo da interação das 

múltiplas variáveis que atuam no controle de uma, ou muitas, classes de respostas 

operantes. Tais equipamentos são caracterizados por apresentar o que aqui será 

denominado de um experimental de complexo, levando-se em consideração a 

quantidade e a variedade das atividades passiveis de serem realizadas pelo sujeito (e 

registradas pelo equipamento), bem como o número e os tipos de variáveis 

experimentais possíveis de serem manipuladas pelo equipamento (tanto de forma 

seqüencial como concomitantemente).  

Acredita-se que a execução de experimentos que utilizem ambientes 

experimentais deste tipo seja de fundamental importância para a observação de como 

certas relações comportamentais descobertas sob condições experimentais mais simples, 

podem se modificar, permanecer constantes ou interagir com outras variáveis que sejam 

acrescentadas a um dado ambiente experimental inicial. Também é possível que o uso 

de tais ambientes leve à construção de análogos experimentais da vida cotidiana do 

homem mais sofisticados do que os disponibilizados por ambientes experimentais nos 

quais, poucas variáveis têm a oportunidade de interagir. Justamente por isto, as 

pesquisas que envolvam o uso de ambientes experimentais complexos podem, inclusive, 

acabar contribuindo mais diretamente para alguns dos campos tecnológicos da Análise 

do comportamento, ao fornecer análises mais próximas da complexidade encontrada no 

mundo fora das condições controladas do laboratório. 

 A partir de tais considerações, o presente trabalho prende apresentar a proposta 

de um novo modelo de caixa de condicionamento operante, que dispõe de um ambiente 

experimental complexo, e que também permite o registro contínuo e completo (ao longo 

de 24 horas) de um conjunto de atividades realizadas pelo sujeito experimental ao longo 

dos dias. 

 

Caixa Geradora e Monitora de Cotidiano (CGMC) 

Foi construído ao longo dos últimos anos (de 2005 a 2009) 1 um protótipo de 

caixa de condicionamento operante para ratos que dispõe de um ambiente experimental 

complexo - tendo em vista a quantidade e a variedade das atividades passiveis de serem 

                                                           
Agradeço a Rubens Costa, Leonardo Costa e Deyse Costa por terem tornado a construção deste 
equipamento possível. 
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realizadas pelo sujeito, além do número e dos tipos de variáveis experimentais possíveis 

de serem manipuladas pelo experimentador. Neste ambiente, as respostas do animal são 

automaticamente registradas por intermédio de uma interface de controle (construída 

especialmente para controlar este equipamento) conectada a um computador que, além 

de permitir o registro direto, contínuo e completo ao longo de 24 horas das atividades 

do sujeito relacionadas a todos os operandos, também possibilita o controle manual e/ou 

por meio de programação pré-experimento, das próprias variáveis experimentais. A este 

equipamento deu-se o nome de Caixa Geradora e Monitora de Cotidiano (CGMC).  

A CGMC apresenta um ambiente experimental que dispõe de três barras e três 

luzes localizadas acima de cada uma das barras, um comedouro (que libera a ração em 

pó), um bebedouro, uma roda de atividades, um disco circular de madeira preso a uma 

das paredes, uma campainha capaz de produzir 10 diferentes configurações de som 

(bips de duração programável espaçados por 10 diferentes períodos de tempo também 

programáveis), três sensores de movimento e duas lâmpadas localizadas no teto da 

câmara. O piso é composto por cinco plataformas gradeadas que possibilitam a 

liberação independente de choque em cada uma delas, sendo uma coberta por maravalha 

(formando o que chamamos de ninho). As dimensões gerais do equipamento podem ser 

observadas na da Figura 1. 

 

 
Figura 1. Dimensões gerais da CGMC. 

 

Roda de Atividades 

Pisos divididos para 

permitir a liberação 

independente de 

choque em cada um 
deles 
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A disposição das barras, da roda de atividades, do ninho e do disco de madeira pode ser 

encontrada na Figura 2  na qual a parte inferior representa a parede de acrílico que 

permite ao experimentador observar o interior da câmara. Uma foto do equipamento 

batida de frente está disponível na Figura 3. Ela serve como uma apresentação geral do 

aparelho e da disposição geral de alguns seus aparatos2. Uma segunda foto batida de 

cima pode ser encontrada na Figura 4, por meio da qual se pode localizar dos três 

sensores de movimento (demarcados por círculos) e das duas luzes do teto (demarcadas 

com retângulos). 

 

 
Figura 2. Desenho esquemático da caixa experimental. Estão ausentes nesta planta as 3 

luzes que se localizam acima de cada uma das barras, as 2 luzes centrais e os 3 

sensores de movimento localizados no teto. 

 
 

                                                           
2 Para ter acesso a mais fotos do equipamento, ver anexos I, II, III e IV. 

Disco de Madeira 
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Figura 3. Foto da CGMC batida de frente. 

 

 
Figura 4. Foto da CGMC batida de cima. Os sensores de movimento estão demarcados 

pelos círculos e as luzes do teto estão demarcadas pelos retângulos. 
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Os tipos de dispositivos da caixa podem ser enumerados e classificados da 

seguinte maneira: 

- Dispositivos de Entrada: todos os dispositivos que podem ser acionados por certos 

comportamentos do sujeito experimental e que são passíveis de mensuração pela 

CGMC:  

 

(1) Barra de Alimento                                       (5) Disco de madeira 

(2) Barra Multifuncional                                   (6) Ambiente de Maravilha ou Ninho 

(3) Barra de Água                                             (7) Sensores de Movimento (3 unidades) 

(4) Roda de Atividades  

 

Por intermédio destes dispositivos, a CGMC permite o registro dos seguintes tipos 

de atividades do sujeito:  

1) O número de pressões à barra de alimento, medidas através do número de 

fechamentos do contato de um microswitch   nos esquemas CRF, FR, VR, FI, VI, FT, 

VT ou outros (bastando para isso pequenas programações adicionais). 

2) O número de pressões à barra de liberação de água, medidas através do 

fechamento do contato de um microswitch  nos esquemas CRF, FR, VR, FI, VI, FT, 

VT ou outros (bastando para isso pequenas programações adicionais). 

3) O número de pressões à barra multifuncional, medidas através do número de 

fechamentos do contato de um microswitch  nos esquemas CRF, FR, VR, FI, VI, FT, 

VT ou outros (bastando para isso pequenas programações adicionais). 

4) O número de respostas dirigidas ao disco de madeira (por exemplo: roer, morder, 

empurrar, puxar) que são medidas através do número de fechamentos do contato de 

qualquer um dos 4 microswitchs  conectados ao aparelho. 

5) O número de voltas completas efetuadas na roda de atividade. Por meio de um 

Reedswitch que é acionado através de um imã aclopado à roda de atividades. 

6) O número de entradas e de saídas do ninho - fornecido pelos sensores de 

movimento localizados no teto. 

7) O tempo de permanência de cada uma das entradas e saídas no ninho - fornecido 

pelos sensores de movimento localizados no teto. 

 

- Dispositivos de Saída: Todos os dispositivos pelos quais o experimentador pode 



8 
 

produzir alterações no ambiente experimental:  

1) Luz do Painel 1 -  uma lâmpada de 6 watts.              

2) Luz do Painel 2 - uma lâmpada de 6 watts. 

3) Luz do Painel 3 - uma lâmpada de 6 watts.         

4) Som  10 diferentes configurações de som (bips de 1000hz de freqüência com 

duração programável e que podem ser espaçados por períodos de tempo também 

programáveis) cujo os acionamentos e desligamentos podem ser independentemente 

programáveis. 

5) Comedouro  

6) Bebedouro 

7) Luz do Teto 1 - uma lâmpada de 20 watts que pode ser programada para três 

diferentes intensidades de luz: desligado, 50% e 100%. 

8) Luz do Teto 2 - uma lâmpada de 20 watts que pode ser programada para três 

diferentes intensidades de luz: desligado, 50% e 100%. 

9) Choque (em fase final de construção)  com liberação independente em cada um 

dos pisos, com diferentes níveis de intensidades (duração e/ou quantidades de mA). 

 
 

Uma Modificação Para Facilitar a Limpeza. 

A primeira grande dificuldade enfrentada logo quando o primeiro rato passou a 

viver na CGMC foi a limpeza. Concluiu-se que a melhor alternativa para o problema em 

termos de custo e benefício seria aumentar o tamanho das pernas do equipamento para 

que o experimentador, nos dias de limpeza, pudesse, sem necessitar remover os fios que 

conectam a caixa à interface e ao computador, limpar o equipamento por baixo 

removendo todos os dejetos por ventura acumulados. Uma foto do equipamento com as 

pernas modificadas pode ser encontrada na Figura 5. 
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Figura 5. Foto da CGMC com as pernas longas para facilitar a limpeza. 

 

Um modelo de comedouro que libera ração em pó. 

Tendo em vista os altos custos envolvidos na compra dos alimentadores 

utilizados nos laboratórios de Análise do Comportamento no Brasil  uma vez que as 

marcas mais conhecidas são importadas (paga-se em dólar), além do fato dos valores 

dos alimentadores de empresas nacionais também não serem tão acessíveis quanto a 

realidade dos laboratórios e pesquisadores brasileiros necessitam  e dos igualmente 

altos preços das rações pelotizadas utilizadas por estes equipamentos tradicionais (isso 

sem mencionar o tempo de espera e as taxas de frete para que estas rações cheguem do 

exterior aos laboratórios), o presente modelo de comedouro veio a ser desenvolvido 

com dois objetivos: 1) baratear as pesquisas que envolvam a liberação de alimento 

durante as sessões experimentais (neste caso, tendo ratos como sujeitos) utilizando-se 
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de peças facilmente encontradas e com preços acessíveis e 2) tornar as pesquisas mais 

ágeis, uma vez que a ração utilizada é a mesma já  tradicionalmente utilizada pelos 

laboratórios brasileiros (encontradas em sacos de 20 quilos, ao invés dos modestos potes 

das rações pelotizadas), com a única diferença consistindo no fato de que ela é moída e 

liberada aos sujeitos na forma de pó. A Figura 6 oferece um esquema detalhado do 

comedouro e de seus componentes e a Figura 7 oferece uma foto do primeiro protótipo 

do aparelho. O aparato é constituído basicamente por: um recipiente de acrílico, mas 

que poderia ser feito de plástico, metal ou vidro; um motor DC de 12 volts facilmente 

encontrado em lojas de eletrônica; uma peça giratória (que consiste basicamente de um 

ferrolho de uma tranca de porta), com um furo feito com uma broca grande de furadeira 

que funciona como uma cuia ou cavidade onde a quantidade de ração a ser liberada 

automaticamente cai devido à gravidade; uma peça cilíndrica feita de alumínio que 

conecta o motor à peça giratória (presos com cola ou parafusos); uma armação de 

alumínio que funciona como suporte e que prende o comedouro à caixa experimental; e 

um pequeno cano de plástico por onde o pó desliza até dentro da câmara experimental. 

 

 
Figura 6. Desenho esquemático do comedouro de ração em pó e seus componentes. 
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Figura 7. Foto do primeiro protótipo do comedouro que libera ração em pó. 

 

 

Uma Segunda Versão do Comedouro 

Um dos maiores problemas enfrentados (além da limpeza) relacionado à 

construção da CGMC foi o comedouro. O modelo de comedouro anteriormente descrito 

inicialmente se demonstrou muito interessante - por todas as facilidades envolvidas na 

obtenção da ração e devido aos seus custos de construção  e, talvez, não teríamos tido 

problemas se nossas sessões experimentais não durassem todas as 24 horas do dia ao 

longo de muitos dias consecutivos. No entanto, devido ao fato desta primeira versão do 

comedouro ter sido construída totalmente manualmente em ambiente doméstico 

(tratando-se, portanto, de um protótipo) e do monitoramento 24 horas envolver a 

possibilidade do sujeito pressionar livremente a barra de alimento a qualquer hora do 

dia, o equipamento foi exigido ao máximo e apresentou problemas como 

emperramentos causados pelo acumulo de pó de ração na engrenagem e devido à peça 

manualmente, apresentava um leve desvio no eixo que comprometia o funcionamento 

do aparelho de uma forma muitas vezes imprevisível. Vale à pena ressaltar que 

freqüentemente ocorriam mais de 400 acionamentos do comedouro em apenas um dos 

mais de 120 dias em que apenas o primeiro rato vivia na caixa. Isto significa que o 
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protótipo havia cumprido seus objetivos: forneceu um modelo de comedouro que 

barateava a pesquisa e que de fato (apesar do excesso de uso e dos desgastes sofridos) 

funcionaria muito bem no caso de experimentos que utilizassem sessões experimentais 

com durações mais ortodoxas. No entanto, precisávamos resolver o problema de 

diminuir o comprometimento dos dados devido aos períodos de privação não planejados 

e dos, conseqüentemente, diferentes tipos de esquemas de reforçamento também não 

planejados aos quais o sujeito experimental era acidentalmente exposto devido aos 

problemas no comedouro. Pensando nisso, seguindo o mesmo esquema do comedouro 

anteriormente demonstrado, construímos sua segunda versão. Só que agora suas peças 

foram encomendadas de um torneador que consegue construí-las com o grau de precisão 

necessário para um bom alinhamento e que, gentilmente, nos forneceu a alternativa de 

usar um anel de proteção para dificultar o entupimento das engrenagens devido ao 

acumulo do pó de ração  uma foto do novo comedouro pode ser encontrada na Figura 

8. 

 

 

Figura 8. Foto da segunda versão do comedouro. 
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O Registro Direto, Contínuo e Completo ao longo de 24 horas. 

Registro Direto: Uma primeira característica do tipo de registro possibilitado 

pela CGMC é que ele é direto. Como apontado por Johnston e Pennypacker (1993), um 

registro direto é caracterizado pelo fato de que o fenômeno que é foco do experimento é 

exatamente o mesmo fenômeno que está sendo registrado. No presente caso, o objetivo 

dos experimentos executados na CGMC é estudar os efeitos de certas variáveis sob as 

diversas atividades diárias do rato (pressões às barras, o correr na roda, pressões no 

disco de madeira, entradas e saídas do ninho) que são diretamente registradas pelo 

equipamento. O que é diferente, por exemplo, do que fazia Ricther (1922). Que tomava 

experimental) como uma medida indireta do comportamento de comer  vale ressaltar 

que esta limitação encontrada na forma de registro utilizada por Ritcher (1922) já havia 

sido superada desde os experimentos de Skinner da década de 30 nos quais ele 

registrava respostas (empurrar uma portinha ou pressionar um barra) que possuíam uma 

relação de 1x1 com a resposta de consumir, por exemplo, o alimento. 

O Registro Contínuo e Completo ao longo de 24 horas: De acordo com Johnston 

e Pennypacker (1993), um registro contínuo se caracteriza pelo registro ininterrupto de 

todas as ocorrências de uma dada variável de interesse ao longo de um determinado 

período de tempo  não importando aqui se este período de tempo engloba todas as 

possibilidades de ocorrência do fenômeno em questão. Por exemplo, pode-se medir 

quantos copos de água um dado sujeito bebe ao longo da manhã, sendo o registro, ao 

longo deste período, caracterizado por contínuo (todas as vezes que a resposta ocorrer 

neste intervalo de tempo ela será mensurada). No entanto, aqui, não se registra todos os 

outros momentos do dia em que o sujeito se engaja no comportamento de consumir 

água (o que caracterizaria um registro contínuo, porém incompleto). O que a CGMC 

possibilita é um registro contínuo e completo das atividades diárias do sujeito 

experimental ao longo de 24 horas por dia. Isto significa que estão contidas no registro 

todas as ocorrências possíveis daquele grupo de atividades ao longo de todo o dia (e não 

de apenas de partes dele como apenas manhã, tarde ou noite, por exemplo). Este tipo de 

registro fornece ao experimentador o quadro mais completo possível da história de vida 

do sujeito experimental e por isto é tratado por Johnston e Pennypacker (1993, p. 116) 
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O Monitoramento Remoto 

A CGMC também possibilita ao experimentador acompanhar remotamente o 

andamento dos experimentos através de uma webcam com visão noturna colocada 

diante da parte frontal da caixa (composta de acrílico). O que permite - além de obter os 

registros quantitativos das atividades do animal por intermédio da caixa e de sua 

interface  observar e escutar, em tempo real, a partir de qualquer computador que 

disponha de internet e do programa Skype (programado para atender chamadas 

automaticamente), o que o sujeito experimental está fazendo a qualquer momento do dia 

 tanto nos casos que envolvam o monitoramento 24 horas de suas atividades, como nos 

casos de sessões experimentais de menor duração. Pode-se encontrar na Figura 9 uma 

foto demonstrativa de um experimento sendo remotamente monitorado. 

 

 

Figura 9. Foto da tela do computador enquanto um experimento ocorrendo em tempo 

real é monitorado remotamente. 
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O Controle Remoto 

Além da possibilidade de monitorar remotamente o andamento dos experimentos 

(ver e ouvir o rato em tempo real), a CGMC também pode ser controlada remotamente. 

Por intermédio de um programa livremente disponibilizado na internet (chamado 

TeamViewer), tornou-se possível ao experimentador controlar remotamente todo o 

andamento do experimento. Ele pode literalmente manipular qualquer variável 

experimental, bem como ter acesso a todos os dados que estão sendo registrados em 

tempo real pelo equipamento, podendo inclusive baixá-los a partir de qualquer 

computador que disponha de acesso a internet. Para os casos de experimentos que 

envolvem o monitoramento 24 horas dos comportamentos do sujeito experimental, esta 

ferramenta tem se demonstrado primorosa, pois além de identificar possíveis problemas 

via monitoramento remoto, o experimentador pode, a partir de agora, corrigi-los 

imediatamente de onde quer que esteja sem necessitar dirigir-se fisicamente ao 

laboratório.  
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CAPÍTULO 2 

Resultados obtidos Durante os Testes da CGMC 

 

Os estudos que serão relatados a seguir são o produto de manipulações 

experimentais (nem sempre planejadas) ocorridas durante os testes iniciais da CGMC. 

A despeito disto, no presente trabalho, estas manipulações e seus efeitos sob as 

atividades diárias do sujeito experimental serão relatadas no formato de um 

experimento. 

 

Estudo 1: Os Efeitos das Luzes sob as Atividades Diárias do Sujeito Experimental 1. 

 

De acordo com o manual de Princípios Éticos e Práticos do Uso de Animais de 

Experimentação da Universidade Federal de São Paulo (publicado em 2004), a 

iluminação deve ser uma variável rigorosamente controlada por ser um dos fatores mais 

influentes sob a fisiologia, a morfologia e o comportamento dos sujeitos experimentais. 

Além disso, os animais albinos são mais sensíveis às altas intensidades de luz, ainda que 

esta intensidade pareça confortável à pessoa que a esteja manipulando. Por estas razões, 

recomenda-se que a intensidade de luz dentro da gaiola dos sujeitos experimentais (ratos 

albinos) não ultrapasse 60 lux. O este manual também aponta para a importância de se 

dar preferência a tipos de luzes frias, pois estas são menos irritantes aos animais do que 

as luzes incandescentes. 

Partindo de tais considerações, o estudo que será descrito a seguir teve como 

objetivo verificar os efeitos de diferentes tipos e intensidades de luz sob as atividades 

gerais (definidas como o a soma de todas as respostas emitidas pelo sujeito 

experimental ao longo do dia, tanto durante os períodos de claro, como de escuro) do 

sujeito experimental 1 ao longo dos dias. 
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MÉTODO 

 

Sujeito 

Foi utilizado como sujeito um rato macho, da raça Wistar, experimentalmente 

ingênuos, com aproximadamente 100 dias no início do experimento e provenientes do 

biotério do Laboratório de Psicologia Experimental da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo. 

 

Equipamento 

A caixa experimental utilizada durante todo este estudo foi a CGMC. 

 

Procedimento 

Quando o sujeito experimental 1 passou a viver na CGMC, ele ainda não havia 

sido treinado a pressionar às barras de água e comida e, por isto, recebia suas porções 

diárias de alimento e água em recipientes circulares de metal presos ao piso da caixa. 

Durante parte deste período inicial, as próprias luzes (incandescentes) da caixa 

(localizadas no teto do equipamento) eram utilizadas na intensidade de 50% de sua 

força máxima em um ciclo de 12 horas de claro-escuro no qual as luzes eram acessas às 

7 horas da manhã e desligadas às 19 horas da noite via programação. Durante o primeiro 

dia que o sujeito experimental 1 passou a viver na CGMC (sob estas condições de luz) 

não foi possível identificar nenhum tipo de evento em especial que chamasse atenção  

possivelmente devido à enorme quantidade de novidades sendo observadas e dos 

eventuais problemas mais imediatos apresentados pela primeira versão do programa. No 

entanto, conforme os dados iam sendo tratados e filmagens (com câmeras digitais 

tradicionais colocadas sob cavaletes diante da caixa) eram executadas, um tipo 

específico de resposta passou a chamar atenção por suas extensas durações ao longo dos 

dias: o rato passava praticamente todo o período de 12 horas (em que as luzes estavam 

acesas) em uma posição praticamente imóvel entre a roda de atividades e as paredes da 

câmara experimental  uma foto deste posicionamento pode ser visualizada na Figura 

10. 
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Figura 10. Foto do sujeito experimental 1 posicionado entre as paredes e a roda de 

atividades durante o período de 12 horas de luzes acesas. 

 

Começaram-se então especulações sobre o possível papel das luzes na 

determinação da resposta de permanecer por longos períodos de tempo entre a roda de 

atividades e a parede. Estariam as luzes da caixa funcionando como operações 

motivadoras incondicionadas que estabeleceriam sua própria remoção (ou diminuição 

nos níveis de intensidade) como um evento reforçador? Seria, portanto, a resposta de 

assumir a referida posição uma resposta de fuga da luz? Para verificar a coerência desta 

hipótese, foram feitas medições da intensidade da luz (medida em lux por intermédio do 

uso de um luximetro) em diferentes locais do ambiente experimental da CGMC. O 

resultado desta medição e os locais nos quais as medidas foram realizadas 

(representados pelos círculos vazados na figura) podem ser visualizados através da 

Figura 11. É importante ressaltar que todas as medidas aqui relatadas foram tomadas 

enquanto o sensor do luximetro se encontrava repousado sob o piso da caixa, pois caso 

ele se encontrasse em outra altura, os resultados possivelmente seriam diferentes. 
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Figura 11. Foto do sujeito experimental 1 posicionado entre as paredes e a roda de 

atividades durante o período de 12 horas de luzes acesas. 

 

Pode-se observar na da Figura 11 que de fato o local com menor incidência de 

luz no ambiente experimental é exatamente o canto entre a roda de atividades e a parede 

da câmara experimental (com 20 lux) no qual o rato ficava praticamente imóvel quase 

todo o período de claro do ciclo de claro-escuro - muito embora, nenhuma das medições 

tenha acusado intensidades de luz que ultrapassem os 60 lux recomendados pelo manual 

de Princípios Éticos e Práticos do Uso de Animais de Experimentação da Universidade 

Federal de São Paulo. A partir de tal constatação, resolveu-se esperar alguns dias até 

que a análise dos dados das atividades gerais do sujeito expeirmental 1 (a soma de todos 

eventos registrados pela caixa ao longo de cada um dos dias, tanto no claro, como no 

escuro) apresentassem níveis estáveis e que, então, as luzes da caixa seriam apagadas 

definitivamente e passar-se-ia a utilizar a luz da própria sala de coleta (até então sempre 

apagada) em um nível de intensidade bem mais baixo do que aquele apresentado pelas 

luzes da caixa na configuração de luz 50% de sua intensidade máxima (pois a sala 

possui um interruptor com regulação de intensidade) durante o período de 12 horas de 

claro do ciclo de claro e escuro. É importante ressaltar que a luz da sala de coleta, 

diferentemente da luz da própria caixa (que era incandescente), era uma luz do tipo fria. 

Os resultados a serem descritos a seguir são o produto desta mudança no tipo e na 

intensidade da luz utilizada. 
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RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos a partir deste procedimento podem ser encontrados na 

Figura 12. Pode-se notar que as atividades diárias ocorridas durante o período de 12 

horas em que as luzes ficavam acesas aumentaram consideravelmente após o inicio da 

utilização da luz da própria sala de coleta, ao longo dos dias. A primeira linha preta 

pontilhada representa o dia em que a luz da sala foi acionada (e as luzes da caixa 

pagadas) e a segunda linha serve como uma sinalização de que, nos dias que se seguem 

a ela, outras manipulações podem ter ocorrido (como modelagem da resposta de pressão 

à barra de água, etc). Mas o fator crítico é que os níveis das atividades gerais 

encontradas enquanto as luzes da caixa eram utilizadas nunca mais se restabeleceram. 

As diferenças na intensidade da luz (medida em lux) em diferentes lugares do ambiente 

experimental da CGMC (enquanto a luz da sala de coleta era utilizada) podem ser 

encontradas na Figura 13. Pode-se notar que em todos os pontos de medida 

(representados pelos círculos pretos) a intensidade da luz é muito menor do que aquelas 

encontradas enquanto as luzes da CGMC eram utilizadas em 50% de sua intensidade 

máxima. 

 

 

Figura 12. : Total de eventos registrados pela CGMC (nos períodos de claro-escuro) ao 

longo dos dias. 
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Figura 13. Intensidade de luz em diferentes pontos do ambiente experimental da CGMC 

enquanto a luz da sala era utilizada nos períodos de claro do ciclo de claro-escuro. 

 
Apesar da respeitável mudança nos níveis de atividade geral encontrada quando 

as luzes da sala passaram a vigorar nos períodos de claro do ciclo de claro-escuro, ainda 

pretendia-se submeter o sujeito a testes nos quais se retornaria a utilizar as luzes da 

caixa por alguns dias e, então, retornar a utilizar as luzes da sala (o que caracterizaria 

um delineamento experimental ABA), mas isto não foi possível. No entanto, dias 

depois, inesperadamente, um problema de equipamento exerceu uma operação que 

produziu efeitos que parecem corroborar com as especulações sobre os efeitos das luzes 

sobre a resposta de permanecer por longos períodos de tempo entre a roda de atividades 

e as paredes da caixa: devido a uma indução elétrica causada pelo uso excessivo do 

comedouro (problema atualmente já solucionado via programação) ocorrida alguns dias 

após a modelagem da resposta de pressão à barra de alimento, as três luzes do painel 

localizadas acima das barras e uma das luzes do teto da caixa foram acidentalmente 

acionadas por volta de meia noite (período no qual as luzes estavam apagadas). O 

resultado desta operação não programada sobre o comportamento do sujeito 

experimental pode ser verificado na Figura 14. O rato logo voltou a assumir a posição 

entre as paredes e a roda de atividades e lá permaneceu durante todo o período em que 
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foi observado pelo experimentador remotamente - período este de aproximadamente 

uma hora de duração. 

 

 

Figura 14. Foto do efeito exercido pelo acendimento não planejado das luzes do painel e 

de uma das luzes do teto sobre a resposta de permanecer longos periodos de tempo 

entre a roda de atividades e as paredes da caixa. 
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Estudo 2: Os efeitos de uma restrição hídrica (acidentalmente imposta) de 

aproximadamente 5 dias de duração sobre as atividades diárias do sujeito experimental 

1 

De acordo com Epling e Pierce (1984), quando ratos são alimentados apenas 

uma vez ao dia (por períodos de 1 hora) eles inicialmente perdem peso, mas dentro de 

alguns dias eles ajustam a quantidade de alimento ingerida durante o intervalo de tempo 

de alimentação e sobrevivem  isto significa que eles passam a consumir o máximo de 

alimento possível durante este intervalo. No entanto, ratos que são expostos ao mesmo 

esquema de alimentação, mas que são liberados para correr em uma roda de atividades 

(exceto durante o período de alimentação) continuam a perder peso e morrem. Estes 

animais também apresentam um aumento no numero de voltas executadas na roda de 

atividades ao longo dos dias. O rato típico, quando livre para correr na roda e quando 

exposto ao referido esquema de alimentação, usualmente apresentada um numero 

moderado de voltas na roda de atividades durante os primeiro dias, quando então, 

começam a ser observados aumentados substancias no correr na roda que podem atingir 

até 20.000 voltas por períodos de 23 horas. Além disso, o peso corporal destes animais 

apresenta um decréscimo diário e se as condições de restrição alimentar e a 

oportunidade de correr na roda continuam em vigor, o resultado usualmente é a morte. 

O padrão alimentar dos ratos submetidos a estas condições inicialmente se eleva ao 

longo dos primeiros dias, enquanto que o numero de voltas executadas na roda de 

atividade começa a diminuir e, com isto, a quantidade de alimento ingerida também. 

Este processo ( a diminuição do comer e o aumento no número de voltas executadas na 

roda) foi denominado pelos autores de anorexia baseada em atividade. 

Segundo Epling e Pierce (1984), até aquele momento não existiam pesquisas que 

para investigar sistematicamente os efeitos da exposição a diferentes períodos de tempo 

à roda de atividades sobre aos padrões de alimentação e peso de ratos. Desta forma, um 

experimento foi delineado para investigar esta questão. Para tal, 42 ratos foram 

divididos em diferentes grupos de acordo com a quantidade de tempo que teriam 

disponível para correr na roda de atividades (2, 6, 12, 18, 22 horas). Eles eram expostos 

a um esquema de alimentação no qual tinham alimento disponível por apenas 90 

minutos, ao longo de cada um dos dias. Durante todo o experimento, os animais viviam 

24 horas por dia em uma roda de atividades com uma caixa viveiro aclopada e com água 

disponível todo o tempo. Os resultados obtidos mostraram que, em geral, a incidência 
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os períodos de livre acesso à roda eram maiores que 12 horas. Além disso, tanto o peso 

corporal dos sujeitos, quanto a quantidade de alimento diário consumida, também 

apresentaram decréscimos diretamente proporcionais aos maiores períodos de tempo de 

livre acesso à roda de atividades. 

 

Pierce, Epling & Boer (1986), posteriormente, delinearam mais dois 

experimentos (utilizando ratos como sujeitos) para verificar se a restrição de alimento 

aumentaria a efetividade do correr na roda enquanto reforçador (Experimento 1) e se a 

saciação do correr na roda diminuiria a efetividade do alimento enquanto reforçador 

(Experimento 2). 

Para o Experimento 1 foram utilizados 9 ratos, 5 fêmeas e 4 machos com 

aproximadamente 50 dias de vida. O equipamento utilizado consistiu de uma roda de 

atividades equipada com uma trava e um painel retrátil contendo uma barra que foi 

instalada na porta de entrada da roda para que as respostas de pressão à barra pudessem 

ser emitidas e registradas. 

Após o estabelecimento gradual de um esquema de FR 20, utilizando-se a 

oportunidade de correr na roda de atividades por 60 segundos como reforçador, o peso 

de 4 sujeitos foi reduzido para 75% do peso ad lib  por meio da liberação de apenas 10 

gramas de alimento por dia, ao longo de 16 dias nas caixas viveiro. Os outros 5 sujeitos 

foram mantidos com 100% do peso ad lib. Após este período de 16 dias, cada animal foi 

submetido a uma sessão de teste na qual a razão fixa necessária para obtenção dos 60 

segundos livres na roda como reforçador era progressivamente aumentada. No início da 

sessão de testes, apenas 5 pressões à barra eram necessárias para a obtenção do reforço. 

Após este critério ter sido atingido por três vezes, a razão era novamente aumentada 

para 10. Após atingir este critério de reforçamento, a razão era novamente aumentada 

para 15, e assim sucessivamente  com aumentos na razão ocorrendo sempre de 5 em 5. 

A sessão continuava até que uma hora tivesse se passado sem o animal completar a 

razão em vigor ou até que um período de 8 horas de sessão tivesse sido atingido. 

Terminada esta primeira sessão de testes, os animais que tinham sido testados com 

100% do peso ad lib passaram por 16 dias de restrição alimentar, até atingirem 75% do 

seu peso ad lib, e os animais que foram testados com 75% do peso ad lib agora tinham 

livre acesso ao alimento, em suas respectivas caixas viveiro. Em seguida, estes animais 

foram novamente submetidos a uma segunda sessão de testes, na qual os animais que 

foram primeiramente testados em 100% do seu peso ad lib agora seriam testados com 
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75% e os que haviam sido testados primeiramente com 75% do peso ad lib, foram 

testados com 100%. Alguns animais foram novamente testados com a mesma 

porcentagem de peso da primeira sessão de testes e outros com diferentes porcentagens 

de seus respectivos pesos ad lib  o Sujeito 1 foi testado com 75%, 100% e novamente 

75% do seu peso ad lib; o Sujeito 2 foi testado com 100%, 75% e 100% do seu peso ad 

lib; os sujeitos 3, 4, e 5 foram testados com 100% e 75% de seus pesos ad lib e 

posteriormente com 70% e 80% (Sujeito 3), 85% e 70% (Sujeito 4) e 70%, 85% e 65% 

(Sujeito 5). 

Os resultados obtidos demonstraram que todos os sujeitos testados enquanto 

estavam com 75% de seus pesos ad lib alcançaram razões (FRs) mais altas e emitiram 

um total de respostas de pressões à barra maior do que quando testados com 100% do 

peso ad lib. Além disso, os resultados obtidos com os sujeitos que foram testados ainda 

sob as diferentes condições de restrição acima mencionadas sugerem que o total de 

pressões à barra aumenta conjuntamente aos aumentos dos níveis de restrição. Mas só 

até certo ponto, pois nos níveis de restrição mais altos (por exemplo, 70% e 65% do 

peso ad lib) o número total de respostas de pressões à barra apresentou uma redução.  

O Experimento 2 foi delineado para verificar os possíveis efeitos da saciação 

do correr na roda  sob a efetividade reforçadora do alimento. Para isto foram utilizados 

4 ratos machos com 45 dias de vida. Os equipamentos utilizados neste estudo foram 

duas rodas de atividade (uma travada e a outra livre) e uma câmara de condicionamento 

operante equipada com um alimentador. 

 Após todos os sujeitos terem seus pesos corporais reduzidos até a faixa de 80% 

do peso ad lib e terem sido gradualmente modelados até um esquema de VI 30 

segundos, utilizando-se de pelotas de alimento como reforçador, eles foram expostos a 

mais 18 sessões de VI 30 segundos quando, então, seus desempenhos foram 

considerados estáveis  esta etapa do experimento foi delineada para servir de linha de 

base do VI 30 segundos com 80% do peso ad lib. A partir deste ponto, os animais eram 

deixados em suas respectivas gaiolas viveiro, ao longo de 16 dias, com alimento 

disponível todo o tempo. Após este período de recuperação de peso, os animais 

continuavam com livre acesso ao alimento em suas caixas viveiro e eram submetidos a 

18 sessões experimentais diárias sob o esquema VI 30 segundos  esta segunda etapa 

servia para fornecer a linha de base das respostas de pressão à barra enquanto os 

animais tinham livre acesso ao alimento nas caixas viveiro.  

Os ratos foram testados em um esquema de razão progressiva similar àquele 
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utilizado no Experimento 1 ( com a diferença de que, agora, a razão era aumentada de 

10 em 10 e que, ao invés de terem que receber 3 reforços em cada razão em vigor, 

bastava completar a razão uma única vês para que seu valor fosse, então, aumentado) . 

Vinte horas antes dos animais serem expostos ao esquema de razão progressiva, eles 

eram removidos das gaiolas viveiro e deixados por um período de 19 horas na roda de 

atividades com uma gaiola lateral aclopada. O acesso à água era liberado durante todo o 

tempo na gaiola aclopada, mas o alimento não. Durante o período de 19 horas, a roda de 

atividades se encontrava travada ou livre a depender da condição  alguns sujeitos eram 

inicialmente expostos à roda travada ou liberada e, em seguida, os que tinham sido 

expostos à uma das condições eram submetidos a testes na outra. Após exposto à roda 

de atividades (travada ou liberada), os animais retornavam para suas gaiolas viveiro 

para um período de descanso de uma hora durante o qual o alimento continuava 

indisponível. Ao final deste período de uma hora, os testes nas caixas de 

condicionamento operante nos quais o esquema de razão progressiva se encontrava em 

vigor tinham início. Vale à pena ressaltar que a esta altura os animais estavam sob uma 

condição de restrição de alimento de 20 horas, independentemente de terem sido 

expostos à roda travada ou liberada.  

Após os testes de razão progressiva, os sujeitos retornavam às suas gaiolas 

viveiro e recebiam livre acesso ao alimento por mais 16 dias. Com o objetivo de obter 

linhas de base do VI 30 segundos com 20 horas de restrição, os sujeitos foram privados 

de alimento por 20 horas, e então, submetidos a sessões experimentais em câmaras de 

condicionamento operante que se intercalavam da seguinte forma: sessões 

experimentais com vinte horas de restrição eram sempre seguidas de períodos de 24 

horas com os animais nas caixas viveiro com livre acesso ao alimento. Estas duas 

condições se intercalavam até que as curvas acumuladas das pressões à barra nas 

sessões experimentais fossem consideradas estáveis.  

Com fins de verificar os efeitos da exposição à roda de atividades sob o 

desempenho dos sujeitos em VI 30 segundos, os animais, então, foram também 

submetidos ao mesmo procedimento de restrição descrito anteriormente (20 horas de 

restrição), com a diferença de que, aqui, o acesso à roda de atividades era liberado por 

19 horas e seguido por 1 hora de descanso na gaiola viveiro. Só a partir disto os animais 

eram levados para as sessões de teste que ocorriam nas caixas de condicionamento 

operante.  

Os resultados obtidos a partir do Experimento 2 indicaram que  correr 
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previamente  na roda de atividades reduziu a quantidade de pressões à barra para 

obtenção de alimento como reforçador, tanto no que se refere à razão máxima atingida 

no esquema de razão progressiva, quanto em relação ao responder sob controle do 

esquema de VI 30 segundos  ambos comparados às suas respectivas linhas de base. 

Desta forma, os autores concluíram que a restrição de alimento aumenta o valor 

reforçador do correr na roda de atividades e que a saciação do correr na roda altera o 

valor reforçador do alimento. 
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MÉTODO 

 

Sujeito 

Foi utilizado como sujeito um rato macho, da raça Wistar, experimentalmente 

ingênuos, com aproximadamente 100 dias no início do experimento e provenientes do 

biotério do Laboratório de Psicologia Experimental da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo. 

A história pré-experimental do sujeito: Após 93 dias consecutivos vivendo na 

CGMC, ambas as respostas de pressão à barra de alimento e água já haviam sido 

modeladas, isto significa que o sujeito recebia suas porções diárias de alimento e água 

exclusivamente por intermédio de suas pressões às barras. Devido a diversos tipos de 

problemas enfrentados como faltas de energia, problemas nas primeiras versões do 

programa, problemas de hardware no computador que inicialmente controlava a caixa, 

problemas com o modelo de comedouro utilizado, etc. já não era possível conhecer 

totalmente as histórias relacionadas às respostas de pressão à barra de alimento e água, 

bem como as histórias de restrição relacionadas a estes dois reforçadores primários. No 

entanto, a partir do primeiro dia da Figura 16 o funcionamento do equipamento foi 

observado como normal (com todos os dispositivos operando normalmente) e por isto 

os dados que serão fornecidos a seguir se iniciarão a partir de então. 

 

Equipamento 

A caixa experimental utilizada durante todo este estudo foi a CGMC. 

 

Procedimento 

O dia 3 foi dia de limpeza. Após toda a rotina ter sido realizada como de 

costume, o sujeito experimental 1 foi recolocado na CGMC. No entanto, o esquema de 

reforçamento contínuo usualmente empregado em ambas as barras não foi acionado no 

caso da barra de água por uma falha do experimentador. Sob esta condição, as pressões 

à barra de água não produziam o acionamento do bebedouro e, por conseqüência, 

também não produziam o ruído do acionamento do bebedouro como um reforçador 

condicionado. Em suma, a partir deste momento passou a vigorar um esquema de 

extinção da resposta de pressão à barra de água e uma conseqüente restrição hídrica que 

só foi detectada (e conseqüentemente encerrada) após aproximadamente cinco dias. 



29 
 

 

RESULTADOS 

A Figura 15 representa os resultados obtidos a partir desta manipulação não 

planejada. Pode-se notar por meio desta figura que logo no terceiro dia (dia do início da 

restrição hídrica) houve uma diminuição no número total de pressões às barras de 

alimento e água bem como no número total de voltas na roda de atividades. No entanto, 

com o passar dos dias, enquanto o número de pressões à barra de alimento diminuía 

progressivamente (de 570 pressões, no segundo dia, até atingir o patamar de 148 

pressões no dia 6) e o número de pressões à barra de água diminuía abruptamente (de 

264 pressões, no dia 2, até chegar a nenhuma pressão, no dia 6), o número total de 

voltas na roda de atividades apresentou um aumento abrupto (após dois dias de redução) 

entre os dias 5 e o dia 6. Por volta das 10 horas do dia 7, o esquema de reforçamento 

contínuo para a barra de água foi novamente posto em vigor e, em seguida, o 

experimentador acionou manualmente o bebedouro uma única vez. O resultado deste 

acionamento manual do bebedouro sobre as respostas de pressão às barras de alimento e 

água naquele momento pode ser verificado através da Figura 15. Mais de 200 respostas 

de pressão à barra de água se seguiram logo na primeira hora. Vale a pena ressaltar que 

o dia 7 foi o único dia que se tem registro em que o sujeito experimental I apresentou 

mais respostas de pressão à barra de água do que pressões à barra de alimento. Pode-se 

perceber também que logo no próprio dia 7 houve uma grande redução do número de 

voltas realizadas na roda de atividades quando comparados aos dados dos três dias 

anteriores. Decréscimo este que durou até o início do dia 13, quando então, o número 

total de voltas na roda de atividade voltou a assumir valores semelhantes aos 

encontrados anteriormente ao início da restrição hídrica. 

Tais resultados, apesar de terem sido obtidos por meio de uma restrição hídrica 

(e não alimentar) estão de acordo com os resultados obtidos por Epling e Pierce (1984) 

e Pierce, Epling & Boer (1986), uma vez que, após a passagem de dois dias, puderam-se 

verificar aumentos abruptos no número de voltas executadas na roda de atividade e uma 

redução no número de respostas de pressão à barra de alimento (que estava funcionando 

normalmente em CRF) e água (na qual operava um esquema de EXT). Portanto, pode-

se concluir que, de maneira semelhante a Pierce, Epling & Boer (1986), a restrição 

(neste caso, hídrica), aumentou o valor reforçador do correr na roda de atividades e 

reduziu o valor reforçador do alimento. Resultados como estes indicam a extensão das 
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mudanças provocadas por uma dada operação motivadora (neste caso, a restrição 

hídrica) sob os comportamentos do sujeito. Uma vez que uma única operação foi 

responsável pela mudança nos valores reforçadores de diferentes eventos (aumento do 

valor reforçador do correr na roda, diminuição do valor reforçador do alimento e o 

aumento do valor reforçador do consumo de água) e alterou a probabilidade de emissão 

das respostas que no passado produziram estes reforçadores. 
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CAPÍTULO 3 

O Monitoramento das Atividades Diárias do Sujeito Experimental ao Longo dos 

Dias. 

 

Em 1922, uma série de experimentos foram realizados por Richter visando o 

registro das atividades gerais do rato ao longo de 24 horas por dia. Para isso, ele 

utilizou-se de uma gaiola triangular montada sobre tambores de borracha que se ligavam 

a um quimógrafo por intermédio de tubos de ar. Tal equipamento permitia os registros 

das atividades do animal na medida em que este se movia pelo ambiente experimental, 

pois a mudança do peso exercido sobre os tambores durante seu deslocamento 

modificava a pressão do ar no sistema de forma a produzir uma mudança nos padrões de 

movimento da pena do quimógrafo, fornecendo dessa maneira, uma medida das 

atividades gerais do animal. 

Utilizando-se deste equipamento, Richter (1922) estudou as atividades diárias 

dos ratos através de uma metodologia de monitoramento contínuo ao longo de 24 horas 

de suas atividades, descobrindo que existiam períodos de picos que ocorriam por volta 

de dez a quinze vezes por dia com bastante regularidade tanto na duração como no 

espaçamento e que tal regularidade sofre alguma influência da idade do animal. Sendo 

os ratos muito mais jovens e os muito mais velhos menos ativos do que os no apogeu da 

idade.  

Richter (1922) também desenvolveu um experimento relacionado ao que hoje se 

entende na análise do comportamento como operações motivadoras incondicionadas de 

restrição alimentar. Para tal, foi utilizando o mesmo tipo de câmara experimental 

anteriormente descrita. Neste estudo cada sujeito podia comer até completa saciação 

uma vez por dia, sempre no mesmo horário, havendo água fresca disponível todo o 

tempo na gaiola. A partir de então, metade do grupo foi restringido tanto de alimento 

quanto de água e a outra metade apenas de alimento. O período de restrição em ambos 

os grupos foi ininterrupto até a morte dos animais.  Durante o primeiro estágio do 

experimento, o ritmo alimentar de 24 horas elevou as atividades dos sujeitos muito 

acima do usual para animais saciados, apresentando um pico cerca de 12 horas depois 

da alimentação e o outro próximo ao período de refeição. Quando introduzida a 
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privação ininterrupta, a atividade geral os ratos do grupo sem alimento e sem água 

sofreu uma diminuição regular até o quinto dia, quando a atividade cessou por completo 

(pouco antes da morte), enquanto o grupo privado apenas de alimento aumentou a 

atividade nos primeiros dias, que depois caiu a zero (oitavo dia). Com isso, Richter 

concluiu que o acréscimo de uma OMI de restrição hídrica a uma OMI de restrição 

alimentar, produziu um resultado diferente do que quando apenas a OMI de restrição 

alimentar é utilizada isoladamente. 

Vale a pena ressaltar que o presente estudo não aprova a condução de 

experimentos que acarretem na morte ou sofrimento desnecessário dos sujeitos 

experimentais. E que o estudo anterior de Ritcher só foi citado devido à similaridade 

com o presente trabalho no que se refere exclusivamente ao monitoramento 24 horas 

dos comportamentos do animal ao longo de diversos dias consecutivos. 

Ainda outros experimentos foram desenvolvidos por Richter (1922) como os que 

buscavam verificar os efeitos de diferentes temperaturas sobre as atividades diárias dos 

ratos, nos quais ele concluiu que os sujeitos são menos ativos em extremos de 

temperatura, tanto para mais quanto para menos, em relação ao padrão de 23 graus 

centígrados. Além disso, ele também estudou os efeitos das luzes sob as atividades 

gerais dos ratos. Descobrindo que eles são mais ativos no escuro do que na luz, 

descoberta esta depois confirmada por outros pesquisadores.  

 

Skinner (1938) menciona ter recebido de F. S. Keller uma série de curvas 

relacionadas à quantidade de alimento ingerida pelo rato ao longo de 24 horas. Segundo 

ele, a quantidade total de alimento consumida pelo sujeito, ao longo do dia, aparenta ser 

dividida entre dez a doze períodos com aproximadamente a mesma duração. Tal padrão 

de distribuição de atividade parece não se assemelhar exatamente ao relatado por 

Richter. Segundo Keller (citado por Skinner, 1938), tal diferença pode ser explicada por 

uma série diferenças entre as duas condições experimentais, tais como a composição da 

comida, temperatura, umidade, etc. De acordo com Skinner (1938), o mero 

monitoramento 24 horas das atividades diárias do sujeito experimental consiste em um 

procedimento que de fato pode contribuir para a ampliação do poder preditivo da 

ciência, além de possibilitar a produção de dados que possam servir como indícios de 

que o fenômeno estudado é ordenado. Porém, segundo o autor, o mero registro de ciclos 

e da periodicidade de um fenômeno não é bastante, uma vez que as variáveis 

controladoras responsáveis pelo padrão encontrado não podem deixar de ser 
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identificadas.  

 

Anliker e Mayer (1956) delinearam um estudo que foi conduzido com o 

propósito de verificar os padrões alimentares de ratos normais e obesos por meio do uso 

de sessões experimentais de 24 horas de duração (ocorridas em câmaras de 

condicionamento operantes equipadas com um alimentador e uma garrafa de água presa 

a uma das paredes) nas quais as respostas de pressão à barra de alimento eram 

registradas de modo direto, contínuo e completo ao longo dos dias consecutivos. Para 

tal, foram utilizados um rato não obeso e três ratos com três diferentes tipos de 

obesidade: 1) um dos ratos foi tornado obeso através de lesões causadas em certas 

regiões do hipotálamo; 2) outro rato se tornou obeso através da administração da de uma 

substancia chamada de goldthioglucose (conhecida por desencadear lesões no 

hipotálamo); e 3) ratos hereditariamente obesos. As curvas acumuladas das respostas de 

pressão à barra de alimento demonstraram que o rato não obeso consome uma parte 

substancial de sua ração diária em um único período concentrado e, então, tende a 

apresentar taxas baixas destas respostas ao longo do restante do dia  vale à pena 

ressaltar que este ciclo se repete de maneira semelhante ao longo dos dias. Já o rato 

tornado obeso a partir da administração da goldthioglucose, não apresentou o mesmo 

padrão de alimentação diário que o do rato normal, pelo contrário, ele apresentou taxas 

de respostas altas e constantes ao longo dos dias. A inclinação de sua curva acumulada 

obeso), mas, evidentemente, ele parece não apresentar uma condição que poderia se 

denominada de uma saciação bem marcada. A curva acumulada do sujeito que foi 

tornado obeso através de lesões no hipotálamo se mostrou muito semelhante à do sujeito 

tornado obeso pela administração goldthioglucose. Já a curva do rato geneticamente 

obeso difere notoriamente das curvas obtidas com os outros ratos tornados obesos neste 

experimento. O rato hereditariamente obeso apresentou um padrão de respostas de 

pressão à barra diário caracterizado por períodos com taxas altas por curtos períodos de 

tempo que são separados uns dos outros por pausas breves de aproximadamente uma ou 

duas horas. É importante ressaltar a importância do monitoramento das respostas de 

pressão à barra dos diferentes tipos de ratos (obesos e normais) em uma condição de 

livre acesso ao alimento e à água ao longo de 24 horas, uma vez que, possivelmente, as 

diferenças entre os padrões típicos de resposta de cada tipo de rato seriam mascaradas 

pelas altas taxas de pressão à barra emitidas quando se faz o uso do procedimento de 
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restrição alimentar. 

 

Skinner e Morse (1957) delinearam um experimento com o objetivo de verificar 

por quanto tempo pombos poderiam ser mantidos respondendo em sessões contínuas 

(de quantos dias fossem necessários até que o animal parasse completamente de 

responder) nas quais suas respostas de bicar o disco eram registradas continuamente 24 

horas por dia.  Para isto, os animais foram treinados a responder de acordo com um 

esquema múltiplo no qual um disco branco sinalizava o componente em que um 

esquema de DRL 1 minuto estava em vigor, um disco vermelho sinalizava o 

componente em que um FR 50 estava em vigor e um disco verde sinalizado um FI 10 

minutos. Os esquemas foram programados para serem apresentados da seguinte 

maneira: primeiramente o componente de DRL 1 minuto entrava em vigor e, em 

seguida, em intervalos de 1 hora em 1 hora, a luz que sinaliza o componente em vigor 

era alterada ou para vermelho (FR 50) ou verde (FI 10 minutos). Após o reforçamento 

em qualquer um dos esquemas que tenha se tornado efetivo (FR 50, no caso da luz 

vermelha, ou FI 10 minutos para o caso da luz verde), a luz branca entrava novamente 

acionada e assim permanecia por mais 1 hora, quando então, novamente, após uma hora 

era alterada para vermelho ou verde. Este ciclo era repetido por quantas vezes fosse 

necessário pelo número dias que durassem as sessões - algumas delas, inclusive, tendo 

chegado a 28 dias de duração. Os resultados encontrados pelos autores demonstraram 

que os pombos poderiam manter um desempenho contínuo de acordo com o referido 

esquema múltiplo de maneira indefinida se as devidas precauções para prevenir a 

saciação forem tomadas. Durante as longas sessões ocorridas neste estudo, o 

desempenho sob controle do esquema FI 10mim ocasionalmente apresentava 

propriedades não usuais (segundo os autores, possivelmente por conta de induções no 

momento da transição de um esquema para outro), além disso, o responder sob controle 

dos três esquemas do esquema Mult DRL 1 minuto, FI 10 minutos, FR 50 variavam nas 

direções esperadas nos casos de ocorrência de saciação. Skinner e Morse (1957) 

concluem que o desempenho mantido através da combinação dos esquemas utilizados 

neste experimento oferece uma linha de base continua e prolongada (das respostas de 

bicar os discos de acordo com os diferentes esquemas) que deveria ser usada para o 

estudo dos efeitos comportamentais de variáveis fisiológicas, farmacológicas ou 

quaisquer outras que se estendam por períodos de tempo prolongados. 
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Petersen e Lyon (1978) desenvolveram um experimento com o objetivo de 

verificar se as condições (ou esquemas) responsáveis pela produção da polydipicia 

durante sessões de curta duração (1  3 horas) também produziriam polydipicia no caso 

de animais que pudessem distribuir suas respostas de comer e beber ao longo de 

períodos de 24 horas. Dois ratos albinos machos foram utilizados como sujeitos. 

Os animais eram mantidos em suas caixas viveiro (ainda no biotério) com acesso 

livre à água e alimento, sendo as quantidades diárias de água e comida ingeridas 

monitoradas por 10 dias consecutivos antes do início do experimento. Ao final do 

décimo dia, toda a comida era removida por dois dias. Durante o segundo dia de 

privação, os animais eram levados para suas respectivas caixas experimentais, 

modelados a pressionar a barra para obter as pelotas de alimento, e lá viviam até o final 

do experimento. Os animais permaneceram em um esquema de reforçamento contínuo 

por vários dias, até que um padrão de comer e beber fosse identificado. Em seguida, eles 

eram expostos a uma série ascendente de esquemas de reforçamento intermitente (FI 

15s, FI 30s e FI 60s), com um período mínimo de duração de 10 dias consecutivos. Os 

sujeitos permaneciam na condição designada para cada esquema até que o consumo de 

água em cada um de cinco dias consecutivos não diferisse mais que 20% da média de 

ingestão para todos os cinco dias. Uma vez por dia, entre as 15:00 e as 16:00 horas, os 

animais eram removidos de suas caixas experimentais e pesados. Cerca de 15 minutos 

eram necessários para limpar o ambiente experimental, reabastecer os reservatórios de 

água e comida e para remover os dados do dia anterior. A luz da caixa permanecia 

ligada durante todo o procedimento. 

Os resultados encontrados revelaram que a quantidade total de refeições diárias 

(período no qual muitas pelotas eram ganhas em sucessão) não apresentou nenhuma 

mudança sistemática conforme a exposição aos diferentes valores de FI. No entanto, a 

quantidade total de água ingerida aumentou drasticamente conforme os valores dos 

intervalos aumentavam. Ambos os sujeitos consumiram de três a quatro vezes mais 

água durante o esquema FI 60s do que quando expostos a um esquema de reforçamento 

contínuo. 

A partir de então, Petersen e Lyon (1978) concluíram que seus resultados 

claramente estendiam a generalidade da polydipsia induzida pelo esquema ao 

demonstrar que esquemas de reforçamento intermitente induziram o beber excessivo até 

mesmo em animais que podiam distribuir suas atividades consumatórias livremente, ao 

longo de sessões de 24 horas de duração. 
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Lucas, Timberlake e Gawley (1988), desenvolveram um estudo relacionado a 

comportamento adjuntivo no qual os comportamentos de quatro ratos vivendo 

separadamente em um ambiente experimental complexo3 eram monitorados 24 horas 

por dia durante uma linha de base de alimentação livre e sob diferentes condições de 

acesso periódico à comida. Devido ao fato de uma descrição exaustiva deste 

experimento se encontrar além do escopo do presente trabalho, o esforço principal aqui 

se dará especialmente sobre os aspectos particulares do monitoramento 24 horas por 

eles empregado.  

Durante os primeiros 40 dias, os sujeitos eram expostos a uma condição de livre 

acesso ao alimento. Isto se dava através da liberação de uma nova pelota de alimento 

(via programação do equipamento) assim que a anterior tivesse sido consumida. As 

medidas de linha de base da quantidade de comida ingerida e da distribuição das 

diferentes atividades desenvolvidas pelos sujeitos entre uma liberação de alimento e 

outra se basearam nos 6 últimos dias desta condição de livre acesso ao alimento. 

Após o estabelecimento da linha de base, o acesso ao alimento era restringido 

impondo-se aos sujeitos uma série ascendente de atrasos entre o tempo em uma pelota 

era removida pelo sujeito do comedouro e o tempo que outra era novamente liberada 

(também via programação). Os intervalos entre apresentações das pelotas eram 16, 32, 

64, 128, 256, 512 segundos. Cada condição permanecia em vigor por 12 dias 

consecutivos (com exceção das condições de 128 e 512 segundos, que duraram 18 e 14 

dias, respectivamente). Após serem submetidos ao intervalo de 512 segundos entre a 

apresentação de uma pelota de ração e outra, os sujeitos eram novamente expostos a 

uma condição de acesso livre ao alimento (linha de base 2) por mais 40 dias. 

A rotina de limpeza, reposição das pelotas e a manutenção e ajustes do 

equipamento era realizada diariamente. Estes períodos de manutenção eram distribuídos 

irregularmente durante a fase de luz (na qual os ratos são menos ativos). Durante este 

período, o rato era confinado no ninho que era removido e pesado de forma que o 

experimentador não precisava manusear o animal para a obtenção diária do seu peso (o 

que evita possíveis efeitos aversivos do manuseio). Estes períodos tinham duração 

inferior a 10 minutos para cada um dos animais. Ao final, o ninho era recolocado e a sua 

porta programada para abrir 15 minutos depois de toda a manutenção. 

Os resultados gerais encontrados pelos autores sugerem que a liberação 
                                                           
3 Para maiores detalhes deste equipamento ver anexo V. 
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periódica de alimento foi responsável por aumentos significativos das respostas de 

investigar o comedouro, beber, atividade geral, erguer, mas não na de correr na roda4. A 

distribuição temporal dos comportamentos dentro do intervalo entre a liberação de uma 

pelota e outra se demonstrou semelhante entre os sujeitos e dão suporte à hipótese que 

algumas respostas são amplamente temporalmente relacionadas ao período que 

imediatamente se segue ao consumo da pelota liberada. 

 

Além do experimento anteriormente descrito, Timberlake e Lucas (1991) 

conduziram um outro experimento, mas agora monitorando a distribuição do responder 

entre os diferentes intervalos de liberação de água (ao invés de alimento), no qual o 

mesmo equipamento e o mesmo procedimento eram empregados. Os resultados 

encontrados pelos autores apontam para uma redução do comer (contrariamente ao 

aumento do beber ou polydipisia descritos no experimento anterior quando os intervalos 

entre pelotas eram monitorados), conforme os sujeitos eram expostos aos diferentes 

valores de intervalos de liberação de água. Segundo eles, a maior semelhança com a 

condição de liberação de comida foi a aparente distinção dos comportamentos ao longo 

dos intervalos de liberação de água em três classes gerais: a procura por água em áreas 

restritas após a liberação da água, procuras mais gerais (esperar), e procuras por água 

em períodos próximos à próxima liberação do reforço. 

 

Díaz e Bruner (2007) realizaram um estudo para verificar a interação entre o 

comer e o beber em ratas com livre acesso ao alimento e água durante 250 dias, nos 

quais o sujeito vivia 24 horas por dia na própria caixa experimental. Para isto foram 

utilizadas 3 ratas Wistar como sujeitos. Cada um dos animais vivia sozinho, em câmaras 

de condicionamento operante que dispunham de uma barra que, quando pressionada, 

liberava uma pelota de ração (de 25 mg cada uma), de acordo com um esquema de 

reforçamento contínuo, e uma garra de água que permitia mensurar a quantidade de 

lambidas emitidas pelo rato durante os episódios de beber. Durante todo o experimento, 

vigorava, em cada uma das caixas, um ciclo de claro-escuro de 12 horas de duração 

cada  o ciclo de luz iniciando às 09h30min e o ciclo de escuro às 21h30min. O peso 

dos sujeitos também foi medido uma vez por dia, ao longo de todo o experimento. Os 

resultados obtidos demonstraram que o peso dos sujeitos aumentou, ao longo dos 250 

dias, de uma forma negativamente acelerada. Para todos os sujeitos, o consumo de 
                                                           
4 Para maiores detalhes sobre os aparatos responsáveis pela medida destas respostas ver anexo V. 
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alimento e de água, durante o período de luz, se manteve constante durante todo o 

experimento, enquanto que durante o período, de escuro foi observado uma diminuição 

do consumo, após um aumento inicial que se manteve constante até o final do estudo.     

Também foi observado que, durante o período de luz, o intervalo entre os episódios de 

comer apresentou aproximadamente o dobro da duração dos intervalos entre os 

episódios de beber, enquanto que, durante o período de escuro, os intervalos entre o 

comer e beber foram aproximadamente iguais. Já no que se refere à duração dos 

episódios, foi encontrado que os episódios de comer foram sempre maiores que os de 

beber, tanto no claro, como no escuro. Para ambos os casos, o consumo tanto de água 

como de comida foi maior durante os períodos de escuro do que durante os períodos de 

claro. Por fim, o número de episódios de beber, tanto no escuro, quanto no claro, foi 

maior do que o numero de episódios de comer. 
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MÉTODO 

 

Sujeito 

Foi utilizado como sujeito um rato macho, da raça Wistar, experimentalmente 

ingênuos, com aproximadamente 90 dias de vida no início do experimento e 

proveniente do biotério do Laboratório de Psicologia Experimental da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. 

 

Equipamento 

A caixa experimental utilizada durante todo este estudo foi a CGMC. 

 

Procedimento 

Antes do início do experimento o sujeito era mantido em uma caixa-viveiro 

tradicional com água e alimento disponíveis todo o tempo. Em seguida, ele foi 

submetido a restrições hídricas de aproximadamente 24 horas de duração cada, para 

que, então, fosse levado à CGMC e submetido às sessões de modelagem da resposta de 

pressão à barra de água. Foram necessárias três sessões, cada uma ocorrendo uma vez 

por dia. Ao final da terceira sessão de modelagem, o sujeito passou a viver 24 horas por 

dia na CGMC ao longo de todo experimento. Em seguida, um esquema de VI 60s foi 

gradualmente introduzido, tendo o sujeito passado pelos esquemas VI 5s, VI 10s, VI 

20s, VI 30s, VI 40s, VI 50s e VI 60s. Vale ressaltar que durante todo este tempo, o 

sujeito tinha acesso livre ao alimento (40 gramas diárias de ração liberadas no ambiente 

experimental da CGMC) e podia obter suas porções diárias de água através de pressões 

à barra que eram reforçadas de acordo com o esquema de reforçamento em vigor. 

Estavam sendo registrados durante este experimento o número de respostas de pressão à 

barra de água, o número total de voltas completas executadas na roda de atividades, o 

número de entradas/saídas do ninho e o número de pressões no disco de madeira. 

 

 

 

 



41 
 

RESULTADOS  

 
 
Resultados obtidos a partir do monitoramento das atividades diárias do sujeito 

experimental. 
 

Foi possível verificar por meio de análises das curvas acumuladas das atividades 

diárias do sujeito experimental, que durante os períodos de atividade do dia (períodos 

em que ocorriam os maiores números de respostas registradas), as respostas de 

pressionar a barra de água, correr na roda de atividades e entrar/sair do ninho tendiam a 

ocorrer quase sempre de forma conjunta. A Figura 16 ilustra a distribuição conjunta 

destas atividades ao longo de um dia da vida do sujeito experimental.  Nesta figura, as 

linhas tracejadas representam os momentos do dia em que ocorria a transição de uma 

fase para outra do ciclo de claro-escuro. Os círculos delineiam os períodos de maior 

atividade do dia, períodos estes marcados pela ocorrência concomitante das respostas de 

pressionar a barra de água (representada pela linha continua), do número de voltas 

efetuadas na roda de atividade (representada pela linha tracejada) e do número de vezes 

que o animal entrava/saía do ninho (representadas pelas duas linhas inferiores que se 

sobrepõem).  

 

 
Figura 16. : Número de eventos acumulados ao longo de um dia. 

Também foi possível notar a existência de dias em que as curvas acumuladas das 

atividades diárias do sujeito experimental apresentavam um fluxo comportamental 

semelhante entre si. As Figuras 17, 18 e 19 apresentam três dias consecutivos da vida do 

sujeito experimental em que a distribuição de suas atividades ocorreu de forma 
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semelhante.  

 

 
Figura 17. Número de eventos acumulados ao longo de um dia. 

 

 
Figura 18. Número de eventos acumulados ao longo de um dia. 
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Figura 19. Número de eventos acumulados ao longo de um dia. 

 
Outro tipo de resultado que também pode ser visto por meio das Figuras 17, 18 e 

19, é que os maiores platôs ininterruptos registrados nas curvas acumuladas das 

atividades diárias do sujeito experimental ocorriam durante o período de claro do ciclo 

de 12 horas de claro-escuro ao qual o animal era submetido enquanto vivia na CGMC. É 

importante ressaltar que este resultado está de acordo com os dados apontados pela da 

literatura (Ritcher, 1922 e Díaz e Bruner (2007). Pôde-se perceber também que o 

segundo período de escuro apresentava 

enquanto que o primeiro apresentava, em geral, um responder menos estendido no 

tempo e caracterizado principalmente por bursts de respostas seguidos por platôs 

(geralmente um ou dois) mais marcados do que os encontrados no segundo período de 

escuro.   

 
Os efeitos das mudanças de esquema de reforçamento sob as atividades diárias do 

sujeito experimental ao longo dos dias. 

Os resultados obtidos a partir do monitoramento do total das atividades diárias 

emitidas pelo sujeito ao longo dos dias apontaram para um aumento substancial do 

número total de respostas de pressão à barra ao longo dos dias conforme os esquemas de 

reforçamento eram progressivamente modificados de CRF para um VI 60 segundos. 

Enquanto isto, pôde-se observar que o número total de voltas na roda de atividade e o 

número total de entradas/saídas do ninho apresentaram uma diminuição progressiva 

conforme a mudança dos esquemas. A Figura 20 apresenta os diversos esquemas aos 

quais o sujeito experimental foi submetido enquanto vivia na CGMC e as mudanças 
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decorrentes no total de cada uma das referidas atividades. Pode-se perceber por meio da 

figura o aumento substancial e gradual do número de respostas de pressão à barra de 

água e a diminuição também progressiva, porém expressiva, do número de voltas 

efetuadas na roda de atividades e do número total de vezes em que o animal entrava/saía 

do ninho. 

 

 
Figura 20. Total de eventos registrados em cada um dos dias de acordo com as 

mudanças nos esquemas de reforçamento em vigor para pressões à barra água. A linha 

contínua representa o número total de respostas de pressão à barra por dia, a linha 

tracejada o número total de voltas na roda de atividade e a linha pontilhada representa o 

número total de entradas e saídas do ninho. 

Como já apontado pela literatura (Skinner, 1957), foi possível observar que as 

mudanças nos esquemas de reforçamento alteraram a relação entre o número total de 

respostas de pressão à barra emitidas e o número de respostas de pressão à barra 

reforçadas, pois enquanto as primeiras apresentaram aumentos progressivos 

substanciais, as segundas apresentaram uma leve diminuição gradual. O interessante 

aqui é verificar que a mesma relação pode ser observada também em uma condição em 

que não são utilizados procedimentos arbitrários de restrição hídrica. A Figura 21 

apresenta esta relação existente entre as mudanças nos esquemas de reforçamento e seus 

efeitos sobre o total de respostas de pressão à barra de água emitidas (linha contínua) e o 

número de respostas de pressão à barra reforçadas (linhas tracejadas). 
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Figura 21. Total de eventos registrados em cada um dos dias de acordo com mudanças 

nos esquemas de reforçamento em vigor para pressões à barra de água. A linha 

contínua representa o número total de respostas de pressão à barra por dia e a linha 

tracejada representa o número total de pressões à barra de água reforçadas. 

 
 

Os efeitos das restrições hídricas não programadas sobre as atividades diárias do 

sujeito experimental enquanto vigoravam diferentes esquemas de reforçamento para 

pressões à barra de água ao longo dos dias. 

Algumas restrições hídricas não planejadas ocorreram em função de faltas de 

energia no laboratório. Durante estes períodos, não era possível registrar as atividades 

diárias emitidas pelo sujeito, pois todo o aparado que controlava a caixa era, 

conseqüentemente, desligado. Desta forma, um esquema de extinção (EXT) para 

pressões à barra de água passava a vigorar durante estes períodos de falta de energia.  

Os dados que se seguem apresentam os efeitos destas restrições hídricas não planejadas 

sob as atividades diárias do sujeito experimental. 
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Os efeitos de uma restrição hídrica de aproximadamente 11 horas, e do conseqüente 

estabelecimento de um esquema de EXT para pressões à barra de água (durante o 

período de falta de energia), sob as atividades diárias do sujeito experimental, durante 

a fase do experimento em que vigorava um esquema de VI 15 s para pressões na barra 

de água (quando não havia falta de energia no laboratório). 

             Os efeitos de uma restrição hídrica de aproximadamente 11 horas de duração (e 

de um esquema de EXT para pressões à barra de água) sob as atividades diárias do 

sujeito experimental durante a fase do experimento em que vigorava um esquema de 

reforçamento VI 15 s para pressões à barra de água (quando o funcionamento do 

equipamento não era afetado por faltas de energia) podem ser encontrados na Figura 22. 

Pode-se perceber na figura que a distribuição das atividades diárias do sujeito 

experimental nos dois primeiros dias era razoavelmente semelhante até o início do 

período de restrição hídrica. Após o final da restrição hídrica, pode-se observar um burst 

maior de pressões à barra de água (com aproximadamente uma hora de duração) que foi 

seguido por um período de tempo caracterizado por burts menores e alguns platôs. No 

dia seguinte, a distribuição das atividades do sujeito experimental se deu de forma 

semelhante aos dos dois primeiros dias, com a diferença de que os burts de respostas 

ocorridos durante os períodos de atividade se mostraram maiores do que os ocorridos 

durante os dois primeiros dias.  
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Figura 22. Eventos acumulados por dia. 

09/11/2009 

10/11/2009 

11/11/2009 

12/11/2009 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Tempo (horas) 

E
ve

n
to

s 
A

cu
m

u
la

d
o

s 



48 
 

 

Os efeitos de uma restrição hídrica de aproximadamente 10 horas, e do conseqüente 

estabelecimento de um esquema de EXT para pressões à barra de água (durante o 

período de falta de energia), sob as atividades diárias do sujeito experimental, durante 

a fase do experimento em que vigorava um esquema de VI 30 s para pressões na barra 

de água (quando não havia falta de energia no laboratório). 

               Os efeitos de uma restrição hídrica de aproximadamente 10 horas e do 

estabelecimento temporário (durante o período de falta de energia) de um esquema de 

EXT sob as atividades diárias do sujeito experimental, durante a fase do experimento em 

que normalmente vigorava um esquema de VI 60 s para pressões na barra de água, 

podem ser vistos por meio da Figura 23. Pode-se notar que, após o período de restrição 

hídrica (no painel do meio da figura), houve um período inicial caracterizado por uma 

baixa freqüência de respostas que se estendeu por aproximadamente 1 hora e foi seguido 

por alguns novos períodos curtos de baixas taxas e platôs (até o final do período de claro 

do ciclo de claro-escuro). É interessante notar a diferença existente entre os efeitos desta 

restrição hídrica de aproximadamente 10 horas com um VI 30s operando para pressões 

na barra de água (quando não havia falta de energia) e os efeitos da restrição hídrica de 

11 horas com um VI 60s para pressões na mesma barra (quando também não havia falta 

de energia). Enquanto no primeiro caso houve uma baixa freqüência de todas as 

respostas observadas (número de pressões à barra de água, número de voltas completas 

executadas na roda e número de entradas e saídas do ninho), o segundo caso foi 

caracterizado por um burst de respostas de pressão à barra de água e uma baixa 

freqüência das respostas de correr na roda de atividades e entrar/sair do ninho. Vale 

ressaltar que, embora tenha sido apresentada uma baixa freqüência destas duas últimas 

atividades após uma restrição hídrica de aproximadamente 10 horas durante a fase do 

experimento em que havia um VI 30s operando para pressões na barra de água, sua taxa 

de respostas, ainda assim, foi maior do que as observadas em decorrência de uma 

restrição hídrica de 11 horas durante a fase em que normalmente vigorava um VI 60s 

para pressões na mesma barra. 
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Figura 23. Os efeitos de uma restrição hídrica de aproximadamente 10 horas de duração 

sob as atividades diárias do sujeito experimental enquanto vigorava um esquema de VI 

30 segundos para pressões na barra de água. 
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Os efeitos de três diferentes restrições hídricas (de 17 horas, 18 horas e 18 horas, 

respectivamente), e do conseqüente estabelecimento de um esquema de EXT para 

pressões à barra de água (durante o período de falta de energia), sob as atividades 

diárias do sujeito experimental durante a fase do experimento em que vigorava um 

esquema de VI 60 s para pressões na barra de água (quando não havia falta de energia 

no laboratório). 

            Os efeitos decorrentes das diferentes restrições hídricas estão apresentados nas 

Figuras 24 e 25, e podem ser genericamente descritos por um grande burst inicial de 

respostas de pressão à barra de água (se comparados aos produzidos pelas restrições 

hídricas anteriormente descritas) de aproximadamente 3 horas de duração e pela baixa 

freqüência das respostas de correr na roda e entrar/sair do ninho. O final do período de 

burst de respostas de pressão à barra era seguido por uma diminuição abrupta no número 

destas respostas e pelo início de um platô bem marcado. Ao final do platô nota-se um 

novo período de altas taxas de respostas de pressão à barra cujos padrões mais 

específicos diferiram entre os dias de restrição: o do segundo dia da Figura 24 (no painel 

superior, a segunda curva da esquerda para direita), sendo caracterizado por bursts de 

curta duração seguidos de pequenos platôs bem marcados; no quinto dia apresentando 

um padrão de respostas mais irregular e distribuído; por fim, o segundo dia da Figura 

25, caracterizando-se principalmente por um novo burst de respostas seguido de um 

novo platô bem marcado. 
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Figura 25. Eventos acumulados ao longo dos dias. Pode ver na figura os efeitos de duas 

restrições hídricas (uma curta e a outra de aproximadamente 18 horas) sob as atividades 

diárias do sujeito experimental enquanto vigorava um esquema de VI 60 segundos para 

pressões na barra de água. 
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CAPÍTULO 4 

Estudos exploratórios Sobre Operações Motivadoras Condicionadas Substitutas. 

O Conceito de Operação Motivadora 

O conceito de operação motivadora (OM) foi definido por Laraway, Snycerski, 

Michael e Poling (2003) (dando continuidade às elaborações conceituais de Michael 

1980, 1982, 1988, 1993a, 2000) como uma operação, condição de estímulo ou evento 

ambiental que afeta o organismo de duas maneiras: a) alterando momentaneamente a 

eficácia reforçadora/punidora de outros eventos (efeito alterador de valor) e b) alterando 

momentaneamente a freqüência de todas as classes de respostas correlacionadas a estes 

eventos (efeito alterador de comportamento).  

Laraway e col. (2003) faz uma distinção entre duas categorias de OMs baseadas 

nas histórias responsáveis por seus efeitos: 1) as operações motivadoras 

incondicionadas (OEI) e 2) as operações motivadoras condicionadas (OMC). 

 As operações motivadoras incondicionadas são tipos de eventos ambientais 

cujos efeitos dependem e variam de acordo com a história evolutiva particular de cada 

espécie (filogeneticamente selecionadas). Desta forma, como apontado por Laraway e 

col. (2003), o critério responsável pela classificação de uma OM como uma OMI é a 

propriedade incondicionada do efeito alterador do efeito do reforço/punidor, 

independentemente de se as respostas emitidas pelo organismo sejam condicionadas, ou 

incondicionadas. Dentre os tipos de OMI enumeradas pelo autor, podem ser 

encontradas: restrição e saciação; mudanças de temperatura; variáveis relevantes ao 

reforçamento sexual; e estimulação dolorosa. Portanto, a título de exemplo, a restrição 

de alimento pode ser classificada como uma OMI que altera momentaneamente o valor 

reforçador do alimento (efeito alterador do valor) e altera a probabilidade de emissão de 

todas as classes de respostas anteriormente reforçadas por sua produção (efeito alterador 

do comportamento).  

As operações motivadoras condicionadas são de origem ontogenética. O que 

significa dizer que seus efeitos dependem e variam de acordo com a história particular 

de cada indivíduo, de maneira que o evento reforçador/punidor estabelecido pode vir a 

ser tanto condicionado como incondicionado. Desta forma, o critério que as difere das 

OMI é que, para uma OMC adquirir seu efeito alterador de valor de uma determinada 

conseqüência, ela precisa ter sido correlacionada à uma dada OMI ou a outra OMC 
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por Michael (1993) (OMC substituta, OMC reflexiva e OMC transitiva5), o presente 

estudo se preocupará em definir e estudar as chamadas OMC substitutas. 

A OMC substituta é apontada por Michael (1993a) como a mais simples entre 

previamente neutro à outro evento ambiental com a função de uma OMI ou OMC, 

pareado. Segundo o autor, a efetividade reforçadora não é uma propriedade fácil de se 

quantificar, mas o efeito alterador do comportamento poderia ser facilmente medido e 

registrado, de maneira que sua presença poderia consistir em uma  evidencia suficiente 

dos efeitos da OMC. Portanto, a título de exemplo, o pareamento de um estímulo 

previamente neutro como um som, a uma dada condição de restrição de alimento, 

produziria uma OMC substituta caso o som passasse a possuir efeitos semelhantes aos 

da provação de alimento. O que equivale dizer que a apresentação do som passa a 

aumentar momentaneamente a eficácia reforçadora do alimento, além de alterar 

momentaneamente a freqüência de respostas relacionadas à sua obtenção. 

 

Pesquisas sobre OMC substituta 

 Com exceção do estudo de Pereira (2008), nenhuma pesquisa sobre OMC 

substituta foi encontrada (ao menos como aqui definida). No entanto, as pesquisas sobre 

drives condicionados, nas quais estímulos previamente neutros são pareados à diferentes 

níveis de restrição de água ou alimento - a fim de que estes estímulos passem a exercer 

funções semelhantes aos das operações a que foram emparelhados - podem ser 

consideradas análogas à uma tentativa de se estabelecer empiricamente uma OMC 

substituta dentro de uma perspectiva analítico-comportamental. Tais pesquisas, apesar 

de apresentarem paradigmas conceituais mais próximos de uma perspectiva respondente 

ou de uma perspectiva cognitivista, podem fornecer pistas metodológicas preciosas para 

pesquisas atuais que busquem uma demonstração experimental da OMC substituta. Nos 

parágrafos que se seguem, alguns destes estudos, além do estudo de Pereira (2008), 

serão apresentados. 

Cravens e Rener (1970) realizaram uma revisão da literatura sobre drives 
                                                           
5 As OMC aqui listadas foram originalmente definidas por Michael (1993) como operações 
estabelecedoras condicionadas (OEC), mas no presente trabalho serão abordadas de acordo com a 
terminologia proposta por Laraway e col. (2003). 



57 
 

apetitivos condicionados nos quais, de maneira geral, se tentavam condicionar estímulos 

neutros a operações de restrição de água e alimento. Dos 20 estudos discutidos, apenas 

cinco apresentaram resultados favoráveis ao estabelecimento de um estímulo externo 

que exercesse os mesmos efeitos da restrição. O que para os autores, dada a grande 

probabilidade de serem publicados possíveis achados positivos que contradigam dados 

negativos prévios, colocam as evidências possivelmente contra  a existência dos drives 

apetitivos condicionados. 

De acordo com Cravens e Rener (1970), uma análise metodológica dos 

procedimentos envolvidos nas tentativas de se produzir os drives apetitivos 

condicionados poderiam fornecer as condições necessárias para que pesquisas 

posteriores pudessem obter maior sucesso na tentativa de estabelecer sua existência, ou 

até mesmo refutá-la. Algumas das questões metodológicas levantadas pelos autores 

foram: 

 

1. Em 19 dos 20 estudos levantados, foi utilizado como critério para se estabelecer 

diferentes níveis de drives, a quantidade de horas nas quais os sujeitos eram 

privados de obter alimento. No entanto, segundo os autores, a depleção do peso 

dos animais seria uma medida mais adequada para se manter os sujeitos em um 

grau de restrição relativamente estável durante o procedimento de 

emparelhamento com os estímulos externos aos quais eles seriam expostos.  

2. A sensibilidade dos tipos de variáveis dependentes que vinham sendo utilizadas 

também foi questionada por Cravens e Rener (1970). Segundo eles, a maioria 

dos trabalhos utilizou a quantidade de água ou alimento ingeridos pelos sujeitos 

experimentais, quando estes eram expostos aos estímulos previamente 

emparelhados com uma dada condição de restrição. A sensibilidade de tal 

variável foi criticada, tendo em vista que nada garante que diferenças entre graus 

de restrição poderiam produzir diferenças nas taxas iniciais de consumo tanto de 

água como de alimento  mesmo se sabendo que diferentes níveis de restrição 

produzem diferentes quantidades totais de consumo quando é disponibilizado 

aos sujeitos um período de tempo necessário até se chegar à saciação. Para os 

autores, seria fundamental para qualquer estudo na área, a demonstração de que 

a variável dependente utilizada potencialmente sensível aos efeitos da variável 

independente utilizada. 
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3. Outro ponto discutido diz respeito à confiabilidade da variável dependente 

escolhida. Segundo os autores, nenhum dos estudos levantados chegou a 

considerar se a medida que estava sendo utilizada (como a quantidade de comida 

ingerida) seria suficientemente estável de uma ocasião para outra, de modo a 

permitir comparações posteriores. Os autores concluem que as medidas da 

variável dependente deveriam ser mais rotineiramente adequadas e avaliadas. 

4. De acordo com Craves e Rener (1970), uma condição fundamental para o 

estabelecimento de um drive apetitivo condicionado, seria o fato de que o 

estímulo externo a ser pareado com uma dada condição de restrição, deveria ser 

minimamente discriminável. Segundo os autores, se o animal não for capaz de 

ficar sob controle do estímulo utilizado durante o pareamento, o 

condicionamento não deveria ser esperado mesmo se fosse potencialmente 

possível. Apesar da importância deste aspecto metodológico, os autores apontam 

que apenas em um dos estudos levantados se preocupou em garantir que a 

dimensão de estímulo utilizada seria adequadamente discriminável pelo sujeito. 

5. Segundo os autores, uma condição necessária quando se deseja estabelecer o 

drive apetitivo condicionado é que, se o sujeito não for capaz de discriminar 

entre os estímulos internos produzidos por diferentes intensidades nos níveis de 

drive, então estes estímulos não poderiam ser associados com outros estímulos, 

de forma que o estabelecimento do drive condicionado não seria possível.  

 

Mineka (1975) realizou uma série de experimentos com o objetivo de testar 

empiricamente alguns dos pontos levantados por Craves e Rener (1970), na tentativa de 

demonstrar ou refutar a possibilidade de estabelecimento de um estímulo externo com 

as mesmas funções comportamentais que a restrição de alimento. 

O Experimento 1 teve como objetivo produzir a fome condicionada utilizando cores 

como estímulos condicionados externos para diferentes níveis de drive. Para isso, foram 

utilizados como sujeitos experimentais 20 ratos albinos machos, divididos em dois 

grupos (Branco  Preto e Preto  Branco), de acordo com seus pesos. O procedimento 

de condicionamento se deu da seguinte maneira: todos os sujeitos eram privados de 

alimento por 19 horas, antes do primeiro dia de condicionamento. Em cada um dos 20 

dias de condicionamento, os sujeitos grupo Branco-Preto eram colocados na caixa 

branca e os sujeitos do grupo Preto-Branco eram colocados na caixa preta. Os sujeitos 

de ambos os grupos permaneciam em suas respectivas caixas de condicionamento 
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(condição drive forte) por 30 minutos sem nenhum alimento disponível. Trinta minutos 

depois de terem retornado às caixas-viveiro, era fornecido acesso livre à comida por 

uma hora. Então, ambos os grupos eram privados de alimento por uma hora antes de 

serem colocados novamente por 30 minutos nas caixas de condicionamento (condição 

drive fraco). Mas agora os sujeitos do grupo Branco-Preto permanecendo na caixa preta 

e os sujeitos do grupo Preto-Branco, na caixa branca. Novamente, 30 minutos depois de 

terem retornado às caixas viveiro, o alimento era disponibilizado por uma hora. Este 

procedimento era seguido por mais 19 horas de restrição, de maneira a completar um 

ciclo de 24 horas. 

Durante a fase de testes, os sujeitos eram privados por 19 horas e, em seguida, 

tinham acesso ao alimento por 1 hora, como de costume. Mas, desta vez, sem a 

existência prévia de sessões de condicionamento. A partir de então, os sujeitos eram 

privados por 3 horas e metade dos animais de cada grupo eram colocados na caixa de 

drive forte, com 90g de alimento disponível.  A latência da primeira mordida era 

registrada e a quantidade de alimento consumida era medida em intervalos de 5 minutos 

em uma sessão de 20 minutos de duração. Os ratos eram levados de volta às suas 

caixas-viveiro e privados até o dia seguinte. Quando eram, então, alimentados durante o 

período usual, privados por 3 horas e testados na condição de drive fraco da mesma 

maneira. 

De acordo com Mineka (1975), nenhuma evidência de fome condicionada pôde ser 

verificada em ambos os grupos, pois os sujeitos não comeram mais na caixa de drive 

forte do que na caixa de drive fraco (23,3g vs. 23,7g). Além disso, a latência da primeira 

mordida não foi significativamente menor na condição de drive forte do que na 

condição de drive fraco (45,6 vs. 40,7 segundos). Baseada nestes dados negativos no 

que se refere ao estabelecimento do drive condicionado utilizando-se de cores como 

estímulos externos, a autora levanta a hipótese de que estímulos gustativos internos 

poderiam ser mais efetivos na produção destes drives. Para testar essa hipótese o 

experimento 2 foi delineado com o mesmo paradigma básico do primeiro, mas agora 

usando estímulos gustativos, ao invés de visuais, pareados à restrição. 

O experimento 2 foi dividido em experimentos 2a e 2b. No total foram utilizados 32 

sujeitos que passaram pelo mesmo ciclo de alimentação e restrição do experimento 1. 

No entanto, no experimento 2a, os sujeitos foram distribuídos em dois grupos de 8 cada, 

no qual eram utilizadas uma solução de extrato de menta pareada com a restrição longa 

e uma solução de extrato de limão pareada com a restrição curta. Para o segundo grupo 
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foram utilizadas as mesmas soluções, porém inverteu-se a condição de restrição a que 

foram pareadas, utilizando-se, portanto, extrato de limão para restrição longa e extrato 

de menta para restrição curta. O grupo 2b também possuía 8 sujeitos divididos em dois 

grupos cada, mas as soluções a que foram expostos foram diferentes das do grupo 2a. O 

primeiro grupo recebendo uma solução de extrato de laranja, após a restrição longa, e 

uma solução de extrato de bordo após, a restrição curta. No segundo grupo (como no 

experimento 2a), foi-se invertido o grau de restrição a que estas substâncias foram 

pareadas. 

O procedimento foi idêntico ao descrito no experimento 1, exceto que ao invés de 

serem colocados em duas caixas diferentes para as sessões de condicionamento diárias, 

os sujeitos recebiam pinceladas na língua de uma das duas soluções às quais seriam 

expostos (já descritas anteriormente) e eram colocados nas caixas experimentais. Para se 

administrar estas soluções, a autora utilizava um pincel feito de fios de pêlo de camelo 

embebido na solução a ser utilizada e passava-o duas vezes na língua de cada sujeito. O 

mesmo processo era repetido aos 15 minutos da sessão experimental, que tinha duração 

de 30 minutos. 

Os testes e as análises dos resultados se deram de maneira semelhante ao 

experimento 1. Após terem sido privados por 19 horas, alimentados como de costume e 

postos sob uma condição de restrição moderada de 3 horas, os sujeitos recebiam em 

seguida quatro pinceladas do CS, eram colocados na caixa experimental sem nenhuma 

comida disponível por 5 minutos (período de aquecimento) e, então, lhes eram 

disponibilizados cerca de 90g de alimento, por 20 minutos.  

Os resultados obtidos por Mineka (1975) no experimento 2a, demonstram que os 

primeiros sujeitos testados comeram significativamente mais, depois de terem sido 

expostos a sabores pareados a drives fortes do que quando expostos a sabores pareados 

a drives fracos (24 vs. 17,5 g). Os resultados do segundo e do terceiro teste revelaram 

que o condicionamento foi extinto pelo segundo e pelo terceiro teste, embora diferenças 

nas direções esperadas permanecessem. Os resultados dos primeiros testes do 

experimento 2b revelaram que os sujeitos ingeriram mais alimento depois de terem sido 

apresentados à solução de extrato de laranja como drive forte do que quando 

apresentados ao extrato de bordo enquanto drive fraco (26,1 vs. 16g). No entanto, os 

sujeitos que foram expostos ao extrato de bordo quando este era o drive forte e ao 

extrato de laranja enquanto drive fraco, não apresentaram uma maior quantidade de 

alimento ingerida diante do drive forte (19,7 vs. 21g). 
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Segundo Mineka (1975), os resultados obtidos nos primeiros testes do experimento 

2a servem como um forte evidência a favor da hipótese que estímulos gustativos servem 

melhor como CS para diferentes níveis do drive de fome, do que estímulos externos 

como as cores utilizadas no experimento 1. De acordo com a autora, os resultados do 

experimento 2b não seriam tão consistentes quanto os do experimento 2a, 

possivelmente porque os sabores usados não seriam tão salientes como CS quanto os 

sabores utilizados no experimento 2a. Os experimentos 3a e 3b foram delineados para 

replicar o experimento 2a, com a adição de um grupo controle para verificar se o CS ao 

drive forte aumentaria a quantidade de comida ingerida acima de uma linha de base 

apropriada e se o CS ao drive fraco reduziria o consumo de alimento abaixo de uma 

linha de base apropriada (saciação condicionada). Tal linha de base seria fornecida pelo 

grupo controle, que teria experiência com a condição de condicionamento apenas sob 3 

horas de restrição - exatamente o nível de restrição sob o qual os sujeitos são testados. 

O experimento 3 foi dividido em 3a e 3b. Neles foram utilizados um total de 48 

sujeitos. O procedimento para o experimento 3a foi idêntico ao do experimento 2a, 

exceto que um terceiro grupo (grupo controle) foi acrescentado. Os sujeitos deste grupo 

eram privados de alimento por 17 horas, ao longo da noite, alimentados por 1 hora em 

suas caixas viveiro, privados por 3 horas e, então, eram colocados na caixa de 

condicionamento por 30 minutos, depois de terem recebido extrato de limão ou extrato 

de menta como CS. Em seguida eles eram alimentados novamente por 1 hora, 

completando assim, um ciclo de 24 horas ao mesmo tempo que os dois grupos 

experimentais. Os dois sabores utilizados como estímulos condicionados foram 

administrado de forma randômica ao longo de 18 dias, totalizando 9 exposições de 30 

minutos a cada um dos CS. 

O experimento 3b foi semelhante ao 3a, com variações em dois aspectos. O primeiro 

foi um aumento no tempo de condicionamento de 18 para 28 dias, de maneira a expor 

os sujeitos aos pareamentos da restrição com o sabor utilizado como CS por um período 

de tempo maior. O segundo diz respeito ao aumento no número de pinceladas dos CSs 

durante as sessões experimentais, uma vez que agora eram aplicadas um total de 3 

pinceladas aos sujeitos, uma a cada 10 minutos. 

A fase de testes do experimento 3a foi idêntica àquela descrita para o experimento 2, 

exceto que apenas um teste era realizado. Durante os testes, os sujeitos do grupo 3b 

também receberam uma segunda exposição ao CS 10 minutos depois do início do 

período de 20 minutos de alimentação. A quantidade de comida ingerida era mensurada 
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apenas duas vezes (aos 5 e aos 20 minutos) e as latências do comer não foram 

mensuradas neste experimento. 

Nos resultados apontados por Mineka (1975), os sujeitos do grupo 3a não 

consumiram mais alimento quando foram submetidos ao CS ao drive forte do que ao CS 

ao drive fraco (19,3 vs. 19,9 g). As diferenças entre as quantidades de alimento 

consumidas  se deram na direção predita apenas para o grupo no qual o extrato de menta 

era o CS forte e o extrato de limão o CS fraco (22,4 vs. 19,1 g). No entanto, sujeitos do 

grupo experimental apresentaram uma tendência maior do que os sujeitos do grupo 

controle quando as médias dos dois dias eram comparadas (19,6 para o grupo 

experimental VS. 17 g para os sujeitos do grupo controle). Os resultados do 

experimento 3b não apresentaram nenhuma diferença sistemática entre os dois grupos 

experimentais quando os sujeitos foram expostos ao CS pareado ao drive forte e o CS 

pareado ao drive fraco (22,9 vs. 23,3). Como no experimento 3a, os sujeitos do grupo 

experimental apresentaram uma tendência maior de comer do que os do grupo controle 

quando as médias para dois dias de testes eram calculadas (23,1 g para os sujeitos 

experimentais e 16,4 g para os sujeitos do grupo controle). 

A autora conclui que os experimentos 3a e 3b falharam em replicar os achados bem 

sucedidos em relação à existência do condicionamento discriminativo da fome 

encontrados no experimento 2a. Nenhuma razão específica para essa falha pôde ser 

claramente apontada. Uma vez que o experimento 3a foi uma replicação exata do 

experimento 2a e o experimento 3b foi um esforço para maximizar a possibilidade de 

demonstração da fome condicionada, através do aumento na exposição do CS e do 

número de dias de condicionamento. No entanto, uma das hipóteses levantadas pela 

autora é que a variável dependente utilizada (quantidade de alimento ingerida) pode não 

ser muito sensível, uma vez que existe um tempo limite para o consumo de alimento. 

Partindo deste pressuposto, o experimento 4 foi delineado visando testar a sensibilidade 

das seguintes variáveis dependentes: a taxa de respostas operante em um esquema de VI 

e, também, a resistência à extinção. 

No experimento 4, após os sujeitos (16 ratos albinos machos) terem sido treinados a 

responder em um esquema VI 1 mim, eles eram divididos em 2 grupos de acordo com 

suas taxas de respostas nos últimos 2 dias de treino neste esquema. Após terem sido 

privados de alimento ao longo da noite (19 e 21 horas), o primeiro dia de 

condicionamento foi iniciado.  O procedimento de condicionamento foi idêntico àquele 

descrito no experimento 2a: Por 18 dias os sujeitos recebiam uma sessão diária na caixa 
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de teste com o CS pareado ao drive forte e outra com o CS pareado ao drive fraco. Os 

CS foram o extrato de menta e extrato de limão que eram administrados através de 2 

pinceladas na língua dos animais em três intervalos de 10 minutos em uma sessão de 30 

minutos de duração. Um grupo recebendo extrato de menta como CS pareado ao drive 

forte e o extrato de limão como CS pareado com o drive fraco e o outro grupo 

recebendo o oposto. 

Após o último dia de condicionamento, os sujeitos eram privados ao longo da noite, 

alimentados por 1 hora como de costume, privados de alimento por 3 horas e, então, era 

rodada uma sessão de 55 minutos de reaquisição na caixa de Skinner. Em seguida eles 

eram privados novamente ao longo da noite, alimentados por 1 hora no dia seguinte e 

finalmente, privados de alimento por 3 horas, antes que se desse início à primeira sessão 

de testes. 

Durante a fase de testes, quatro dos sujeitos em cada grupo de oito foram testados 

em restrição de 3 horas em esquema VI 1mim (dois grupos de VI com 4 sujeitos cada) e 

quatro dos sujeitos de cada grupo foram testados em EXT (dois grupos de EXT com 4 

sujeitos cada). No grupo testado em VI 1mim, metade dos sujeitos (dois por grupo) 

eram expostos ao CS ao drive forte e metade ao CS ao drive fraco (recebendo quatro 

pinceladas da substancia na língua), antes de serem colocados nas caixas de Skinner 

para uma sessão de 20 minutos de duração. Os sujeitos eram brevemente removidos das 

caixas e os CSs eram administrados novamente, após 10 minutos de sessão. No segundo 

dia de testes, os sujeitos recebiam a combinação oposta dos CSs, tanto no início da 

sessão, como após a passagem de 10 minutos. Nos grupos de EXT, os testes ocorriam 

da mesma maneira, exceto que nenhuma pelota de alimento era liberada. Após uma 

sessão de 20 minutos de EXT com duas apresentações do CS, uma sessão de 35 minutos 

de reaquisição era rodada, mas sem CS presente. No segundo dia de testes, os sujeitos 

recebiam o CS que não havia sido apresentado no primeiro. 

Os resultados encontrados para os sujeitos testados em VI 1 mim, demonstram que 

os sujeitos não apresentaram uma taxa de respostas maior quando expostos ao estímulos 

pareado ao drive forte do que quando apresentados ao estímulo pareado ao drive fraco. 

Portanto, a autora sugere que o fracasso em encontrar evidências a favor da existência 

do drive condicionado sob estas condições, poderia ser um indicativo de que os 

diferentes níveis de drive não foram condicionados aos diferentes sabores utilizados 

como CS, ou a pressão à barra não seria uma variável sensível para testar esse 

condicionamento. 
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Os resultados dos sujeitos testados em EXT mostraram que, apesar de haver uma 

tendência geral dos sujeitos a pressionar mais a barra após terem sido submetidos ao 

estímulo pareado ao drive forte do que quando apresentando ao pareado ao drive fraco 

(76,7 vs. 70,3 pressões a barra numa sessão de 20 minutos), esses resultados podem ter 

sido contaminados pela tendência dos sujeitos a pressionar à barra, menos no segundo 

dia de teste do que no primeiro (60,9 vs. 86,4 pressões a barra em uma sessão de 20 

minutos). Além disso, como os resultados analisados foram as médias das respostas 

emitidas por todos os quatro grupos na presença de um dos estímulos gustativos versus 

as médias das respostas emitidas por esses mesmos grupos na presença do outro 

estímulo, os possíveis efeitos dos estímulos gustativos acabariam por ser indissociáveis 

dos efeitos da EXT. 

No entanto, quando o tempo total de sessão foi dividido em quatro períodos de cinco 

minutos cada, pode-se perceber que, a partir do terceiro período de cinco minutos, os 

sujeitos apresentaram uma tendência maior de responder na presença do estímulo 

pareado à restrição mais longa (19 horas) do que ao estímulo pareado à restrição mais 

curta (1 hora). Sendo que esta tendência torna-se ainda maior no último período. A 

autora conclui que a taxa de respostas operantes em EXT poderia ser uma variável 

dependente mais sensível aos efeitos dos drives condicionados, e o experimento 5 foi 

delineado como uma tentativa de replicação destes resultados. 

No experimento 5, foram utilizados 20 sujeitos em um procedimento muito 

semelhante ao do experimento 4. Após terem sido treinados a pressionar a barra, todos 

os sujeitos passavam por sessões de 55 minutos em esquema de VI 1 mim estando 

privados de alimento por 3 horas. Os animais foram, então, agrupado em dois grupos a 

depender de suas taxas de respostas nos últimos 2 dias de treino em VI. Um período de 

18 dias de condicionamento se seguiu, no qual todos os sujeitos se encontravam no 

mesmo ciclo de alimentação com 24 horas de duração (idêntico aos dos experimentos 2-

4). Dois sujeitos em cada grupo de 10 eram colocados nas caixas de Skinner (com a 

barra ausente) ao invés das gaiolas de teste plásticas, para suas duas sessões de 

condicionamento diárias. Os CSs foram novamente estratos de menta e limão. Após o 

ultimo dia de condicionamento, os sujeitos eram privados como de costume, mas, no dia 

seguinte eram alimentados por 1 hora e privados de alimento por 3 horas, antes de uma 

sessão de reaquisição nas caixas de Skinner. Em seguida eles eram privados mais uma 

vez ao longo da noite, alimentados por 1 hora no dia seguinte e privados por 3 horas, 

antes do inicio da primeira sessão de teste. 
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A primeira sessão de testes consistiu de um período de 20 minutos de EXT nas 

caixas de Skinner, seguidos por uma sessão de 35 minutos de reaquisição. Os sabores 

utilizados como CS foram administrados em quatro pinceladas na língua dos animais no 

início da sessão de EXT e após a passagem de 10 minutos. Metade dos sujeitos, em 

cada grupo, foi exposto ao estímulo condicionado pareado ao drive forte no primeiro dia 

de testes, e metade deles o estímulo pareado condicionado ao drive fraco. O segundo dia 

de testes foi idêntico ao primeiro, mas os sujeitos eram expostos ao CS que não havia 

sido apresentado no dia anterior. Em seguida, mais dois dias de testes idênticos aos 

anteriormente descritos foram realizados.  

Os resultados encontrados por Mineka (1975) nos primeiros testes do experimento 5 

mostraram, que, como no experimento 4, os sujeitos tenderam a pressionar mais a barra 

após a apresentação do sabor utilizado como estímulo condicionado pareado ao drive 

forte do que em relação ao estímulo condicionado pareado ao drive fraco (101,9 vs. 86 

pressões a barra em uma sessão de 20 minutos). No entanto, nos dois dias de testes 

seguintes, estas diferenças não foram encontradas. Com isso, a autora conclui que os 

resultados deste experimento corroboram com a hipótese de que o desempenho operante 

em EXT pode ser uma medida mais sensível na detecção dos efeitos dos drives 

condicionados. A impossibilidade de se dissociar os efeitos da EXT daqueles do drive 

condicionado, implicam numa incerteza em relação à confiabilidade desta medida. 

Em fim, as contribuições do estudo de Mineka (1975) para as pesquisas sobre drives 

condicionados parecem ser: o problema de se estabelecer uma OEC substituta com 

efeitos semelhantes aos da restrição de alimento pode não ser, pelo menos unicamente, 

devido à dificuldade de se parear um estímulo externo a uma operação que se 

desenvolve de uma maneira lenta e gradual como a restrição, mas sim a (1) o tipo de 

estímulo externo utilizado para o pareamento e (2) ao tipo de medida utilizada. Segundo 

a autora, portanto, estímulos gustativos seriam mais facilmente utilizáveis como CS a 

operações de restrição

 

 

O estudo de Pereira (2008) teve como principais objetivos: 1) a realização de 

testes que permitissem demonstrar a sensibilidade da variável dependente a ser 

utilizada, pelo menos em relação à operação motivadora incondicionada, no caso, a 

restrição de alimento; 2) a utilização de um estímulo externo que pudesse ser pareado a 

diferentes períodos de restrição, em uma tentativa de verificar a hipótese de Michael 
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(1993a), de que a dificuldade de se estabelecer esse tipo de OM está no 

desenvolvimento constante e lento da restrição; e 3) a utilização de um delineamento de 

sujeito único, para que variabilidades individuais não mascarassem os possíveis efeitos 

das OMC´s substitutas. 

Para tal, foram utilizados como sujeitos experimentais oito ratos da raça Wistar, 

sem história experimental prévia, com aproximadamente 100 dias no início do 

experimento e provenientes do biotério do Laboratório de Psicologia Experimental da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

Foram utilizadas oito caixas viveiro equipadas com um mecanismo contendo 7 

pontos luminosos, controlados por timers, durante o tempo em que os ratos estivessem 

privados. Estes pontos foram formados por leds de 3 volts que incidiam sobre um 

anteparo de papel alumínio colocado no suporte de cada um dos leds. Os pontos tinham 

3 cm de diâmetro e ficavam distribuídos diagonalmente em uma placa de madeira 

pintada de preto de 30x30 cm, em duas fileiras horizontais, de modo que ficassem 

distantes 6 cm uns dos outros, a partir de seus centros. 

Além das caixas viveiro, também foram utilizadas duas caixas de 

condicionamento operante da marca Med Associates, medindo 27 x 28 x 30 cm 

equipadas com uma barra de respostas e um dispensador de alimento. 

O procedimento utilizado foi composto por cinco fases: 

 A fase 1 ad lib

tinham acesso livre a água e a comida e tinha como objetivo conhecer a evolução do 

peso de cada um deles e da quantidade média, tanto de alimento como de água, 

ingeridos diariamente. 

A fase 2 foi denominada de redução do alimento diário e introdução do estímulo 

luminoso. Nela, a quantidade diária de alimento disponível foi reduzida até que os 

sujeitos atingissem 80% de seu peso ad lib. Quando os sujeitos atingiram esse critério, a 

quantidade de alimento disponibilizada foi novamente adequada de modo a mantê-los 

entre 80% e 85% do peso ad lib. Além da redução da quantidade de alimento fornecida 

aos animais, o tempo de acesso a ele foi limitado a 3 horas diárias, retirando-se, ao fim 

delas, o que não tivesse sido consumido, caso fosse necessário. 

O mecanismo luminoso das caixa-viveiro começou a ser utilizado nesta fase e 

continuou sendo operado em todas as fases posteriores ao longo dos períodos de 

restrição. Seu funcionamento se dava da seguinte maneira: cada uma das luzes acendia 

automaticamente após a passagem de 3 horas, de modo que ao final de 24 horas todas 
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elas estivessem acesas. Esperava-se com este procedimento estabelecer a OMC 

substituta. 

Durante as três primeiras horas, os sujeitos ficavam no escuro e somente nesta 

condição eram alimentados. No restante das 21 horas, as luzes do mecanismo eram 

gradualmente acesas e os sujeitos não tinham mais acesso ao alimento. Desta maneira, 

esperou-se garantir que, para cada um dos sujeitos, o alimento só estivesse presente na 

ausência de luzes e que quantidades diferentes de luzes acessas fossem 

sistematicamente pareadas a diferentes períodos de tempo sem acesso ao alimento. 

Esta fase era encerrada quando todos os sujeitos ficassem por 10 dias com seus 

pesos dentro da faixa correspondente a 80% e 85% de seus pesos ad lib. Esta fase, 

portanto, teve a mesma duração para os oito sujeitos. 

A fase 3 

subseqüentemente, fortalecidas em esquemas de CRF, com estabelecimento gradual de 

um esquema de intervalo variável até se chegar a um esquemas de VI 60 segundos. 

Estas condições eram mantidas até que os sujeitos tivessem adquirido uma estabilidade 

na taxa de respostas durante 5 sessões consecutivas, quando esta fase era então, 

encerrada. Para que fossem consideradas estáveis, a variação do número total de 

respostas em cada uma dessas últimas 5 sessões individuais deveria ser menor ou igual 

a 10% do valor da média das respostas emitidas nelas cinco. Além disso, dever-se-ia ter 

uma amplitude de porcentagem de respostas também não maior que 10% entre a sessão 

na qual o maior número de respostas tivesse ocorrido e a sessão com o menor número 

de respostas dentre elas. 

Durante a fase 4 ão dos sujeitos a diferentes condições de 

ingeridas pelos sujeitos nos últimos 10 dias das fases 1 e/ou 2. 

A condição de restrição máxima era idêntica àquela na qual os sujeitos foram 

expostos na fase anterior. Ela recebeu esse nome porque, quando comparada as outras 

subfases da fase 4 (restrição mínima e restrição moderada), era nela que os sujeitos que 

os sujeitos tinham acesso à menor quantidade de alimento e pelo menor tempo  

aproximadamente 1 hora e 20 minutos de acesso ao alimento na caixa viveiro e 1 hora e 

45 minutos se considerado o tempo durante a sessão experimental. 

Durante a condição de restrição mínima, após iniciado o período de escuro e os 

sujeitos terem sido transportados para a sala de coleta, eles recebiam uma quantidade de 
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alimento igual à média de consumo dos últimos dez dias da fase 1 (quando tinham 

acesso livre a ele) uma hora antes de se começarem as sessões experimentais. Enquanto 

o sujeito que estivesse nesta condição estivesse em sua sessão experimental, a sobra de 

alimento era retirada para que se pudesse registrar a quantidade de alimento que havia 

sido consumida antes da sessão (sendo a sobra desse alimento imediatamente devolvida 

após a pesagem). Desta forma, os sujeitos que estavam na condição de restrição mínima 

tinham alimento disponível nas caixas-viveiro por aproximadamente 2 horas e 35 

minutos, mais os 25 minutos da sessão experimental, totalizando, aproximadamente, 

três horas. 

A última das condições de restrição foi denominada de restrição moderada. Tal 

nome deveu-se a fato de que nela era disponibilizada uma quantidade de alimento 

considerada intermediária quando comparada às outras duas anteriores. Nesta condição, 

os sujeitos tinham acesso a uma quantidade de alimento correspondente  à média 

aritmética das duas condições anteriores. 

Da mesma forma que na condição de restrição mínima, os sujeitos tinham acesso 

ao alimento antes de suas sessões experimentais, porém, por um período de 30 minutos 

antes delas, ao invés de 1 hora, tendo um tempo total de acesso ao alimento de, 

aproximadamente, 2 horas e trinta minutos, se considerados os 25 minutos da sessão 

experimental. 

Para se tentar identificar possíveis efeitos de seqüência, os sujeitos foram 

distribuídos em três grupos (G1, G2 e G3) de modo que cada um deles passasse pelas 

três condições de restrição em ordens diferentes. Os critérios para o agrupamento dos 

sujeitos foram peso e quantidade de alimento ingerido diariamente durante a fase de 

restrição mínima, procurando-se assim, distribuir os sujeitos de maneira a criar grupos 

uniformes em relação a esses dois critérios. 

Para que um sujeito passasse de uma sub-fase para a outra ele deveria atingir um 

critério de estabilidade idêntico ao descrito na fase anterior - até que os sujeitos 

tivessem adquirido uma estabilidade na taxa de respostas durante 5 sessões 

consecutivas. Para que fossem consideradas estáveis, a variação do número total de 

respostas em cada uma dessas últimas 5 sessões individuais deveria ser menor ou igual 

a 10% do valor da média das respostas emitidas nelas cinco. Além disso, dever-se-ia ter 

uma amplitude de porcentagem de respostas também não maior que 10% entre a sessão 

na qual o maior número de respostas tivesse ocorrido e a sessão com o menor número 

de respostas dentre elas. Ao atingir esse critério de estabilidade dentro das três 
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diferentes condições de restrição o sujeito encerrava a fase 4. 

Finalmente, a última das fases do experimento tratava-

OMC s

e, então, o aparato luminoso era adicionado na caixa experimental para que fossem 

feitos os testes da OMC substituta. Para os sujeitos que ao final da fase quatro se 

encontravam em uma das condições de restrição que não a mínima (moderada ou 

máxima), criou-se um período preparatório de 10 dias para que eles pudessem ficar 

expostos à condição de restrição mínima por algum tempo ante que os testes da OMC 

substituta fossem iniciados de maneira a tentar garantir que qualquer variação observada 

nas taxas de respostas ao longo das sessões de teste fossem devidas à introdução da 

OMC e não por causa da mudança de uma das condições de restrição para a outra. A 

este período deu-se o nome 

em condição de restrição mínima, não foi necessário o período de recuperação. 

Em cada sessão experimental de teste, o sujeito em restrição mínima passava 

pelas mesmas condições descritas para esta condição na fase 4, ou seja, após iniciado o 

período de escuro e os sujeitos terem sido transportados para a sala de coleta, eles 

recebiam uma quantidade de alimento igual à média de consumo dos últimos dez dias 

da fase 1  uma hora antes de se começarem as sessões experimentais. Enquanto o sujeito 

que estivesse nesta condição estivesse em sua sessão experimental, a sobra de alimento 

era retirada para que se pudesse registrar a quantidade de alimento que havia sido 

consumida antes da sessão. Desta forma, os sujeitos que estavam na condição de 

restrição mínima tinham alimento disponível nas caixas-viveiro por aproximadamente 2 

horas e 35 minutos, mais os 25 minutos da sessão experimental, totalizando, 

aproximadamente, três horas. Mas a partir de agora, durante a sessão experimental, ele 

era exposto a uma determinada configuração (quantidades de luzes acessas) de luz da 

seguinte forma: durante os primeiros 5 minutos da sessão a luz permanecia apagada 

para se evitar, desta forma, que possíveis efeitos das luzes fossem confundidos com 

efeitos de um possível período de aquecimento. O aparato luminoso era então acionado 

em uma determinada configuração que se havia estipulado e passava a funcionar em 

intervalos de 3 minutos acesos e três apagados até o 20º minuto da sessão, quando era 

desligado e assim permanecia até o final da sessão (25 minutos), para que possíveis 

efeitos de saciação não ficassem misturados com possíveis efeitos das luzes. 

Todos os sujeitos que passaram pela fase 5 foram expostos, durante as sessões 

experimentais de teste, a três diferentes configurações do aparato luminoso: 1luz acesa, 
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3 luzes acesas e 7 luzes acesas. Em uma mesma sessão, apenas uma configuração 

vigorava nos 3 intervalos que o aparato luminoso era acionado e as sessões nas quais se 

utilizava uma mesma configuração para um mesmo sujeito ocorriam sempre em dias 

consecutivos. As ordens pelas quais os sujeitos passavam pelas diferentes configurações 

do aparato foram randomicamente determinadas para que fosse possível identificar 

algum efeito de seqüência e a quantidade de sessões experimentais planejadas para cada 

sujeito em cada configuração luminosa foram cinco. 

Depois de passarem pelas três configurações do aparato luminoso em restrição 

mínima na primeira subfase da fase 5 (F5/1), os sujeitos passaram para uma segunda 

sub-fase (F5/2) de testes. Nela, metade dos sujeitos foram submetidos às mesmas 

configurações luminosas da subfase anterior, porém, em condição de restrição máxima e 

a outra metade em configuração de restrição moderada. Antes de serem iniciados os 

testes em F5/2 os sujeitos passavam por um novo período de recuperação no qual eles 

ficavam expostos à nova condição de restrição por alguns dias antes do início dos testes. 

Á medida que os sujeitos terminavam a sub-fase F5/2 eles passavam por uma 

sessão de extinção, em restrição máxima ou moderada (dependendo da condição de 

restrição na qual eles estavam em F5/2) e sua participação na pesquisa era encerrada. O 

sujeito M7 foi exposto à configuração de 3 luzes durante a extinção e o restante dos 

sujeitos (M1, M2, M3, M4 E M5) à configuração de 7 luzes. 

Os resultados encontrados por Pereira (2008), durante a fase de testes das 

operações estabelecedoras condicionadas substitutas, podem ser sumarizados da 

seguinte maneira: para pelo menos 4 dos 6 sujeitos que passaram por esta fase, a 

configuração de 7 luzes apresentou efeitos que possibilitaram classificá-la como uma 

operação estabelecedora condicionada substituta de restrição e a configuração de 1 luz 

como uma operação estabelecedora condicionada substituta de saciação, tendo esses 

efeitos aparecido mais claramente quando os testes foram realizados em condições de 

restrição amenas (mínima e moderada). Além disso, ambas as medidas utilizadas 

(desempenho dos sujeitos em VI 60 segundos e em extinção) mostram-se sensíveis aos 

efeitos de variáveis funcionando como OMC´s substitutas, sendo que, dentre as duas, o 

desempenho dos sujeitos em extinção parece ser a medida mais adequada, por evitar que 

os efeitos da operação de reforçamento sejam confundidos com os possíveis efeitos das 

OMC´s na produção do aumento na taxa de respostas. Por fim, esses resultados parecem 

ter sido possibilitados pela utilização do mecanismo luminoso de sete luzes que, durante 

a fase de pareamento dos estímulos às diferentes condições de restrição, permitiu que 
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um número crescente de luzes fossem pareadas a períodos também crescentes de 

restrição. 

A partir da literatura levantada e do experimento de Pereira (2008), o presente 

estudo pretendeu: 

1. Realizar uma replicação sistemática do estudo de Pereira (2008), tendo em 

vista o seu sucesso na demonstração empírica da existência da OMC substituta.   

2. Monitorar os efeitos da OMI de restrição hídrica sobre um conjunto de 

atividades diárias desenvolvidas pelo sujeito experimental (rato), ao longo de quantos 

dias fossem necessários para que o cotidiano (ou partes dele) pudessem ser considerados 

estáveis, utilizando-se para isso uma caixa experimental que dispunha de um ambiente 

experimental complexo. Pretendeu-se também estabelecer uma OMC substituta de 

privação de água neste tipo de ambiente (utilizando-se som como estimulação externa) 

visando identificar as possíveis variações comportamentais decorrentes deste 

procedimento. Pretendeu-se utilizar neste estudo, sons (ao invés das luzes) como 

estímulos externos para se tentar evitar um dos problemas apontados pelo próprio 

Pereira (2008), no qual ele afirma que mesmo com um mecanismo luminoso 

funcionando como o utilizado em sua pesquisa, é difícil se garantir que um determinado 

estímulo esteja sendo pareado com a restrição com a qual se planejou pareá-lo, uma vez 

que podem existir maneiras do animal deixar de entrar em contato com uma dada 

condição de luz específica (mesmo que por períodos de tempo não muito prolongados), 

seja virando-se de costas, fechando os olhos etc. Ainda mais no caso de um ambiente 

experimental com as proporções da caixa utilizada neste experimento.  O som resolveria 

este tipo de problema, pois uma vez acionado pode ser ouvido em qualquer lugar do 

ambiente ex

caso da luz (por exemplo, tampar os ouvidos), seriam pelo menos em tese, menos 

eficazes. Além disso, é sabido que ratos não possuem uma visão muito boa, enquanto 

que são muito sensíveis a estimulação sonora, o que poderia contribuir para a existência 

de possíveis dificuldades para que o sujeito ficasse sob controle das quantidades 

específicas de luzes acesas em cada um dos respectivos períodos de restrição. Fator este 

que também seria, em tese, solucionado através da utilização de estimulação sonora. 
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Experimento 1: Replicação sistemática do estudo de Pereira (2008). 

MÉTODO 

 

Sujeitos 

Foram utilizados oito ratos machos da raça Wistar, experimentalmente ingênuos, 

com aproximadamente 100 dias no início do experimento e provenientes do biotério do 

Laboratório de Psicologia Experimental da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. 

  

Equipamentos 

Uma balança da marca Filizola, com precisão de 0,5 grama, que foi utilizada 

para se acompanhar o peso dos sujeitos e do alimento disponibilizado e consumido. 

Oito caixas viveiro equipadas com um mecanismo contendo 7 pontos luminosos, 

controlados por timers, durante o tempo em que os ratos estiveram privados. Estes 

pontos foram formados por leds de 3 volts que incidiam sobre um anteparo de papel 

alumínio colocado no suporte de cada um dos leds. Os pontos tinham 3 cm de diâmetro 

e ficaram distribuídos diagonalmente em uma placa de madeira pintada de preto de 

30x30 cm, em duas fileiras horizontais, de modo que ficassem distantes 6 cm uns dos 

outros, a partir de seus centros. A Figura 26 traz um esquema do equipamento luminoso 

descrito. 

 

Figura 26. Esquema do funcionamento do aparato luminoso. 
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As caixas-viveiro foram colocadas em uma sala com ambiente isolado de luzes 

externas. A única luz que os animais entravam em contato era proveniente do 

mecanismo luminoso. As caixas-viveiro ficavam alojadas em uma estante contendo oito 

compartimentos individualizados  um para cada caixa e seu respectivo mecanismo 

luminoso. Uma foto desta estante pode ser encontrada na Figura 27. 

 

 

Figura 27. Foto da estante com as caixas-viveiro e seus respectivos aparatos luminosos. 

Também foram utilizadas caixas de condicionamento operante da marca Méd 

Associates, medindo 27 x 28 x 30 cm equipadas com uma barra de respostas e um 

dispensador de alimento. A barra mede 2 x 4,5 cm e será instalada ao lado do 

dispensador de alimento, na parede direita da câmara experimental. Estas caixas 

experimentais ficavam inseridas em câmaras de isolamento acústico e as luzes da sala 

de coleta e do corredor que dá acesso a esta sala ficavam apagadas durante todas as 

sessões experimentais. 

 É importante ressaltar que durante as sessões experimentais ocorridas nas caixas 

de condicionamento operante, o alimento liberado eram pelotas de ração para 



74 
 

passarinho da marca Alcon (Calopsida, 310 g). As análises dos macronutrientes desta 

ração (feitas por uma nutricionista) e da ração da marca Labina (utilizadas nas caixas 

viveiro) apontam para semelhanças entre estes dois tipos de ração, ao menos no quesito 

dos marcronutrientes.  

Foram utilizados como equipamentos de controle de variáveis das sessões 

experimentais um micro-computador equipado com um software especialmente 

elaborado (Med Associates Inc.), interconectado com as caixas experimentais, que 

controlava as contingências e registrava todas as respostas emitidas pelos sujeitos em 

tempo real. 

 

Procedimento 

Fase 1: determinação do peso ad lib 

Durante esta fase, além de acesso livre à água, os sujeitos também tinham acesso 

livre ao alimento. Foram fornecidos diariamente 200 ml de água e 50 gramas de 

alimento. Ao final de 24 horas, os sujeitos eram pesados, bem como o resto de alimento 

e água que eventualmente sobraram do dia anterior, e uma nova quantidade dos mesmos 

era disponibilizada. Pretendia-se, assim, conhecer a evolução do peso de cada um dos 

animais e da quantidade média de alimento e água ingeridos diariamente por eles. Não 

houve nenhuma liberação dos estímulos luminosos nesta fase e ela durou o tempo 

necessário para que o peso dos sujeitos apresentem curvas gráficas visualmente sem 

aceleração. 

Fase 2: redução do alimento diário e introdução do estímulo luminoso 

Após a estabilidade das curvas de aceleração de ganho de peso dos sujeitos ter 

sido atingida, a quantidade diária de alimento disponível foi reduzida restringindo-se a 

disponibilidade do alimento a quatro horas diárias. 

O mecanismo luminoso das caixas-viveiro também começou a ser utilizado 

nesta fase e continuou sendo operado em todas as fases subseqüentes durante os 

períodos de restrição alimentar. Seu funcionamento ocorreu da seguinte maneira: a 

primeira luz era acesa logo após o final do período de 4 horas de acesso ao alimento e 

permanecia ligada sozinha ao longo de duas horas. Em seguida, as 6 luzes restantes 

eram também acesas, só que aos pares, cada par com 6 horas de duração. O ciclo de 

restrição alimentar tinha, portanto, de 20 horas de duração e, quando somado ao período 

de 4 horas de acesso ao alimento, formava um ciclo de restrição alimentar/de acesso ao 
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alimento de 24 horas de duração. Vale à pena ressaltar que o funcionamento dos 

mecanismos luminosos não foi o mesmo para todos os sujeitos. Para quatro deles as 

luzes começavam a ser acesas da esquerda para direita e para os outros quatro da direita 

para esquerda.  

É importante frisar que durante as quatro horas de acesso ao alimento, as luzes 

do mecanismo luminoso permaneciam desligadas. Em seguida, o mecanismo luminoso 

entrava em vigor, uma configuração de luz por vez. Desta maneira, esperava-se garantir 

que, para cada um dos sujeitos, o alimento só estivesse presente na ausência das luzes e 

que tipos de luzes diferentes fossem sistematicamente pareados a diferentes períodos de 

tempo sem acesso ao alimento. Esperava-se com este procedimento estabelecer a OMC 

substituta. 

Esta fase foi encerrada quando todos os sujeitos apresentaram curvas de pesos 

que foram consideradas estáveis através de inspeções visuais. 

 

Fase 3: modelagem das respostas de pressão à barra e esquema VI 

As respostas de pressão à barra foram modeladas e, subseqüentemente, 

fortalecidas em esquema CRF, com estabelecimento gradual de um esquema de 

intervalo variável até se chegar a um esquema de VI 60 s. A partir de então, essas 

condições foram mantidas até que os sujeitos apresentassem uma estabilidade na taxa de 

respostas durante 5 sessões, quando a Fase 3 era então encerrada. Para serem 

consideradas estáveis, a variação do número total de respostas em cada uma dessas 

últimas 5 sessões individuais deveria ser menor ou igual a 10% do valor da média das 

respostas emitidas nelas cinco. Os cálculos foram feitos utilizando-se o software 

Stability Check, desenvolvido por Costa (2007).  

As condições de restrição alimentar e liberação de luz eram mantidas idênticas 

às da fase anterior com exceção do tempo no qual o alimento ficava disponível aos 

sujeitos que será detalhado a seguir. 

O tempo de cada sessão experimental era de 28 minutos para cada sujeito. Após 

o fim das sessões, todos eles eram levados de volta às suas respectivas caixas-viveiro, 

nas quais 50 gramas de alimento eram disponibilizadas até o final do período de 4 horas 

de acesso ao alimento. Esta fase serviu como linha de base para uma condição de 

restrição alimentar, que será aqui denominada de máxima. É importante ressaltar que, 

com exceção dos sujeitos B2, B6 e B8, todos os demais sujeitos não atingiram o critério 

de mudança de fase, e foram, então, passados para a Fase 4 após 83 sessões sob as 
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condições da presente fase do experimento. 

 

Fase 4: exposição dos sujeitos à condição de restrição alimentar mínima 

Nesta fase os sujeitos eram mantidos em VI 60 s e eram, então, submetidos a um 

ciclo de restrição alimentar denominado de mínimo que serviu de linha de base para este 

nível de restrição. Nesta condição, após iniciado o período de ausência de luz e os 

sujeitos terem sido transportados para a sala de coleta, eles recebiam aceso livre ao 

alimento por uma hora antes de começarem suas sessões experimentais. Enquanto o 

sujeito que estivesse nesta condição estivesse em sua sessão experimental, a sobra de 

alimento era retirada para que se pudesse registrar a quantidade de alimento consumida 

antes da sessão. Ao final de todas as sessões experimentais do dia, a ração (já pesada) 

era novamente liberada ainda na sala experimental. O acesso ao alimento era mantido 

até o fim da fase de ausência de luz (já nas caixas-viveiro), quando eventuais sobras 

eram retiradas.  

Para que um sujeito pudesse passar para fase de testes, ele deveria apresentar 

uma estabilidade na taxa de respostas durante as últimas cinco sessões. Para serem 

consideradas estáveis, a variação do número total de respostas em cada uma dessas 

últimas 5 sessões individuais deveria ser menor ou igual a 10% do valor da média das 

respostas emitidas nelas cinco.  Vale ressaltar que, com exceção do sujeito B6, nenhum 

dos outros sujeitos atingiu este critério de mudança de fase. Desta forma, os sujeitos B1, 

B3, B4, B5 e B7 foram automaticamente passados para a fase de testes após sete sessões 

experimentais sob a condição de restrição hídrica mínima, o sujeito B2 após 21 sessões 

de restrição mínima e o sujeito B8 após 24 sessões em restrição mínima. 

 

Fase 5: teste da OMC substituta 

Ao final da Fase 4, o aparato luminoso foi adicionado à caixa experimental para 

que se fizessem os testes da OMC substituta.  

Em cada sessão experimental de teste, o sujeito, em restrição mínima, passava 

pelas mesmas condições descritas para esta condição na Fase 4, mas durante a sessão 

experimental de teste, ele foi exposto a uma determinada configuração de luz (do 

aparato luminoso) da seguinte forma: durante os 5 primeiros minutos da sessão a luz 

permaneceu desligada para se evitar, desta forma, que possíveis efeitos da luz fossem 

confundidos com um possível período de aquecimento. O aparato luminoso era, então, 

acionado em uma determinada configuração de luz estipulada e passava a funcionar em 



77 
 

intervalos de 3 minutos ligado e três minutos desligado até o final da sessão (28 

minutos). Desta forma, a sessão experimental teve, durante os 18 minutos finais, 3 

intervalos de 3 minutos com o aparato luminoso ligado e 3 períodos de 3 minutos com 

ele desligado, sendo estes períodos intercalados. 

Com exceção de um dos sujeitos (B6), que foi exposto a sessões de teste nas 

configurações do aparato luminoso de sete luzes acesas e também pela configuração de 

três luzes acesas, todos os animais que passaram pela Fase 5 foram expostos, durante as 

sessões experimentais de teste, ao mesmo tipo de configuração do aparato luminoso (7 

luzes acesas). Em uma mesma sessão, apenas uma configuração de luz vigorava nos três 

intervalos em que o aparato luminoso era acionado. Com exceção do B6 (que teve cinco 

sessões para cada uma das duas configurações de luz em que foi testado), todos os 

demais sujeitos foram expostos à configuração de luz  testada durante três sessões de 

testes consecutivas. Após estas três sessões de teste, todos os sujeitos (exceto o B6) 

foram submetidos a mais uma sessão de testes, com a diferença de que neste último dia 

de testes, vigorava um esquema de EXT para pressões à barra de água (e não mais o VI 

60s que vigorava até então). Em seguida, a participação de todos os sujeitos na pesquisa 

era encerrada. 

Durante os testes (com exceção do B6), os sujeitos foram divididos em dois 

grupos, de acordo com a intensidade da luz do aparato luminoso a ser utilizada na 

sessão de testes. Um grupo (B2, B4, B7 e B8) tendo sido submetido a uma intensidade 

de luz mais fraca do que o outro grupo (B1, B3 e B5), que foi submetido à mesma 

configuração do aparato luminoso (sete luzes acesas), porém, com uma intensidade mais 

forte. Esta manipulação foi executada com o objetivo de verificar se diferentes 

intensidades de luz poderiam influenciar no tipo de resultado obtido.  

Vale a pena ressaltar que, como anteriormente mencionado, o único sujeito que 

foi também testado em uma configuração de luz diferente (três luzes acesas) foi o B6. 

Este sujeito foi primeiramente exposto a cinco sessões de testes com a configuração de 

sete luzes acesas (diferente dos demais que foram submetidos a apenas três sessões 

nesta condição) e, em seguida, a mais cinco sessões com o aparato luminoso na 

configuração de três luzes acesas. Este sujeito também foi o único a não passar pelos 

testes em extinção.  
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RESULTADOS 

 
Os dados obtidos a partir dos testes ocorridos na Fase 5 deste experimento 

indicam que o aparato luminoso não assumiu a função de uma operação motivadora 

condicionada substituta de privação alimentar para todas as configurações do aparato 

luminoso testadas - sete luzes acesas para todos os sujeitos e 3 luzes acesas apenas para 

o B6. As análises dos dados revelaram que, durante as sessões de testes, as 

apresentações das luzes, ou produziram efeitos abativos sobre a taxa de respostas de 

pressão à barra, ou não apresentaram nenhum efeito aparente sobre o responder dos 

sujeitos. As Figuras 29 e 30 são oferecidas como exemplos representativos destes dois 

tipos de resultados obtidos. A Figura 28 representa os dados da segunda sessão de testes 

do sujeito B6 enquanto o aparato luminoso era acionado na configuração de sete luzes 

acesas. Pode-se perceber que, após um efeito abativo inicial durante o primeiro 

momento em que o aparato luminoso é acionado (destacado pelo primeiro ON

figura), a taxa de respostas de pressão à barra praticamente não foi afetada pelo 

acionamento do aparato luminoso. 

 

 

Figura 28. Número de respostas de pressão à barra acumulado ao longo do tempo (28 

minutos) durante a segunda sessão de testes do sujeito B6 (com o aparato luminoso 

acionado na configuração de sete luzes acesas). 

 

A Figura 29 representa os dados obtidos durante a quarta sessão de testes do 

sujeito B6, enquanto o aparato luminoso era acionado na configuração de sete luzes 
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acesas. Pode-se notar na Figura o efeito abativo do acionamento do aparato luminoso 

(períodos demarcados po ON  

 

Figura 29. Número de respostas de pressão à barra acumulado ao longo do tempo (28 

minutos) durante a quarta sessão de testes do sujeito B6 (com o aparato luminoso 

acionado na configuração de sete luzes acesas). 

Desta forma, o presente experimento não replicou os dados apresentados no 

estudo de Pereira (2008), no qual o aparato luminoso apresentou efeitos que puderam 

ser considerados como os de uma operação motivadora condicionada substituta. 

Acredita-se que duas variáveis possam ter influenciado na não replicação dos resultados 

de Pereira (2008). Uma delas é o tipo de ração utilizada durante as sessões nas caixas de 

Skinner (uma ração para pássaros da marca Alcon) que, apesar de ser semelhante à 

ração utilizada na caixa viveiro (Labina), apresentava diferenças tanto no sabor 

(tutifrut), como no aroma e no balanceamento dos demais nutrientes contidos no rótulo 

(além dos macronutrientes analisados). Outra variável que pode ter dificultado a 

replicação dos resultados de Pereira (2008), foi a intensidade da luz do aparato luminoso 

utilizada, tanto nas caixas experimentais quanto na caixa viveiro, sendo a intensidade da 

luz utilizada no presente experimento (com exceção de algumas sessões de testes em 

que a intensidade da luz foi reduzida para verificar sua influencia sobre a taxa de 

respostas de pressão à barra) maiores do que as utilizadas por Pereira (2008)6. No 

entanto, esta hipótese parece ter sido (pelo menos em parte) refutada, devido ao fato dos 

                                                           
6 Apesar dos detalhes acerca da intensidade da luz utilizada no estudo de Pereira (2008), tanto durante os 
períodos de pareamento das diferentes configurações do aparato luminoso com os diferentes períodos de 
restrição alimentar, como a intensidade utilizada durante os testes, não terem sido detalhadas em seu 
estudo, conversas pessoas com o autor apontaram para as diferenças existentes entre a intensidade de luz 
utilizada no presente experimento e no estudo de Pereira (2008). 
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testes realizados com a intensidade da luz do aparato luminoso reduzida não terem de 

demonstrado que os sete pontos luminosos tivessem funcionado como uma operação 

motivadora condicionada substituta. Resta saber se os mesmo resultados seriam obtidos 

se a intensidade da luz do aparato luminoso fosse reduzida também nas caixas-viveiro 

durante os períodos de pareamento (e não apenas durante os testes). 

Por fim, os resultados provenientes da sessão de teste em EXT (que todos os 

sujeitos foram submetidos, exceto o B6), foram muito semelhantes aos dos testes de em 

VI 60s. Isto significa dizer que não foi possível afirmar que o aparato luminoso tenha 

funcionado como uma operação motivadora condicionada substituta de privação 

alimentar. 
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Experimento 2: Monitoramento dos efeitos da OMI de privação hídrica e da possível 

formação de uma OMC substituta de privação hídrica sobre as atividades diárias do rato 

em um ambiente experimental complexo. 

MÉTODO 

Equipamento 

Uma balança da marca Filizola, com precisão de 0,5 grama, que foi utilizada 

para se acompanhar o peso do sujeito e do alimento disponibilizado e consumido. 

A caixa experimental utilizada ao longo de todo o experimento foi a CGMC.  

 

Fase 1: modelagem da resposta de pressão à barra e estabelecimento do VI 60s. 

Antes do início do experimento o sujeito era mantido em uma caixa-viveiro 

tradicional com água e alimento disponíveis todo o tempo. Em seguida ele foi 

submetido a restrições hídricas de aproximadamente 24 horas de duração cada para que, 

então, fosse levado à CGMC e submetido à sessões de modelagem da resposta de 

pressão à barra de água. Para tal foram necessárias 3 sessões, cada uma ocorrendo uma 

vez por dia. Ao final da terceira sessão de modelagem, o sujeito passou a viver 24 horas 

por dia na CGMC ao longo de todo experimento. Em seguida, um esquema de VI 60s 

foi gradualmente introduzido, tendo o sujeito passado pelos esquemas VI 5s, VI 10s, VI 

20s, VI 30s, VI 40s, VI 50s e VI 60s. Vale ressaltar que durante todo este tempo, o 

sujeito tinha acesso livre ao alimento (40 gramas diárias de ração liberadas no ambiente 

experimental da CGMC) e podia obter suas porções diárias de água através de pressões 

à barra que eram reforçadas de acordo com o esquema de reforçamento em vigor. 

 

Fase 2: introdução do ciclo de restrição hídrica e do acionamento do mecanismo 

sonoro. 

Após 68 dias consecutivos submetido a um esquema de VI 60s na barra de água 

sob uma condição em que a água estava sempre disponível de acordo com pressões à 

barra neste esquema, foram iniciados os ciclos diários de restrição hídrica e a 

concomitante introdução do estímulo sonoro. O ciclo de restrição hídrica tinha 16 horas 

de duração, era iniciando às 17 horas de tarde e terminando às 9 horas da manhã, por 

meio da vedação da barra por uma peça de alumínio que era aclopada ao painel das 

barras e impedia o acesso do sujeito experimental à barra de água durante o período de 
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restrição hídrica. A partir deste momento, de forma concomitante ao início deste 

período de restrição hídrica (às 17 horas), o aparato sonoro entrava em vigor. Seu 

funcionamento era o seguinte: primeiramente a configuração de som 1 era acionada. 

Trata-se de bips de aproximadamente 55 db (medidos a partir do centro do ambiente 

experimental), com um segundo de duração e separados entre si por 4 segundos de 

silêncio. Esta configuração de som permanecia em vigor até às 18 horas - ou seja, por 

uma hora -, quando a configuração de som 2 entrava em vigor. A configuração de som 2 

era caracterizada por bips de altura e duração iguais aos da configuração de som 1, 

diferindo apenas no tamanho do intervalo entre os bips, que agora era de 3 segundos. A 

configuração de som 2 permanecia em vigor por 7 horas. Em seguida a configuração de 

som 3 entrava em vigor por mais 7 horas, esta configuração era idêntica à configuração 

de som 2, com a exceção de que os intervalos entre os bips aqui era de 2 segundos. Por 

fim, a configuração de som 4 era apresentada e permanecia por mais 1 hora (até às 8 

horas da manhã, completando o ciclo de 16 horas de restrição hídrica), sendo a única 

diferença entre o som liberado nesta condição e os demais é que o intervalo entre os 

bips era de 1 segundo. Pretendia-se, com este procedimento, que diferentes momentos 

do período de restrição hídrica fossem pareados a diferentes configurações de som e, 

assim, produzir uma OEC substituta de restrição de água. Um esquema ilustrando o 

ciclo de restrição hídrica e o funcionamento do aparato sonoro pode ser encontrado na 

Figura 30. 

 

 

Figura 30. Esquema do funcionamento do aparato sonoro e da restrição hídrica. 

 

Além do período de 16 horas restrição hídrica já descrito (em que a barra de água era 

vedada), o sujeito era submetido a uma condição de 8 horas de duração na qual o 

aparato sonoro era desligado e o acesso à barra de água (funcionando em VI 60s) 

liberado. Esta condição fornecia os dados de linha de base para esta condição de 
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restrição hídrica de 16 horas de duração.  

Esta fase foi encerrada quando as inspeções gráficas das curvas acumuladas das 

atividades diárias do sujeito experimental apresentaram um fluxo comportamental 

semelhante ao longo de 3 dias consecutivos. 

 

Fase 3: testes da OMC substituta de privação hídrica. 

Verificou-se, durante a Fase 2, que o padrão de respostas do sujeito experimental 

consistia de um grande burst inicial de respostas de pressão à barra de água, que era 

seguido por períodos de platôs relativamente bem definidos e estáveis ao longo dos 

dias. Por esta razão, foi decidido que os acionamentos do som, durante a Fase de Testes, 

ocorreriam durante os períodos do dia em que o animal nunca havia pressionado a barra 

(os platôs da curva acumulada). Isto permitiu que os testes fossem realizados em uma 

condição de privação que foi denominada de mínima, uma vez que os testes eram feitos 

depois do grande burst inicial de respostas, durante o qual, o animal recebia mais da 

metade dos reforços obtidos durante um dia.  

Foram realizados dois testes, um por dia (ao longo de dois dias consecutivos), 

em diferentes momentos dos períodos de platôs identificados na Fase 2. Em ambos os 

casos, o aparato sonoro foi acionado na terceira configuração de som (bips de 

aproximadamente 55 dB, com um segundo de duração, espaçados uns dos outros por 

dois segundos de silêncio). Os testes eram caracterizados por três períodos de cinco 

minutos com o aparato sonoro ligado, intercalados por três períodos de cinco minutos 

com o aparato sonoro desligado. 
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RESULTADOS 

 
 
 

Os resultados obtidos a partir dos testes indicaram que a configuração de som 

testada não funcionou como uma operação motivadora condicionada substituta. No 

primeiro teste realizado (ocorrido pouco tempo após o grande burst inicial de respostas), 

o sujeito experimental emitiu cinco respostas de pressão à barra logo após o 

acionamento do som e, então, não emitiu mais nenhuma resposta de pressão à barra 

durante todo o restante do período de testes (que tinha 30 minutos de duração). As 

observações obtidas a partir do monitoramento remoto revelaram que o animal, que 

estava deitado na roda de atividades, após o acionamento do aparato sonoro, emitiu as 

cinco pressões à barra e, em seguida, voltou a assumir a mesma posição em que se 

encontrava antes da manipulação (deitado na roda de atividades). Durante o segundo 

teste (realizado em um período mais afastado no tempo do burst inicial de respostas que 

se segue ao final do período de restrição hídrica), ocorrido no dia seguinte, o animal se 

encontrava novamente deitado na roda de atividades quando o período de testes foi 

iniciado. Desta vez, nenhuma resposta de pressão à barra foi emitida pelo sujeito. Ele 

permaneceu deitado na roda de atividades ao longo de todo o período de teste. A Figura 

31 apresenta os resultados obtidos durante o primeiro dia de testes. Na Figura, o período 

que vai das 9 horas da manhã às 17 horas (iluminado pelo retângulo mais claro) da tarde 

representa o período do dia em que a barra de água estava disponível ao animal. O 

retângulo pequeno demarca o período do dia em que o teste foi executado. E a área da 

curva delimitada pelo circulo destaca as cinco respostas de pressão à barra de água 

emitidas pelo sujeito logo no início do teste. 
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Figura 31. Eventos acumulados ao longo do dia de teste 1. A área retangular grande 

demarcada representa o período do dia em que a barra estava disponível ao sujeito. 

Durante os outros períodos do dia a barra se encontrava vedada e o mecanismo sonoro 

estava acionado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Período de Teste 
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Anexo I



 
 

 

 

 

 

 
Figura 12  Foto lateral da CGMC. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13  Uma segunda foto lateral da CGMC. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III



 

 

 

 

 

 

 
Figura 14  Foto da interface aberta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV



 
 

 

 

 

 

 
Figura 15  Foto da interface. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A descrição de alguns ambientes experimentais complexos encontrados fora do 
Brasil. 
 
 
Caixa utilizada no experimento de Mellgren (1982) 
 

 
Figura 16  Foto da caixa utilizada no experimento de Mellgren (1982). 

 
Descrição do equipamento: Uma sala de aula grande envidraçada e diversas salas 

menores, usadas para aulas de psicologia durante o ano acadêmico foram utilizadas 

como aparato experimental. Uma planta da sala experimental e suas dimensões da sala 

representadas na Figura X. Os quadrados são caixas emborrachadas de 27,5 x 27,5 x 15 

cm de profundidade, cheias com 3,71 litros (4,7 kg) de areia obtida da beira de um rio 

local. Durante o tempo que os sujeitos permaneciam no aparato nenhuma luz era acesa, 

apesar de alguma iluminação ter sido gerada pelos buracos entre as duas portas 

principais e o chão. As pelotas de alimento eram Purina Hog Starina com uma média de 



peso de 119 gramas cada. Essas pelotas são bastante duras e não se esfarelam pelo peso 

do rato nem por manuseamento. Duas pequenas garrafas de água se localizavam no 

aparato como mostrado na Figura X, e cada uma contem 100 ml de água quando um 

sujeito era colocado na sala. 

 

Caixa utilizada no experimento de Mcintire, Lundervold, Calmes, Jones e Allard 

(1988). 

 

 
Figura 17 - Foto da caixa utilizada no experimento de Mcintire, 

Lundervold, Calmes, Jones e Allard (1988). 

 

Descrição do equipamento: A Figura X ilustra a caixa experimental de acrílico e a lista 

de componentes de cada um dos compartimentos. Cada compartimento era separado do 

imediatamente adjacente por paredes verticais. O compartimento central, ou corredor 

era circunscrito por 10 entradas. Cada uma das entradas contem 6,35 cm x 6,35 cm de 

abertura quadricular localizada a 1, 27 cm acima do solo a qual provê a única entrada 

para cada compartimento. Os pisos de todos os compartimentos eram equipados com 

um microswich, que requeria aproximadamente 8 N para fechar o circuito, que ficava 

localizado sob o solo. A caixa experimental era localizada no chão de um cubículo de 

1,5 mx 2,5 m que fazia parte de uma série de cinco salas nas quais atividades normais 

de laboratório geralmente se encontravam em andamento. A programação e o registro 



eram realizados por um equipamento localizado na sala adjacente. Além disso, a 

localização do rato na caixa era monitorada por um registrador de eventos Esterline-

Angus 20-pen. 

 

Caixa utilizada no experimento de Lyons e  Cheney (1984) 

 

 
Figura 18  Foto da caixa utilizada no experimento de Lyons e  Cheney (1984) 

 

 

Descrição do equipamento: O aparato (Figura X) se localizava repousado numa 

mesa em uma sala isolada; trata-se de uma câmara de múltiplas respostas com cinco 

compartimentos de madeira compensada conectados por um corredor. Cada 

compartimento possui um piso de compensando de madeira (0,46 m por 0,61 m) 

articulado ao lado oposto da entrada, permitindo sua depressão quando o sujeito entra 

no compartimento. Abaixo de cada um dos pisos existem micrositches que se fecham 

quando o solo é abaixado por 3,2mm. Três molas de compressão proviam tensão para 

que o solo retornasse para sua posição original quando o sujeito era removido. 

O corredor tinha 0,15 m de largura e acesso a qualquer compartimento era 

proporcionada por uma entrada de 0,15 m de largura. Uma porta de compensado de 

madeira poderia ser inserida através da entrada, bloqueando assim o acesso ao 

compartimento. O teto era composto por um cerco de arame em um quadrado de 



madeira. Um exaustor era localizado na porta da sala do equipamento e era ligado 

constantemente ao longo das sessões para prover a circulação de ar. 

Cada compartimento cotinha estímulos para um tipo definido de 

comportamento. Originalmente, no Compartimento 1, o teto era coberto com um 

compensado de madeira de maneira que quando o teto estava abaixado o compartimento  

era escurecido. Devido à preocupação de que o teto do Compartimento 1 também servia 

para reduzir a intensidade do barulho branco presente na sala experimental enquanto o 

sujeito permanecia neste compartimento, o teto sobre o Compartimento 1 era removido. 

Microswitches sob o solo do Compartimento 1 eram subseqüentemente conectados a um 

relay que, quando acionado, apagava a luze incandescente  de 25 W que iluminava toda 

a caixa sala experimental durantes todas as sessões. 

Uma parede do Compartimento 2 era um painel de vidro que permitia a visão de 

uma fêmea de rato adulta que era alojada em uma gaiola colocada próxima ao aparato 

(para aumentar a visibilidade). A entrada no Compartimento 3 desligava o ruído branco 

de 88 dB que de outra maneira permaneceria constante por toda a sala experimental. No 

Compartimento 4, um tubo de água era centralizado em uma das paredes permitindo 

acesso livre a água fresca. No Compartimento 5, um prato de comida era preso a parede, 

provendo acesso livre a 45 mg de pelotas de alimento Bio-Serv. Considerando tudo, seis 

diferentes locais de respostas eram disponíveis e registráveis: 

 

Compartimento 1  Escurecido (fuga da luz) 

Compartimento 2  Oportunidade de observar uma fêmea 

Compartimento 3 -  Silencio (fuga do barulho branco) 

Compartimento 4  Acesso à água 

Compartimento 5  Acesso à comida 

Corredor 6  Movimento entre os compartimentos 

 

Os equipamentos eletromecânicos de registro eram localizados em espaço 

adjacente ao aparato. Em todas as fases do estudo os animais recebiam comida, água, 

escuro e a oportunidade de ver outros animais apenas no ambiente experimental. Por 

conta de todos os sujeitos entrarem no aparato diariamente, estímulos olfativos eram 

impossíveis de serem eliminados. O aparato era limpo após o uso de cada animal e 

esfregado com desinfetante diariamente. 

 



 

Caixa utilizada no experimento de Lucas, Timberlake e Gawley (1988) e 

Timberlake e Lucas (1991). 

 

 

 
Figura 19 - Foto da caixa utilizada no experimento de Lucas, Timberlake e Gawley 

(1988) e Timberlake e Lucas (1991). 

 

 

Descrição do equipamento: A caixa experimental consiste de um compartimento 

central com 30x30x30 cm no qual comida, água, um sniff hole (os dados deste aparato 

não foram reportados neste experimento), e um bloco de madeira estão disponíveis. 

 as pareces frontal e traseira foram construídas de alumínio. Uma 

roda de atividades Acme (36 cm de diâmetro x 14 cm de largura) se localiza à esquerda 

do compartimento central. O lado à direita do compartimento central é composto por 

uma parede de acrílic

introduzido através de uma abertura localizada no lado esquerdo da parede traseira. O 

ninho possui um piso gradeado coberto por uma placa de metal 12 cm acima do solo. 



A localização do rato era determinada por switches sensíveis ao peso montados 

no chão do ninho e do compartimento central. A localização no compartimento central 

Uma barreira de acrílico com 5 cm de altura dividia a área do comedouro e do 

bebedouro de maneira a assegurar que o rato deveria se mover de um quadrante para o 

outro para obter comida ou água. 

A borda inferior para todos os acessos para comida, água e o ninho eram 

localizados 5 cm acima do piso. Duas barras retráteis também se encontravam 

disponíveis 5 cm acima do piso em cada lado da parede frontal. Inserções do fossinho 

nos compartimentos que a comida e a água eram liberados eram registradas por 

fotodetectores infravermelhos. O número de voltas completas na roda de atividade 

também eram registrados. As respostas de erguer no compartimento central eram 

registradas por dois painéis sensíveis ao contato localizados (7,6x30cm) ao longo do 

comprimento das paredes frontal e traseira. Um bloco de madeira medindo 5x5x3,5 cm 

se encontrava localizado perto do centro da parede traseira. Movimentos do sujeito 

como roer ou emburrar o bloco com força suficiente para ativar os sensores da base 

presa ao solo eram registrados. 

A abertura do comedouro (3,2 cm e largura x 5 cm de altura) se localizava a 2,5 

cm dentro do lado esquerdo da parede central. As pelotas de comida (94 mg rodent 

na borda da abertura. A liberação da pelota interrompia o circuito de um fotodetector 

infravermelho. A remoção da pelota (o comer) era detectada quando o circuito era 

novamente fechado. A ordem e o tempo da seqüência de liberação era estritamente 

monitorada pelo software para prevenir que atividades do rato ao redor do comedouro 

produzissem falsos sinais.  

A abertura do bebedouro (3.2 cm de largura x 5 cm de altura) era localizada a 

2,5 cm dentro do lado esquerdo da parede central. Uma concha de bronze se localizava 

na borda desta abertura. O beber era detectado por meio de um circuito contínuo entre a 

concha de bronze e a fonte de água que era interrompido quando a concha ficava vazia. 

Cada uma das quatro caixas eram colocadas dentro de uma caixa atenuadora de 

som. As caixas eram isoladas em uma sala com controle de temperatura (21 graus, +- 1 

grau) e com 50% (+- 10%) de umidade relativa. Exaustores que expeliam o ar para fora 

foram utilizados para retirar odores. Um ciclo de 12:12-h de claro e escuro se 

encontrava em vigor todo o tempo. A luz direta da área da câmara principal e da roda de 



atividades era proveniente de uma lâmpada fluorescente de 8-W localizada no teto. 

Quando a luz da caixa estava desligada, uma luz ambiente fraca era disponibilizada por 

uma janela de observação por uma luz no teto da sala experimental. 

 




