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RESUMO 
 

COSTA, Valéria Catelli Infantozzi. Efeito de lesões seletivas do giro denteado no 
desempenho de ratos em tarefas temporais. São Paulo, 2003. 177p.Tese 
(Doutorado). Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo. 

 

 A teoria do mapa espacial cognitivo propõe que animais são capazes de 

resolver tarefas temporais fazendo uso de comportamentos colaterais como relógio 

externo. Já a teoria do relógio interno propõe que o organismo possuiria um 

mecanismo análogo a um relógio, o que permitiria a discriminação de intervalos 

temporais independentemente dos comportamentos colaterais desenvolvidos durante 

os intervalos a serem discriminados. A lesão das células do giro denteado prejudica o 

desempenho de ratos em tarefas que requerem discriminações espaciais e em tarefas 

que requerem discriminações temporais. O’Keefe e Nadel (1978) sugerem que o 

elemento comum às duas tarefas seria a incapacidade de os animais lesados 

utilizarem o mapa espacial. Se os animais lesados apresentam um prejuízo na tarefa 

de DRL devido a uma deficiência no relógio interno ou na memória operacional 

então a dimensão da caixa experimental não deve interferir no seu desempenho. Por 

outro lado, se esses animais apresentarem uma deficiência na capacidade de 

utilização do sistema de mapeamento então a dimensão da caixa experimental deve 

interferir no desempenho dos animais na tarefa. No Experimento I realizou-se a 

análise das atividades de ratos durante os intervalos entre respostas, em esquemas de 

reforçamento diferencial de baixas taxas (DRL). Os resultados mostram que um 

padrão de distribuição de freqüências de atividades repete-se em sessões 

consecutivas para um mesmo animal, tal fato sugere o envolvimento destas 

atividades no processamento temporal. No Experimento II foi avaliado o efeito da 

dimensão da caixa experimental no desempenho de ratos normais e lesados (lesões 

seletivas do giro denteado do hipocampo) em uma tarefa de DRL. OS resultados 

indicam que a dimensão da caixa, ou seja, o espaço disponível no qual os animais 

realizam a tarefa de discriminação temporal, influencia o seu desempenho na tarefa 

quando há uma lesão do giro denteado do hipocampo. Por outro lado, não há 

influência da dimensão da caixa sobre os animais cujo giro denteado encontra-se 

intacto.  
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ABSTRACT 
 

COSTA, Valéria Catelli Infantozzi. Effect of dentate gyrus selective lesions on 
performance of temporal tasks. São Paulo, 2003. 177p.Tese (Doutorado). Instituto de 
Psicologia, Universidade de São Paulo. 

 

 The theory of the hippocampus as a cognitive proposes that animals are 

capable of solving temporal tasks making use of collateral behaviors as external 

clock. On the other hand, the theory of the internal clock proposes that the organism 

would possess a mechanism similar to a clock, that would allow the discrimination 

of temporal intervals independently of the collateral behaviors developed during the 

intervals to be discriminated. Besides, lesion of the dentate gyrus granule cells 

causes impairment on rats’ ´ performance in tasks that require both spatial and 

temporal discriminations. O'Keefe and Nadel (1978) suggest the common element to 

the two tasks would be the capacity of using the cognitive. If the lesioned animals 

show a deficit in the task of DRL due to a deficiency in the internal clock or in the 

working memory, then, the experimental box's dimension should not interfere in its 

performance. On the other hand, if those animals present a deficiency in the capacity 

of use of the mapping system, then, the experimental box's dimension should 

interfere in the animals’ performance in the task. In the Experiment I took place the 

analysis of the activities of rats during the intervals between responses, in differential 

reinforcement of low rates task (DRL). The results show that a pattern of activities 

repeats in consecutive sessions for a same animal, suggesting the involvement of 

these activities in the timing process. In the Experiment II performance of normal 

and dentate gyrus lesioned rats in a DRL task was investigated taking into account 

the dimensions of the experimental box. The box dimensions, i.e., the space 

available for accomplishing temporal discriminations, interfere in DRL task 

performance in lesioned but not in control animals, suggesting that hippocampal 

integrity is required to perform tasks which require temporal discriminations in 

conditions of low availability of space. 
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1. INTRODUÇÃO 

Representação do Tempo. Existem evidências experimentais de que no processo de 

armazenamento de informações sobre eventos, parte do que é armazenado refere-se ao 

momento da ocorrência do evento (Gallistel, 1989). Gallistel (1989) sugere que a “hora 

marcada” e o “endereço marcado” (momento e local onde a experiência ocorreu) 

desempenham um papel singular como variáveis indexadoras na memória. Estas 

variáveis permitem uma experiência ser ligada à outra ou permitem a ligação entre as 

experiências de um mesmo evento ou de vários eventos.  

 A capacidade de ratos e pombos de lembrarem-se da duração de estímulos – ou, 

a habilidade destes animais de aprenderem a ocorrência de intervalos temporais – tem 

sido extensivamente estudada (Church & Broadbent, 1990; Gibbon & Church, 1990; 

Meck, 1983; Meck & Church, 1982; Meck, Church & Olton, 1984; Meck, Church, 

Wenk & Olton, 1987; Olton, 1986 e Staddon, 1989). Nestes trabalhos, encontram-se 

evidências experimentais da existência, no SNC de aves e roedores, de processos de 

mensuração do tempo que permitem aos animais armazenar variáveis que representam 

intervalos de tempo. Assim, animais podem estimar a duração de um intervalo, contar 

um número de eventos discretos e estimar a taxa de ocorrência de eventos. Estas 

capacidades cognitivas estão intimamente relacionadas entre si (Gallistel, 1989; Church 

& Broadbent, 1990).  

Hipocampo. Ratos com lesões hipocampais apresentam prejuízo no desempenho de 

diversas tarefas comportamentais. Na literatura encontram-se propostas explicativas 

acerca da função do hipocampo como mediador (1) da memória operacional, 

independentemente do tipo de informação envolvida na tarefa - teoria da memória 

operacional/relógio interno; (2) de aprendizagem espacial - teoria do mapa cognitivo. A 

utilização de lesões seletivas de áreas neuroanatomicamente discretas da formação 

hipocampal tem mostrado que as diferentes subdivisões podem estar relacionadas com 

processos comportamentais distintos. Isto pode trazer importantes implicações relativas 

ao conceito de continuidade funcional entre os diferentes sub-componentes da 

formação hipocampal e ao entendimento da contribuição diferencial de cada uma 

dessas regiões para os processos de aprendizagem e memória. 

 



 

 

3 

 

1.1. TEORIA DA MEMÓRIA OPERACIONAL/RELÓGIO INTERNO 

Teoria da Memória Operacional. Olton (1990) afirma que em toda aprendizagem há 

dois tipos de memória que organizam as informações. Seguindo a terminologia de 

Honig (1978, 1982), Olton sugere que o contexto específico, pessoal e temporal de uma 

situação é codificado na memória operacional (“working memory”). Ela é um processo 

mnemônico responsável pela codificação de informações acerca do contexto temporal 

no qual o evento ocorre, distinguindo um instante dentro de um conjunto de eventos. 

Como resultado, a memória operacional é muito propensa às interferências de efeitos 

temporais. Ou seja, o intervalo de tempo entre a aquisição das informações e o 

momento em que elas serão utilizadas é um fator que pode interferir no processamento 

adequado da memória operacional.  

Em contraste, a memória de referência (“reference memory”) é o processo 

mnemônico responsável pela codificação das informações que não requerem 

associações com o contexto temporal. Diferentemente da memória operacional, a 

memória de referência generaliza através dos instantes. E, assim, é menos propensa à 

interferência temporal. Isto é, na memória de referência as associações aprendidas 

independem do contexto temporal e podem ser utilizadas a qualquer momento 

dependendo dos aspectos não temporais do contexto. Neste caso, o intervalo de tempo 

entre a aquisição das informações e o momento no qual estas informações serão 

utilizadas não afeta o processamento deste tipo de memória (Kesner, 1986; Olton, 

1986; Olton, 1990).  

 Olton (1986, 1990) propõe que o hipocampo e suas interconexões 

constituem-se no substrato neural da memória operacional, enquanto algum outro 

sistema mediaria a memória de referência. Os efeitos de lesões de estruturas do 

sistema hipocampal e/ou seus eferentes e aferentes sugerem o envolvimento da 

formação hipocampal com a memória operacional e não com a memória de 

referência, independentemente de as informações envolvidas no contexto 

experimental serem temporais ou espaciais (Meck, Church & Olton, 1984; Olton, 

1986).  

Teoria do Relógio Interno.  Church e Broadbent (1990) propõem um modelo de 

processamento de informações temporais segundo o qual o organismo possuiria um 
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mecanismo análogo a um relógio, o que permitiria a discriminação de intervalos 

temporais e a associação dos mesmos aos eventos vivenciados pelo organismo. Essas 

informações – associação dos eventos com o contexto temporal no qual eles ocorreram 

- seriam registradas e armazenadas na memória operacional e/ou na memória de 

referência.  

De acordo com Church e Broadbent (1990) um modelo de processamento de 

informações temporais contém: (1) marca-passo (“pacemaker”), (2) interruptor 

(“switch”) e acumulador, (3) memória operacional, (4) memória de referência e (5) 

comparador.  O número de pulsos armazenados na memória operacional ou na memória 

de referência é o número de pulsos que estavam no acumulador na hora do reforço, 

multiplicado por uma constante de memória K*. As decisões são baseadas na 

similaridade do valor do acumulador e um valor armazenado na memória operacional 

ou na memória de referência. Em outras palavras, a memória operacional ou a memória 

de referência armazenam o número de pulsos registrados pelo acumulador no momento 

do reforço vezes uma constante K*; este valor vai ser comparado com os valores atuais 

de registro do acumulador para uma tomada de decisão. 

Segundo Meck, Church, Wenk e Olton (Meck et al., 1987; Meck et al., 1984) 

os resultados obtidos em experimentos com o esquema de DRL apóiam a teoria da 

memória operacional (“working memory theory”). A tarefa de DRL diferiria de um 

esquema de intervalo fixo (FI), na medida em que em FI o sujeito deve lembrar-se de 

um intervalo de tempo que independe do contexto em que ele ocorre, portanto seria 

processado pela memória de referência. Por outro lado, em um esquema de DRL, o 

animal deve espaçar as suas respostas por um intervalo de tempo dependente do 

contexto. O animal deve lembrar-se quando ocorreu a última pressão na barra, sendo 

essa tarefa, portanto, processada na memória operacional e sujeita a prejuízos de 

desempenho em animais com estruturas hipocampais lesadas. 

Em outras palavras, em um esquema de FI, os animais hipocampais 

conseguiriam realizar a tarefa, pois as informações necessárias seriam processadas na 

memória de referência e apresentariam uma pequena alteração na memória de 

referência devido a uma diminuição do valor da constante K* de memória (Meck et 

al., 1987; Meck, 1983). Por outro lado, os autores interpretam o prejuízo em uma 
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tarefa de DRL como sendo devido a uma deficiência na memória operacional e não a 

uma deficiência no relógio interno ou velocidade de armazenamento (Olton, 1986; 

Meck et al, 1987; Meck et al, 1984).  

Em resumo, segundo Meck, Church, Wenk e Olton o sistema hipocampal 

estaria diretamente envolvido na memória operacional - temporal ou espacial - 

embora não seja requerido pela memória de referência (Meck et al., 1987; 

Markowaska, Olton, Murray & Gaffan, 1989, Murray, Davidson, Gaffan, Olton & 

Suomi, 1989). (ver também item “1.4. HIPOCAMPO E TAREFAS TEMPORAIS”). 

 

 1.2. TEORIA DO MAPA COGNITIVO 

A teoria do mapa cognitivo (O'Keefe & Nadel, 1978) concentra-se nos 

aspectos espaciais do ambiente e os toma como atributos críticos da memória. A 

teoria sustenta que os animais podem aprender sobre as relações espaciais de objetos 

e relacionar eventos com o contexto espacial de sua ocorrência em seu Sistema 

Nervoso Central (SNC). Este sistema codifica o ambiente em mapas cognitivos e, 

segundo a proposta dos autores, a formação hipocampal constitui o substrato neural 

para a aprendizagem e armazenamento de tais processos. 

 De acordo com esta teoria, as informações são processadas em dois sistemas 

distintos: sistema de táxon e sistema de mapeamento. 

 Sistema de Táxon. As estratégias baseadas neste sistema foram chamadas pelos 

autores de estratégias de rotas. Estas estratégias ou hipóteses podem ser subdivididas 

em: hipóteses de guiamento e hipóteses de orientação. Tais estratégias podem 

depender de diferentes estruturas cerebrais. 

 As hipóteses de guiamento identificam um objeto ou uma pista saliente no 

ambiente da qual o organismo deve aproximar-se ou afastar-se. O componente motor 

não é especificado em detalhes. Neste caso, os sujeitos não precisam estabelecer 

relações espaciais entre objetos e eventos; eles orientam-se em direção a uma pista 

específica. 
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 As hipóteses de orientação (orientação corpórea ou estratégia corpórea 

egocêntrica) especificam o comportamento motor em detalhes. Elas envolvem 

rotações corpóreas egocêntricas em resposta a uma pista ou informação. Os animais 

orientam-se a partir de informações egocêntricas e aprendem uma seqüência de 

movimentos do corpo. 

Sistema Hipocampal de Mapeamento. Neste sistema são processadas as hipóteses de 

lugar (ou local) cujas propriedades são bastante diferentes das hipóteses de táxon. 

 O mapa de um ambiente é composto por um conjunto de representações de 

lugares conectados entre si de acordo com as regras que representam as distâncias e 

direções entre os lugares. Segundo a teoria do mapa cognitivo, locais e espaços não 

existem no mundo físico, mas são noções construídas pelo cérebro no sentido de 

organizar as entradas sensoriais. Um pequeno número de estímulos (2 ou 3) 

ocorrendo com uma configuração espacial única quando o animal está em uma parte  

específica do ambiente é suficiente para a identificação de um local (lugar) no mapa. 

 Em qualquer ambiente existe normalmente um grande número de estímulos e, 

assim, a identificação de um determinado local não depende de qualquer pista (ou 

objeto) ou grupo de pistas em particular. Os múltiplos vetores de distâncias e 

direções que conectam os locais no mapa do ambiente são produtos dos movimentos 

do animal naquele ambiente. Isto é, os mapas são formados durante a exploração do 

ambiente pelos animais. Os mapas podem ser utilizados pelos animais para se 

localizarem no ambiente, localizarem itens (ou eventos) neste ambiente, incluindo 

recompensas e punições (por exemplo: local A=alimento, local B=choque), ou ainda, 

para locomoverem-se de um local para outro por qualquer rota disponível. 

 Exemplos de hipótese de lugar dados pelos autores O'Keefe e Nadel (1978): 

"este é um ambiente perigoso", "há um local seguro neste ambiente perigoso", "ir 

para o local A para obter água". 

 O'Keefe e Nadel (1978) desenvolvem considerações detalhadas acerca dos 

efeitos de lesões hipocampais no comportamento animal e sobre a mais importante 

predição de sua teoria, na qual o conjunto de resultados obtidos pode ser interpretado 
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como uma perda da aprendizagem de lugar (ou perda da capacidade de utilização do 

sistema de mapeamento) e do comportamento exploratório. 

 Como exposto anteriormente, a utilização da estratégia de guiamento envolve 

a aproximação ou afastamento, por meio de qualquer comportamento disponível, de 

uma pista específica (ou objeto), enquanto a estratégia por orientação especifica uma 

rotação egocêntrica, cujo eixo pode ser o corpo, a cabeça ou os olhos. Em 

contraposição, o sistema de mapeamento torna disponíveis a outras partes do cérebro 

as representações de lugares que podem ser utilizadas na solução de problemas. Se 

um animal está faminto, o mapa do ambiente no qual ele se encontra pode ser 

consultado para verificar se há uma representação de alimento naquele ambiente. Se 

houver, então o mapa pode ser usado para gerar um programa motor, o qual levará o 

animal, da sua posição atual no mapa, para a localização do alimento. 

 Os animais podem resolver tarefas por meio de uma ou mais dessas 

estratégias. Conseqüentemente, os animais privados do seu hipocampo, e, portanto, 

do seu sistema de mapeamento, sendo incapazes da utilização da hipótese de lugar, 

podem estar solucionando a tarefa baseados nos outros dois tipos de estratégias - 

hipóteses de guiamento e/ou orientação.  O desempenho em tarefas cuja solução 

depende de hipóteses de lugar estaria prejudicado nos animais com lesões 

hipocampais. Quando outras hipóteses predominam, ou são igualmente úteis, não 

deve haver prejuízo no desempenho dos animais lesados. Por outro lado, existem 

tarefas cuja solução somente é possível a partir da utilização de hipóteses de lugar. 

Nestes casos, os animais lesados, para os quais apenas as estratégias de guiamento e 

orientação egocêntrica estariam disponíveis, não conseguem exibir um desempenho 

adequado na tarefa. 

 

1.3. DISCRIMINAÇÃO TEMPORAL E OS COMPORTAMENTOS COLATERAIS OU 

ADJUNTIVOS 

Alguns autores denominam o conjunto de comportamentos desenvolvidos 

durante uma tarefa temporal de comportamentos estereotipados, outros denominam 

de colaterais e outros usam o termo adjuntivo (“adjunctive behavior”). Não é uma 
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regra absoluta, mas se pode perceber uma tendência na literatura segundo a qual o 

termo “comportamento estereotipado”, usado em artigos mais antigos (quando se 

iniciou sua descrição), já não é muito usado. Já o termo “comportamento colateral” é 

mais usado pelos autores que propõem a teoria do relógio interno, na qual atribuem a 

esses comportamentos uma função paralela, colateral. Por outro lado, os autores que 

propõem as teorias do relógio comportamental ou a BeT (“behavioral theory of 

timing”), em geral, servem-se do termo “comportamentos adjuntivos”, ou seja, 

“comportamentos que se associam”. Neste caso, haveria uma referência a idéia de 

que estes comportamentos estariam associados e funcionariam como um relógio 

comportamental. 

O papel destes comportamentos seria principal ou fundamental no caso das 

teorias do relógio comportamental, pois tais comportamentos seriam o relógio 

externo. No caso da BeT, o papel de tais comportamentos seria o de coadjuvante já 

que esta teoria propõe a conjugação entre a idéia do relógio interno e a idéia do 

relógio comportamental. Outras considerações sobre as teorias do relógio 

comportamental e a BeT (“behavioral theory of timing”) serão feitas mais adiante. 

Cabe ressaltar que o uso de um ou outro termo não é uma regra1, e sim uma 

tendência observada, pois ainda existe muita sobreposição dos termos, o que parece 

refletir, realmente, as dúvidas dos pesquisadores acerca da função teórica de tais 

comportamentos.  

A compreensão do repertório comportamental do animal constituiria o 

objetivo adequado para estudos comportamentais. Entende-se por repertório 

comportamental o conjunto de respostas que podem ser exibidas, por um animal, em 

determinada situação. Estas respostas, categorizadas, recebem um registro individual, 

geralmente a partir da observação direta das seqüências exibidas pelo animal. A 

substituição de esquemas em que uma ou poucas repostas são registradas por 

esquemas em que o repertório comportamental constitui um conjunto de variáveis 

                                            
1 Uma exceção importante de mencionar é justamente o uso do termo “comportamentos colaterais” 
por O’Keefe e Nadel (1978) cuja teoria (uma das teorias do relógio comportamental) propõe que os 
comportamentos desenvolvidos durante os intervalos não teriam uma função paralela, mas seriam 
fundamentais para a resolução da discriminação temporal. 
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dependentes, parece ser extremamente útil para o estudo dos processos subjacentes 

ao comportamento. (Ades, 1976; Bueno, 1977). 

A importância do estudo de um conjunto de comportamentos que o sujeito 

pode apresentar em uma determinada situação decorre da consideração de que 

qualquer mudança de comportamento implica na mudança de um conjunto de outros 

comportamentos possíveis na situação. Um comportamento não ocorre casual e 

isoladamente. As respostas se mantêm com uma certa duração e se sucedem umas às 

outras em função do valor probabilístico determinado de ocorrência de cada uma 

delas. Uma descrição destas relações entre respostas pode oferecer uma visão de 

como se organiza o comportamento (Bueno, 1977). 

 Segundo Lejeune et al. quando animais como ratos e pombos são submetidos 

a esquemas de reforçamento envolvendo periodicidade temporal, desenvolvem, 

freqüentemente, um padrão de comportamentos adjuntivos, também chamado de 

padrão estereotipado de atividade. Estes comportamentos adjuntivos são seqüências 

consistentes de ações, usualmente descritos como comportamentos estereotipados, 

que ocorrem durante os períodos entre a liberação dos reforços ou entre respostas, 

como a pressão na barra para os ratos ou bicar a chave para os pombos (Richelle & 

Lejeune, 1980; Lejeune, Cornet, Ferreira & Wearden, 1998).  

Staddon e Simmelhag (1971) propõem que estes comportamentos 

apresentados entre um reforço e outro podem ser divididos em duas categorias 

mutuamente exclusivas: respostas terminais e atividade de ínterim. Os 

comportamentos terminais são direcionados para a fonte de comida (ou água) e 

usualmente contíguos ao reforço, tanto espacialmente como temporalmente.  As 

atividades de ínterim ocorrem mais cedo nos intervalos entre os reforços. Estes 

comportamentos estão sob o controle de estímulos de incentivo próprios e mostram 

considerável variabilidade entre as espécies. Os autores (Staddon & Simmelhag, 

1971) propõem a existência de uma interação recíproca entre os estados subjacentes 

aos comportamentos terminais e de ínterim. Além do mais, este mecanismo serviria 

de função adaptativa para remover os animais da situação de alimentação nos 

momentos nos quais a disponibilidade de comida é improvável. A oposição entre os 

estados motivacionais responsáveis pelas respostas terminais e comportamento de 
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ínterim pode ser ilustrada pela descoberta de que a apresentação do reforço durante o 

período de ínterim (intervalo entre reforço) não elicia o comportamento de comer ou 

beber.  

Teorias do Relógio Comportamental x Teoria do Relógio Interno. Alguns autores 

sugerem que as seqüências dos comportamentos desenvolvidos durante os intervalos 

temporais constituem-se em um relógio comportamental. Os animais usariam este 

relógio comportamental para regular as suas atividades de tal forma a satisfazer as 

exigências da tarefa temporal à qual estão submetidos. Cada item da seqüência de 

comportamentos seria considerado um estímulo discriminativo para o próximo, e, o 

último item, seria o estímulo para a emissão da resposta operante apropriada. Este 

processo temporal, baseado na idéia do relógio comportamental, eliminaria a 

necessidade de um componente interno de contagem de tempo (relógio interno), pois 

os animais teriam apenas de discriminar um elemento do outro dentro da cadeia de 

comportamentos (Rawlins, Winocur & Gray, 1983; Lejeune et al., 1998).  

BeT – “behavioral theory of timing”. Mais recentemente, a teoria comportamental 

da contagem de tempo (BeT – “behavioral theory of timing”) veio a propor a 

conjugação entre a idéia do relógio interno e a idéia do relógio comportamental. A 

BeT em sua forma original e mais simplificada propõe que os animais usam os 

comportamentos adjuntivos como pistas (“cues”) para a emissão das respostas 

medidas em esquemas temporais de reforçamento. Assim, por exemplo, em um 

esquema de FI, um rato, ou um pombo, desenvolveria uma seqüência de 

comportamentos adjuntivos; um desses comportamentos dispararia a ocorrência da 

resposta medida - como a pressão na barra ou bicar a chave. Já as transições de um 

comportamento para outro seriam reguladas por pulsos produzidos pelo relógio 

interno (“pace-marker”) que emitiria pulsos com uma freqüência constante durante 

cada tentativa da tarefa (Killeen & Fetterman, 1988; Fetterman, Killeen & Hall, 

1998; Lejeune et al., 1998). 

 De toda a sorte, o significado teórico dos comportamentos desenvolvidos 

durante uma discriminação temporal, ou, mais especificamente, a relação, se 

existente, entre tais atividades e as respostas que representem o desempenho dos 

animais, apesar de intensivamente discutida na literatura, continua não conclusiva. 
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Em outras palavras, não se tem uma explicação definitiva para a relação, se 

existente, entre os comportamentos desenvolvidos durante uma tarefa temporal e o 

processo subjacente à capacidade de discriminação temporal dos animais.  

Cabe ressaltar que na maioria dos trabalhos cujo objetivo é o estudo das 

teorias do relógio comportamental ou BeT, os autores consideram em sua análise 

todos os comportamentos desenvolvidos durante os intervalos temporais, 

independente da classificação atribuída a eles. Vale dizer, são denominados 

comportamentos adjuntivos, ou colaterais, todos os comportamentos desenvolvidos, 

independente deles poderem ser classificados como terminais, atividade de ínterim, 

comportamentos estereotipados, comportamentos consumatórios etc.. 

 O objetivo desta tese não é classificar ou re-classificar o conjunto de 

comportamentos desenvolvidos durante as tarefas de discriminação temporal. Assim, 

os comportamentos ora em estudo não receberão qualquer atribuição do tipo 

estereotipado, adjuntivo, colateral, terminal, atividade de ínterim etc... Tais 

comportamentos foram referidos somente como “comportamentos desenvolvidos (ou 

apresentados) durante os intervalos”. Por outro lado, quando um artigo for citado 

e/ou comentado foi mantida a denominação utilizada pelo respectivo, ou respectivos 

autores. 

 

1.4. HIPOCAMPO E TAREFAS TEMPORAIS 

Existem evidências do envolvimento do hipocampo em tarefas de controle 

temporal (Richelle & Lejeune, 1980; Rawlins et al, 1983; Meck et al, 1984). A lesão 

do hipocampo causa um prejuízo no desempenho de ratos submetidos a esquemas de 

reforçamento, como o de “differential reinforcement of low rates“ (DRL). Neste 

procedimento, a resposta de pressão na barra é reforçada se, e somente se, ela segue 

a resposta precedente por um intervalo de tempo específico; neste caso o animal 

precisa discriminar o tempo decorrido entre a última pressão da barra e o momento 

atual (Richelle & Lejeune, 1980; Rawlins et al. 1983; Boitano, Dokla, Misikonis, & 

Kaluzynski, 1980; Clark & Isaacson, 1965). 
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Rawlins et al. (1983) mostraram que ratos com lesões hipocampais por 

aspiração apresentam uma severa deficiência na aquisição de uma tarefa de DRL-12 

s, tanto em relação à média de reforços obtidos como em relação à taxa de reforço 

(número de respostas reforçadas/número total de respostas) obtida ao longo das 

sessões. Após 25 sessões, com duração de 20 minutos cada, os animais hipocampais 

apresentaram um nível de desempenho (reforço obtido) igual ao nível inicial. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Clark e Isaacson (1965) com o 

mesmo tipo de lesão em uma tarefa de DRL-20 s. Neste trabalho (Clark & Isaacson, 

1965), os animais lesados apresentaram, após 14 sessões de 45 minutos cada,  uma 

porcentagem de respostas reforçadas entre 5 e 10%, enquanto os animais controle 

apresentavam aproximadamente 30% de respostas reforçadas. Também utilizando 

uma tarefa de DRL-20 s, Jarrard e Becker (1977) mostraram que ratos hipocampais 

(lesão do hipocampo por aspiração), após 10 sessões de 45 minutos, apresentaram 

menos de 1% de respostas reforçadas, enquanto os animais controle alcançavam uma 

média em torno de 8%. Finger, Green, Tarnoff, Mortman e Andersen (1990) 

testaram ratos em um esquema de DRL-20 s e 40 s: os animais com lesões 

eletrolíticas do hipocampo apresentaram significativa deficiência no desempenho da 

tarefa, não conseguindo atingir o mesmo nível de desempenho dos animais controle, 

mesmo após 30 sessões de treino. 

Outros tantos trabalhos podem ser citados, seguindo a mesma tendência, qual 

seja: lesões por aspiração, eletrolíticas ou citotóxicas do hipocampo e/ou estruturas 

aferentes ou eferentes provocam um prejuízo (1) na aquisição ou (2) nos testes pós-

lesão, em tarefas de DRL. Costa, (1997): lesão citotóxica do giro denteado do 

hipocampo promoveu prejuízo nos testes pós-lesão em uma tarefa de DRL-20 s; 

Schmaltz, Wolf e Trejo (1973): lesão do hipocampo por aspiração promoveu 

prejuízo na aquisição de uma tarefa de DRL-20 s; Agnew e Meyer (1971): lesão 

eletrolítica das porções anteriores e posteriores do septo provocou prejuízo no 

desempenho de uma tarefa de DRL-20 s nas sessões de testes pós-lesão; Tonkiss, 

Morris e Rawlins (1988): lesão por aspiração do hipocampo resultou em prejuízo no 

desempenho dos animais nos testes pós-lesão em uma tarefa de DRL-18 s; Sinden, 

Rawlins, Gray e Jarrard (1986): lesões citotóxicas do hipocampo, CA3 e subículo 

promoveram prejuízo na aquisição da tarefa de DRL-12 s e DRL-18 s. 
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Olton (1986) descreve um experimento onde animais lesados na fímbria-

fórnix são capazes de contar o tempo em um esquema de intervalo fixo (FI-20s). A 

única diferença no comportamento dos ratos lesados com relação aos sham foi uma 

pequena alteração no tempo de pico1: 20 s para os animais sham e 16 s para os 

animais lesados. O autor discute tais resultados explicando que a lembrança de um 

intervalo fixo seria processada pela memória de referência. Razão pela qual o 

desempenho nesta tarefa não seria afetado pela lesão, e assim, os animais seriam 

capazes de realizar a tarefa. Portanto, em um esquema de FI os animais lesados na 

fímbria-fórnix lembram o tempo de reforço como sendo proporcionalmente mais 

curto que o real (a curva de distribuição de pressões na barra está deslocada para a 

esquerda), contudo, continuam sendo capazes de realizar a tarefa (Olton, 1986; 

Meck, Church, Wenk & Olton, 1987; Meck, Church & Olton, 1984).  

Segundo Meck, Church, Wenk e Olton (Meck et al., 1987; Meck, 1983; Meck 

et al., 1984) o valor do intervalo fixo (FI) é obtido na memória de referência e o 

efeito de deslocamento da curva pode ser interpretado como uma mudança na 

velocidade de armazenamento da informação e não uma mudança na velocidade do 

relógio interno. 

Além disso, esses mesmos autores - Meck, Church, Wenk e Olton (Meck et 

al., 1987; Meck et al., 1984) - sugerem que a deficiência no desempenho da DRL 

apresentada por animais com lesão no hipocampo é devida mais a um prejuízo da 

memória operacional do que a uma deficiência na habilidade de contar o tempo. A 

ausência de um estímulo externo para indicar que um intervalo precisa ser contado 

no procedimento de DRL adiciona a esta tarefa um componente de memória 

operacional. Ou seja, não há um elemento que indique que o relógio interno precisa 

estar correndo, e, assim, os animais precisam armazenar na memória operacional o 

momento da ocorrência da última pressão na barra. Os resultados obtidos até então 

mostram que os animais com lesões hipocampais são incapazes de realizar a tarefa 

de DRL, pois não conseguem espaçar suas respostas. Segundo a teoria da memória 

operacional esta deficiência decorre do fato de esses animais serem incapazes de 

processar informações na memória operacional. 

                                            
1 Intervalo no qual os animais apresentam um maior número de pressões na barra. 
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Por outro lado, O’Keefe e Nadel (1978) não concordam com a idéia de que o 

tempo tenha o mesmo status que o espaço. Os autores acreditam que o tempo seja 

muito importante, mas eles vêem poucas evidências que o tempo seja codificado 

diretamente, da mesma maneira que o espaço parece ser. Os autores pensam ser 

improvável que animais, como um rato ou um pombo, sejam capazes de contar o 

tempo. A explicação mais razoável para que tais animais sejam capazes de resolver 

tarefas temporais, tais como um esquema de intervalo fixo (FI) e de reforçamento 

diferencial de baixas taxas (DRL), é a utilização de comportamentos colaterais 

durante o intervalo, como um relógio externo; i.e., após um dado número de 

atividades, o animal pode retornar à barra.  

 Quando seu sistema de mapeamento cognitivo está intacto o uso de 

comportamentos colaterais como relógio externo pode ser desenvolvido e muito 

eficientemente propiciar aos animais uma avaliação (ou estimativa) de intervalos de 

tempo decorridos. Assim, um mesmo evento (comportamento colateral A) pode ser 

realizado em diferentes locais do ambiente (no caso, a caixa de Skinner), ou, 

diferentes comportamentos colaterais podem ser realizados em um mesmo local da 

caixa. 

 No caso da DRL, a ambigüidade: barra!não-reforço, durante o intervalo e 

barra!reforço no tempo x, pode ser resolvida por meio do sistema de mapeamento. 

Contudo, o desenvolvimento e a eficiência desses comportamentos tornam-se 

prejudicados quando o sistema de mapeamento não está disponível. Neste caso, os 

animais precisam desenvolver uma estratégia de guiamento ou orientação 

egocêntrica para realizarem os comportamentos colaterais adequadamente. 

 Em um esquema de FI, onde,  

barra!reforço no tempo x 

barra!não-reforço durante o  intervalo,  

os animais hipocampais conseguiriam desenvolver alguma forma de 

comportamentos colaterais por meio de outras estratégias. Vale dizer, os animais 

podem desenvolver comportamentos utilizando-se das hipóteses de guiamento ou 

orientação, como por exemplo: “dar duas voltas, três passos para direita, dois passos 
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para frente etc.”. Ou seja, após realizar esses comportamentos, baseando-se, não em 

uma hipótese de lugar, mas sim na hipótese de guiamento, terá decorrido o tempo x - 

tempo necessário para que a pressão na barra, após esses comportamentos, libere o 

reforço. Contudo, o desenvolvimento desta estratégia, seja ela de guiamento ou de 

orientação, não é tão eficiente quanto a hipótese de lugar. Isto pode ser observado, 

quando se analisam os resultados de animais lesados, os quais, em uma tarefa de FI, 

têm suas curvas de distribuição de pressões na barra deslocada para a esquerda. Ou 

seja, esses animais conseguem desenvolver comportamentos colaterais para 

contarem o intervalo de tempo, porém esta estratégia não é tão eficiente, provocando 

uma sub-estimativa do intervalo de tempo. Vale dizer, os animais respondem com 

intervalos de tempo menores do que o tempo transcorrido de fato. (ex.: se os animais 

devem responder em intervalos de 20 s para serem reforçados, eles passam a 

responder em  intervalos de 16 s). 

 Por outro lado, o esquema de DRL é mais complexo: em FI o fato de o 

animal pressionar a barra antes do intervalo correto não acarreta nenhuma punição; 

em DRL, se isto ocorrer, o animal é punido, pois o intervalo de tempo para a 

obtenção do reforço é adiado. Assim, em DRL tem-se: 

tempo x: barra!reforço, aproximação do local da barra 

intervalo: barra!punição, local da barra deve ser evitado. 

 Uma importante propriedade do sistema de táxon (hipótese de guiamento e 

orientação) é que as informações são armazenadas segundo sua categoria de 

inclusão. Um sistema de inclusão de categorias armazena dois eventos (ou itens) 

com características similares no mesmo (ou muito próximo) circuito neural. Isto 

resulta em possíveis interferências quando um mesmo evento (ou item) está 

associado a outros eventos, em momentos ou contextos diferentes.  Assim, o animal 

que não tenha seu sistema de mapeamento intacto e esteja utilizando-se de uma 

estratégia de guiamento ou orientação tem dificuldade para resolver problemas nos 

quais um local (barra) tenha significados diferentes (tempo x!reforço, 

intervalo!punição). Assim explicar-se-ia a deficiência dos animais com lesão no 

hipocampo em uma tarefa de DRL. 
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 Além disso, antes de serem treinados em DRL, os animais são pré-treinados 

em um esquema de CRF (1 pressão => 1 reforço) em um treinamento incompatível 

com o que se segue. Segundo O’Keefe e Nadel (1978), a conseqüência desse pré-

treino dificultaria para os animais hipocampais encontrarem, durante os treinos em 

DRL, os comportamentos colaterais adequados e fortes o bastante para competirem 

com as hipóteses estabelecidas durante o treino em CRF: barra => reforço. 

Em estudo prévio realizado em nosso laboratório (Costa, 1997) avaliaram-se 

- mediante aplicação múltipla e tópica de colchicina - os efeitos da lesão seletiva do 

giro denteado no desempenho de ratos previamente treinados em tarefas que 

envolvem discriminação espacial e controle temporal. No Experimento I, os animais 

foram submetidos a uma tarefa de “non-matching-to-sample” (NMTS) em um 

labirinto em “+”. Nesta tarefa, em uma primeira fase (fase de informação), o reforço 

é colocado somente em uma das caixas localizadas no final dos braços transversais - 

o acesso à outra caixa é bloqueado. Na segunda fase (fase de escolha) o acesso às 

duas caixas transversais é liberado e o reforço é colocado somente na caixa que não 

estava previamente disponível durante a fase de informação. Desta forma, os animais 

devem manter a informação do local previamente reforçado na 1a. fase; além disso, a 

informação de uma tentativa não pode ser generalizada para as tentativas 

subseqüentes. Estes mesmos animais foram treinados em uma tarefa temporal 

realizada em uma caixa de Skinner em um esquema de DRL – “differential 

reinforcement of low rates”. Neste procedimento, a resposta (pressão na barra) é 

reforçada se, e somente se, ela segue a resposta precedente por um intervalo de 

tempo específico, no caso, um intervalo de 20 segundos. Na tarefa espacial, embora 

haja um prejuízo na taxa de re-aquisição da resposta, o treino repetitivo faz com que 

o desempenho dos animais lesados equipare-se aos dos animais controle-operados. 

Estes resultados podem ser devidos à recuperação da capacidade de processar 

informações espaciais, ou então, à utilização de outra estratégia. Na tarefa temporal 

(DRL) os animais lesados continuam sendo capazes de espaçar suas respostas por 

um determinado intervalo; porém, esse tempo é subestimado, ou seja, a pressão na 

barra ocorre em um tempo menor que o previamente treinado. Esta alteração no 

processamento de informações temporais pode dever-se a: (1) deficiência no relógio 

interno - aceleração na contagem do tempo, (2) deficiência no armazenamento de 
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informações temporais - lembrança de um evento como se ocorresse antes do que de 

fato ocorre ou, (3) porque os animais lesados são incapazes de evitar a pressão na 

barra, supondo-se que o desempenho deles dependa de uma estratégia espacial de 

deslocamento na caixa experimental. 

 Este resultado pode ser explicado pela teoria do mapa cognitivo, que prevê 

um prejuízo em tarefas temporais, já que, não podendo utilizar a hipótese de lugar, 

os animais hipocampais teriam dificuldade de desenvolver comportamentos 

colaterais e, portanto, dificuldade de discriminar intervalos temporais. Esta idéia 

poderia ser testada variando-se o espaço - tamanho da caixa experimental – no qual é 

realizada a tarefa. Em um ambiente maior os animais hipocampais teriam uma maior 

oportunidade de desenvolver comportamentos colaterais e poderiam resolver a tarefa 

mais eficientemente. Vários autores mostram que, existindo elementos que 

propiciem o desenvolvimento de comportamentos colaterais (ou adjuntivos) - como 

uma roda de atividade ou objetos “extras” colocados dentro da caixa experimental - 

os animais hipocampais melhoram seu desempenho (Rawlins, Winocur & Gray, 

1983; Slonaker & Hothersall, 1972; Pellegrino & Clapp, 1971). Por outro lado, 

quando o desenvolvimento de comportamentos colaterais (ou adjuntivos) é 

prejudicado, ou impedido, o desempenho de animais normais é prejudicado (Glazer 

& Singh, 1971). 

 

1.5. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

Segundo a teoria do mapa cognitivo (O’Keefe & Nadel, 1978), animais 

privados de seu sistema hipocampal perderiam a capacidade de utilizar estratégias de 

lugar (sistema de mapeamento) podendo apenas utilizar estratégias de guiamento ou 

orientação (sistema de táxon). Conseqüentemente, tais animais apresentariam 

prejuízos em tarefas espaciais, como a tarefa de NMTS, e em tarefas temporais, 

como a DRL. Estas tarefas, por sua complexidade, só podem ser adequadamente 

realizadas por meio do sistema de mapeamento. Segundo a teoria da memória 

operacional/relógio interno, os animais hipocampais não são capazes de realizar uma 

tarefa espacial de NMTS e uma tarefa temporal de DRL, pois estas tarefas requerem 



 

 

18

 

a utilização da memória operacional, a qual estaria prejudicada pela lesão do sistema 

hipocampal. 

 Estudos anteriores de nosso laboratório (Costa, 1997) mostram haver uma 

participação efetiva das células do giro denteado no processamento de informações 

necessárias ao desempenho de ratos em tarefas espaciais e temporais. A partir disso, 

abre-se à perspectiva do estudo de qual a relação entre tais processamentos: mapa 

espacial e comportamentos desenvolvidos durante as tarefas de discriminação 

temporal. Vale dizer, sabe-se que a lesão das células do giro denteada prejudica o 

desempenho de ratos em tarefas que requerem discriminações espaciais e também 

prejudica o desempenho desses mesmos animais em tarefas que requerem 

discriminações temporais – surge, então, a pergunta: o que as tarefas espaciais têm 

em comum com as tarefas temporais? Em outras palavras, qual, ou quais elementos 

de uma e de outra tarefa estão sendo alterados de tal forma a resultar um prejuízo em 

ambas as tarefas? O’Keefe e Nadel (1978) sugerem que esse elemento comum seria 

a incapacidade de esses animais utilizarem o mapa espacial, pois esse seria 

necessário nas tarefas espaciais e temporais já que, como citamos anteriormente, os 

animais discriminariam intervalos temporais por meio da realização de 

comportamentos colaterais. O processamento e a análise dos comportamentos 

colaterais que permitiriam ao animal a discriminação temporal estariam prejudicados 

pelo mau funcionamento do mapa espacial. Ora, nesse caso - se essa hipótese que 

relaciona as tarefas espaciais e temporais estiver correta - o espaço disponível para a 

realização dos comportamentos interferiria no desempenho desses animais nas 

tarefas temporais. Por outro lado, se o mapa espacial não for o elemento comum às 

duas tarefas (espacial e temporal), a disponibilidade de espaço para a realização dos 

comportamentos não deve interferir no desempenho dos animais em uma tarefa 

temporal. 

 Para estudar as relações entre comportamentos apresentados e discriminações 

temporais e testar a hipótese descrita acima foram realizados dois experimentos. No 

EXPERIMENTO I foram analisados os comportamentos apresentados por ratos 

intactos quando são submetidos a uma tarefa de DRL. O principal objetivo desse 

experimento é verificar a existência de um padrão comportamental para esses 

animais durante a tarefa e a possível co-relação entre comportamentos desenvolvidos 
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pelos animais e o espaçamento entre suas respostas (esta correlação foi encontrada 

por Lejeune et al. (1998) para Gerbilos - um pequeno roedor da espécie Meriones 

unguiculatus). Os resultados obtidos nesse 1o. experimento foram utilizados na 

discussão dos resultados do EXPERIMENTO II. Neste segundo experimento foi 

avaliado, especificamente, o efeito das dimensões da caixa experimental no 

desempenho de ratos intactos e com lesões do giro denteado pela aplicação múltipla 

e tópica de colchicina. Assim sendo, se os animais lesados apresentarem um prejuízo 

na tarefa de DRL devido a uma deficiência no relógio interno ou na memória 

operacional, então, a dimensão da caixa experimental (espaço disponível para o 

animal durante a realização da tarefa) não deve interferir no seu desempenho. Ou 

seja, os animais lesados apresentarão igual prejuízo, independente do tamanho da 

caixa. Por outro lado, se esses animais apresentarem uma deficiência na capacidade 

de utilização do sistema de mapeamento (mapa espacial), então, a dimensão da caixa 

experimental deve interferir no desempenho dos animais na tarefa. Ou seja, quanto 

maior a dimensão da caixa - maior o espaço disponível ao animal -, melhor será seu 

desempenho; contrariamente, quanto menor a dimensão da caixa, pior será seu 

desempenho. 
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                               2. EXPERIMENTO I 
DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS ATIVIDADES DE RATOS DURANTE OS INTERVALOS 

ENTRE RESPOSTAS, EM ESQUEMAS DE REFORÇAMENTO DIFERENCIAL DE BAIXAS 

TAXAS (DRL) 
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2.1. INTRODUÇÃO 

 A teoria do mapa espacial cognitivo propõe que animais são capazes de 

resolver tarefas temporais, tais como esquemas de intervalo fixo e de reforçamento 

diferencial de baixas taxas (DRL), fazendo uso de comportamentos como relógio 

externo, o que permite uma estimativa de intervalos de tempo decorrido. Já a teoria 

do relógio interno propõe que o organismo possuiria um mecanismo análogo a um 

relógio, o que permitiria a discriminação de intervalos temporais independentemente 

dos comportamentos desenvolvidos durante os intervalos a serem discriminados. 

Neste experimento foram analisados os comportamentos apresentados por 

ratos quando são submetidos a uma tarefa de DRL. O principal objetivo desse 

experimento foi verificar a existência de um padrão comportamental para esses 

animais durante a tarefa e a possível correlação entre comportamentos desenvolvidos 

pelos animais e o espaçamento entre suas respostas. 

 

2.2. MÉTODO 

2.2.1. SUJEITOS 

  Foram utilizados 9 ratos Wistar, machos, adultos (3 a 4 meses de idade) 

pesando de 270 a 330 g no início do experimento, provenientes do Biotério  Central  

da USP/Campus Ribeirão Preto. No decorrer do experimento os animais foram 

mantidos em gaiolas individuais, sob regime de privação alimentar (90-95% do peso 

ad libitum). 
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2.2.2. EQUIPAMENTOS 

 Foram utilizadas para esta tarefa, caixas experimentais (caixa de Skinner, 

modelo Lafayete 80201) que possuem, na parede esquerda ao lado frontal da caixa, 

uma barra que se encontra a 7 cm do piso. Abaixo e à esquerda desta há uma 

abertura circular por onde são liberadas pelotas de comida como reforço. As caixas 

experimentais são ligadas por uma interface (MRA - Equipamentos Eletrônicos) a 

um computador (PC-AT 286) que controla o experimento e registra os dados. Cada 

caixa experimental localiza-se dentro de uma caixa de madeira (55 x 55 x 55 cm) 

com espessura de 2.5 cm para isolamento de ruídos externos. A porta frontal desta 

caixa possui um visor (20 x 15 cm) que permite a observação e filmagem dos 

animais. Este conjunto localiza-se em uma sala, a interface e o computador 

localizam-se em uma sala adjacente. 

Além disso, foram posicionadas câmeras de vídeo de tal forma a permitir a 

filmagem das atividades dos animais durante as sessões. Todas as sessões 

experimentais foram registradas em fitas de vídeo para posterior análise. 

 

2.2.3. PROCEDIMENTO GERAL  

2.2.3.1. Privação alimentar e manipulação  

 Diariamente era fornecido de 20 a 25 gramas de ração para cada sujeito, 

podendo ocorrer alteração dessa quantidade, de tal forma a manter o peso dos 

animais em torno de 90-95% do peso ad libitum. Nos dois dias anteriores à 

exposição aos aparelhos dos animais foram manipulados pelo experimentador por 1 

minuto. Além disso, os animais eram manipulados todos os dias durante a pesagem.  

 

2.2.3.2. Exposição à Caixa Experimental 

Após a fase de manipulação os animais foram submetidos a duas sessões, 

uma sessão por dia. Nesta fase os animais eram colocados na caixa experimental por 
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5 minutos. Durante esse período foi registrada, por meio de uma filmadora, toda a 

atividade desenvolvida pelo animal.  

 

2.2.3.3. Treino a resposta de pressão na barra e comedouro 

 Foi realizada uma sessão na qual a aproximação dos animais ao comedouro 

e/ou a pressão na barra foram reforçadas por meio da liberação de pelotas de 

alimento. A sessão teve a duração de 40 minutos ou, então, a realização de 50 

respostas de pressão na barra seguidas pela ingestão das pelotas de alimento, o que 

ocorresse primeiro.  

 
 
2.2.3.4. Treino em reforçamento contínuo (CRF)  

Os animais foram colocados na caixa experimental e a pressão na barra, a 

qualquer momento, era seguida de reforço. A sessão, para cada animal, teve a 

duração  de 20 minutos. Foram realizadas duas sessões de treino em CRF. 

 

2.2.3.5. Treino em reforçamento diferencial de baixas taxas (DRL) 

 Os animais foram treinados na tarefa de DRL em dias seguidos, com 

interrupção de 2 dias antes de serem reiniciados outros 5 dias de treinos. Foram 

realizadas 36 sessões de treino. Em cada sessão o animal era colocado na caixa 

experimental por 20 minutos. Durante este período suas respostas de pressão na 

barra só eram reforçadas quando espaçadas por, no mínimo, 20 segundos (DRL-20 

seg). Respostas com um tempo inferior a 20 segundos com respeito à última resposta 

não eram reforçadas e, além disso, o tempo era zerado, i.e., começavam a ser 

contados novamente os 20 segundos. 
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2.2.4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Para a análise do desempenho dos animais, foram coletados os dados 

referentes à seqüência de intervalos entre as respostas (IER) durante as sessões1. As 

pressões na barra e os reforços foram registrados em um computador por meio de 

uma interface. Para controlar a liberação de reforço e recolhimento dos dados foi 

utilizado o programa de computador “CRF-DRL - Controle e Coleta de Dados”  

desenvolvido em linguagem BASIC, por Eldereis de Paula e Valéria C. I. Costa.  

A partir dos dados coletados calculou-se o Índice de Eficiência (IEf.) 

(Richelle & Lejeune, 1980): 

                  N' +  ∑∑∑∑ Xi<T Xi/T 
IEf. (%) = -----------------------    x 100 
                            N 
 
sendo,  

N' = no. de respostas reforçadas 
N  = no. total de respostas 
T  = tempo crítico, no caso T=20 segundos 
Xi = duração dos intervalos entre respostas (IER) menores que T 
 
 O desempenho máximo possível ocorre quando: 
 
     N'=N e  Xi = 0    
  portanto, 
     IEf. (%) = N'+ 0 x 100 = 100% 
           -------- 
              N 
 

Todas as sessões foram filmadas e gravadas em fitas de vídeo. As fitas foram 

transcritas para obtenção de dados relativos às atividades desenvolvidas pelos 

animais durante as sessões. A partir desses dados os comportamentos foram 

tabulados de forma a permitir a descrição e análise das atividades desenvolvidas 

pelos animais nas diferentes situações experimentais.  

 

                                            
1 IER: duração, em segundos, entre uma e outra pressão na barra, ao longo da sessão. 
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Para as análises estatísticas empregou-se a Análise de Variância (ANOVA); o 

Teste de Newman-Keuls foi utilizado como teste de comparações múltiplas, 

complementar à ANOVA. Somente foram consideradas diferenças com níveis de 

significância iguais ou menores do que 0.05. 

 

2.2.5. CATEGORIAS DE COMPORTAMENTOS ANALISADOS 
 
 As categorias comportamentais utilizadas para a transcrição das fitas de vídeo 

(TABELA 1) foram definidas a partir da análise preliminar de todas as atividades 

desenvolvidas pelos animais quando submetidos às duas sessões de exposição à 

caixa experimental (TABELA 1 do APÊNDICE). Além disso, as categorias 

comportamentais definidas por Figueiredo (2000) foram usadas como referência.  

 Para a transcrição e análise dos comportamentos foi utilizado o programa de 

computador COMPORT - Transcrição e  Análise de Categorias Comportamentais  

desenvolvido em linguagem BASIC por Taíza H. de Figueiredo e Valéria C. I. 

Costa.  
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TABELA 1. Categorias comportamentais analisadas no Experimento I. 

Localização 
LOCAL 1 LOCAL 2 

Atividade   
 

Limpeza 
(autocuidado) 

(s) 

Limpeza: Estas atividades podem ser de 3 tipos: (a) o 
animal lambe ou mordisca a superfície do corpo; (b) 
ergue pelo menos uma pata do chão e esfrega-a em 
uma região de superfície do próprio corpo (coçar-se); 
ou ainda (c) permanecendo com as patas anteriores 
afastadas do chão, aproxima-as da boca, lambe-as, 
em seguida estas são deslocadas para a região dorsal 
da cabeça e finalmente o animal esfrega-as sobre a 
região dorsal no sentido orelha-focinho. 

Idem 

 
Farejar 

(f) 

Farejar: movimentos de vibrissas e de contração do 
focinho e ou lamber com as quatro patas no chão. 
Sacudir a cabeça: movimentos curtos e rápidos de 
cabeça no sentido horizontal e vertical, com as quatro 
patas no chão. 

Idem 

Farejar o 
Comedouro ou 

Ingestão do 
alimento 

(ff) 

Farejar e/ou Lamber o comedouro: movimentos de 
vibrissas e de contração do focinho, estando com o 
focinho na abertura do comedouro ou estando o 
focinho dentro do comedouro ou lambendo o 
comedouro, com as quatro patas sobre o chão; ou, 
Ingestão do alimento: o animal, estando parado, 
realiza a apreensão, mastigação e deglutição do 
alimento. 

- 

 
Levantar-se 

(d) 

Levantar-se: estando sobre as patas posteriores e com 
ambas as patas  anteriores afastadas do chão, quer 
tocando ou não as paredes, mas não se limpando; 
pode deslocar-se ou não. 

Idem 

 
Locomoção 

(55) 

Locomoção: Estando o tronco afastado do chão, o 
rato realiza movimentos das quatro patas de modo 
coordenado resultando em um deslocamento do 
organismo sobre o chão da caixa. 

Idem 

Pressão na barra 
(44) 

Pressionar a barra, com a cabeça ou com uma ou duas  
patas sobre a mesma. 

- 

 
Parado 

(a) 

O animal conserva as quatro patas apoiadas no chão. 
Pode conservar as patas anteriores estendidas e a 
região ventral do tronco afastadas do chão, ou as 
patas e a região ventral do tronco encostadas no chão. 

Idem 

 LOCAL 1: área da caixa definida como a metade próxima ao comedouro e barra. 
 LOCAL 2: área da caixa definida como a metade distante do comedouro e barra.
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2.2.6. ANÁLISE DOS DADOS COMPORTAMENTAIS TRANSCRITOS 

Ao todo foram estudados 9 sujeitos e quatro blocos de sessões. Estes blocos 

foram compostos por meio da seleção de quatro sessões de cada animal dentre as 

últimas nove sessões de treino (de um total de 36 sessões). Foram estudados dois 

blocos de intervalos: intervalos entre 10-15 segundos e intervalos entre 15-20 

segundos. No bloco de intervalos entre 10-15 segundos foram incluídos todos os 

intervalos entre 10.0 e 14.9 segundos; no bloco entre 15-20 segundos foram incluídos 

todos os intervalos entre 15.0 e 19.9 segundos. 

 Para cada um dos sujeitos, cada uma das sessões selecionadas, e, para cada 

bloco de intervalos estudados, foram calculados: 

1. número Médio de Transições de uma categoria para outra por intervalo; 

2. número Médio de Categorias Comportamentais por intervalo; 

3. duração Média (segundos) de cada categoria comportamental por intervalo. 

4. número Médio de Ocorrências de cada categoria por intervalo; e, 

5. participação Porcentual (peso relativo) de cada categoria comportamental (%) em 

relação ao total de categorias apresentadas por aquele sujeito, naquela sessão, 

naqueles intervalos. 

Por exemplo, para:  

sujeito=rato1, 
sessão=sessão de Treino 36 e 
bloco de intervalo= intervalos entre 10-15 s , 

 Calculou-se: 

∑∑∑∑ Número de transições de uma  categoria 
comportamental para outra em cada um dos 
intervalos1 entre 10-15 s da sessão 36 de treino do rato 1 

1. Número Médio de 
Transições de uma 
categoria comportamental 
para outra, apresentado pelo 
rato1, na sessão 36, nos intervalos
entre 10-15 s 

= 
número total de intervalos  entre 10-15 s ocorridos na 
sessão 36 do rato 1 

 

A mudança de local, mesmo que mantida a atividade comportamental, foi 
considerada como uma transição. 

                                            
1 O número de transições de uma categoria comportamental para outra, em cada um dos intervalos, é 
igual ao número de categorias apresentadas em cada um dos intervalos menos uma unidade. 
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Número de ocorrências de todas as 
categorias  apresentadas pelo rato1, na sessão 36, 
nos intervalos entre 10-15 s 

2. Número Médio de 
Categorias 
comportamentais por 
intervalo, apresentado pelo 
rato1, na sessão 36, nos intervalos
entre 10-15 s 

= 
número total de intervalos  entre 10-15 s 
ocorridos na sessão 36 do rato 1 

 

 

duração total de uma determinada 
categoria apresentada pelo rato1, na sessão 36, nos 
intervalos entre 10-15 s 

3. Duração Média de cada 
categoria comportamental 
(segundos)  por intervalo, 
apresentada pelo rato1, na sessão 
36, nos intervalos entre 10-15 s 

= 

número total de intervalos  entre 10-15 s 
ocorridos na sessão 36 do rato 1 

 

 

Número de ocorrências de uma 
determinada categoria apresentada pelo rato1, 
na sessão 36, nos intervalos entre 10-15 s 

4. Número Médio de 
Ocorrências de cada 
categoria comportamental 
por intervalo, apresentado pel
rato1, na sessão 36, nos intervalos
entre 10-15 s 

= 
número total de intervalos  entre 10-15 s 
ocorridos na sessão 36 do rato 1 

 

 

Número total de ocorrências de 
uma determinada categoria 
apresentadas pelo rato1, na sessão 36, 
nos intervalos entre 10-15 s X          100 

5. Participação 
Porcentual (peso 
relativo) de cada 
categoria 
comportamental 
apresentada pelo rato1, na 
sessão 36, nos intervalos 
entre 10-15 s 

= 
número total de ocorrências de 
todas as categorias  apresentadas 
pelo rato1, na sessão 36, nos intervalos 
entre 10-15 s 
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2.3. RESULTADOS 

2.3.1. ÍNDICE DE EFICIÊNCIA (IEf) E INTERVALO ENTRE RESPOSTA (IER) 

 Na FIGURA 1 são apresentadas as médias dos Índices de Eficiência (IEf. %) 

em nove blocos de quatro sessões nos treinos DRL. O nível de desempenho dos 

animais aumenta de aproximadamente 33% no 1o. bloco para aproximadamente 55% 

de IEf. a partir do 5o. bloco, atingindo um nível estável de desempenho. A análise de 

variância (ANOVA) dos IEf. mostra haver diferenças significativas entre os blocos 

de sessões (F(8,64)=20.41; p=0.00). A análise de comparações múltiplas, 

complementar à ANOVA, Teste de Newman-Keuls, mostra que: (1) o primeiro 

bloco difere significativamente de todos os outros blocos; (2) os blocos 2 e 3 não 

diferem entre si, porém diferem de todos os outros blocos e (3) os blocos 4, 5, 6, 7, 8 

e 9 não diferem entre si e diferem dos blocos restantes (blocos 1, 2 e 3) (Newman-

Keuls, p<0.05). Estes dados, em conjunto, indicam um aumento significativo do 

desempenho dos animais ao longo dos blocos. 

 Na TABELA 2 do APÊNDICE são apresentadas as médias, desvios e erro padrão 

dos IEf. e Respostas  Reforçadas (Rref) em cada bloco e sessão de treino, bem como 

a análise de variância para todas as sessões. 

 Baseado nos intervalos entre respostas (IER) para cada um dos sujeitos, nas 

últimas sessões de treino, nas quais já havia uma estabilização do desempenho, 

determinou-se quais sessões e intervalos seriam mais adequados para a coleta de 

dados referentes aos comportamentos apresentados. Na TABELA 3 do APÊNDICE são 

apresentadas as médias e medianas dos IER(s) para todos os animais nas últimas 

nove sessões e destacadas as sessões selecionadas para análise dos comportamentos 

desenvolvidos durante a tarefa.   

O critério utilizado para essa seleção baseou-se na semelhança das sessões 

dos animais com relação à distribuição dos IER(s); desta forma selecionar-se-iam 

sessões que contivessem um número mínimo de intervalos de mesma duração. Cabe 

ressaltar que o objetivo deste experimento é analisar os comportamentos 

desenvolvidos em intervalos de mesmas durações em dias (sessões) diferentes, de 

forma a verificar se existe um padrão de comportamento ao longo de sessões. 
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Além da análise dos IER na escolha das sessões, considerou-se também a 

qualidade das gravações das fitas de vídeo. Uma dessas fitas não apresentou 

qualidade apropriada e as sessões nela contidas não puderam ser analisadas.   
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Figura 1. Média dos Índices de Eficiência (%)  nas sessões de treino  
dos animais submetidos à tarefa de DRL-20, Experimento I.
* diferença significativa em relação aos demais blocos de sessões;
+ diferença significativa em relação aos demais blocos de sessões com exceção 
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Newman-Keuls, p<0.05.

Blocos de 4 sessões

*

+ +

#
#

# #
# #

=

 



 

 

31

 

 Assim, algumas sessões de treino foram selecionadas e agrupadas em quatro 

blocos, que serão analisados a seguir (TABELA 2). 

TABELA 2. Média e mediana dos intervalos entre resposta (segundos) nos quatro blocos de treino em 
cujos intervalos de 10-15 e 15-20 s foram analisados os comportamentos dos animais. 

Intervalos entre Respostas (IER) em segundos 
Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3 Bloco 4 

Sujeitos Sessões 
de 

Treino 
Média Mediana 

Sessões 
de 

Treino 
Média Mediana 

Sessões 
de 

Treino 
Média Mediana Sessões 

de Treino Média Mediana 

1 36 10.1 9.7 34 10.1 10.3 32 12.8 12.4 31 10.6 9.1 
2 36 13.4 12.5 35 13.5 12.2 34 12.8 12.4 32 14.4 13.6 
3 36 11.6 11.9 35 11.9 12.1 34 13.3 13.7 33 11.9 12.3 
4 35 11.1 11.0 34 14.7 13.4 33 12.2 12.6 32 11.1 11.3 
5 35 11.9 12.3 33 10.8 11.6 31 10.8 10.4 28 9.6 10.4 
6 35 12.4 12.2 33 12.2 12.1 30 9.9 10.3 28 11.6 11.8 
7 36 10.3 10.4 35 12.5 12.1 34 13.9 13.1 33 13.5 13.1 
8 36 10.2 11.0 33 13.1 13.6 30 11.0 11.5 28 11.9 12.0 
9 36 12.2 12.7 35 13.3 14.3 34 13.8 14.0 30 9.1 9.0 

Média   11.5     12.5     12.3     11.5   
Desvio 
Padrão  1.2   1.4   1.4   1.7   

Erro 
Padrão   0.4     0.5     0.5     0.6   

 

  

Para a análise das atividades comportamentais desenvolvidas pelos animais 

foram estudados os intervalos entre 10 e 15 s, que são os intervalos de maiores 

freqüências, e os intervalos entre 15 e 20 s, que são os intervalos consecutivos aos 

intervalos de maiores freqüências. No bloco de intervalos entre 10-15 segundos 

foram incluídos todos os intervalos entre 10.0 e 14.9 segundos; no bloco entre 15-20 

segundos foram incluídos todos os intervalos entre 15.0 e 19.9 segundos. 

 Na FIGURA 2 são apresentadas as distribuições dos IER (s) nos quatro blocos 

de sessões de treino (sessões selecionadas, ver TABELA 2 acima) e a distribuição 

média dos IER dos quatro blocos de sessões. Observa-se uma distribuição normal 

dos intervalos, encontrando-se a maior porcentagem (pico da curva) nos intervalos 

entre 10 e 15 segundos; ou seja, os animais estavam espaçando suas respostas 

predominantemente em intervalos entre 10 e 15 segundos. A análise de variância 
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(ANOVA) mostra não haver diferenças significativas entre os blocos de sessões 

(F(3,24)=1.00; p=0.41), ou seja, a distribuição dos IER é igual nos quatro blocos; 

além disso, há, obviamente, diferenças significativas entre os intervalos 

(F(40,320)=30.21; p=0.00). Na TABELA 4 do APÊNDICE são apresentadas as 

distribuições das freqüências (%) dos IER (s)  nos quatro blocos de sessões de treino 

da tarefa temporal de DRL, bem como a análise estatística correspondente. 
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Figura 2.  Distribuição dos Intervalos entre Respostas (s) dos 4 blocos em cu
intervalos de 10-15 e 15-20s foram descritos os comportamentos adjuntivos d
animais submetidos à tarefa de DRL-20s,  Experimento I.

Figura 2. Distribuição dos Intervalos entre Respostas (s) dos 4 blocos em cujos
intervalos de 10-15 e 15-20 s foram descritos os comportamentos dos animais
submetidos à tarefa de DRL-20 s, Experimento I. 
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2.3.2. CATEGORIAS COMPORTAMENTAIS – SESSÕES DE DRL 

A seguir é apresentada a análise das atividades comportamentais 

desenvolvidas pelos animais durante os intervalos 10-15 s e 15-20 s, nos quatro 

blocos de sessões selecionadas. 

Os números médios de transições por intervalo (FIGURA 3a) e os números 

médios de categorias por intervalo (FIGURA 3b) não diferem estatisticamente nos 

intervalos de 10-15 s nos quatro blocos de sessões e também não diferem nos 

intervalos de 15-20 s nos quatro blocos de sessões (transições, efeito de bloco de 

sessão: F(3,24)=1.14; p=0.35); categorias, efeito de bloco de sessão: F(3,24)=1.13; 

p=0.35). (TABELA 5 do APÊNDICE: análise estatística). 

O mesmo ocorre em relação ao número de ocorrências por intervalo (FIGURA 

4b) e à participação porcentual (FIGURA 4c) de cada uma das categorias 

comportamentais analisadas, ou seja, não há, para todas as categorias analisadas, 

diferenças significativas entre os blocos. (TABELA 5 do APÊNDICE: análise 

estatística). Em relação à duração (FIGURA 4a), considerados os intervalos entre 10-

15 s, também não há diferenças significativas entre os quatro blocos de sessões para 

todas as categorias analisadas. Da mesma forma, nos intervalos entre 15-20 s, não há 

diferenças significativas na duração de todas as categorias nos blocos de sessões, 

com exceção da duração do bloco 4 da categoria FAREJAR COMEDOURO/INGESTÃO DE 

ALIMENTO, que difere dos blocos 2 e 3, e da duração do bloco 3 da categoria FAREJAR, 

que difere dos blocos 2 e 4 (TABELA 5 do APÊNDICE: análise estatística). 

Analisados em conjunto estes resultados mostram que, dado um determinado 

intervalo, os animais apresentam, em média, igual número de transições e de 

categorias por intervalo, além de iguais durações por intervalo, número de 

ocorrências e participação porcentual dos comportamentos ao longo de seguidas 

sessões.  
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Figura 3. Número Médio de Transições por intervalo (3a) e 
do Número Médio de Categorias por intervalo (3b) dos 
comportamentos apresentados nos intervalos entre 10-15 e 
15-20 s, nos 4 blocos de sessões de treino dos animais 
submetidos à tarefa de DRL-20 s, Experimento I. 



 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4a. Duração Média por intervalo (s) dos comportamentos apresentados nos 
intervalos entre 10-15 e 15-20 s, nos 4 blocos de sessões de treino dos animais 
submetidos à tarefa de DRL-20 s, Experimento I. 
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Figura 4a´. Peso relativo (%) da duração média por intervalo (s) de cada uma das 
categorias comportamentais apresentadas nos intervalos entre 10-15 e 15-20 s, nos 4 
blocos de sessões  de treino dos animais submetidos à tarefa de DRL-20 s, 
Experimento I. 
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Figura 4b. Número Médio de Ocorrências por intervalo (s) dos comportamentos 
apresentados nos intervalos entre 10-15 e 15-20 s, nos 4 blocos de sessões de treino 
dos animais submetidos à tarefa de DRL-20 s, Experimento I. 

 

 

4b´ 

1 2 3 4 1 2 3 4 Média dos 4 blocos
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
Peso Relativo (%)

o Parado
o Pressão na  
barra
o Locomoção
o Levantar-se
o Farejar 
comedouro
 e Ingestão de 
alimento
o Farejar
o Limpeza

Intervalos 10-15 Intervalos 15-20
Blocos

Int. 10-15 Int. 15-20  
 

Figura 4b´. Peso relativo (%) do número médio de ocorrências por intervalo (s) de 
cada uma das categorias comportamentais apresentadas nos intervalos entre 10-15 e 
15-20 s, nos 4 blocos de sessões  de treino dos animais submetidos à tarefa de DRL-
20 s, Experimento I. 
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Figura 4c. Participação Porcentual (peso relativo) das ocorrências comportamentais 
em relação ao total de ocorrências, apresentadas nos intervalos entre 10-15 e 15-20 s, 
nos 4 blocos de sessões  de treino dos animais submetidos à tarefa de DRL-20 s, 
Experimento I. 
 
 

Na FIGURA 5 são apresentadas as distribuições da duração média por intervalo 

(FIGURA 5a), do número médio de ocorrências por intervalo (FIGURA 5b) e da 

participação porcentual (FIGURA 5c) dos comportamentos apresentados por cada um 

dos nove animais em estudados. Nesta figura pode-se observar que as distribuições 

são muito semelhantes para os diferentes animais. Mais do que isso, a semelhança na 

distribuição dos comportamentos em um mesmo animal ao longo das sessões, e, 

mesmo nos dois diferentes intervalos, é muito grande, podendo-se, inclusive, 

identificar cada animal por meio das distribuições a ele correspondente. 
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Figura 5a. Duração Média por intervalo (s) dos comportamentos apresentados nos 
intervalos entre 10-15 e 15-20 s nos 4 blocos de sessões de treino de cada animal 
submetido à tarefa de DRL-20 s, Experimento I. 
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Figura 5b. Número Médio de Ocorrências por intervalo dos comportamentos 
apresentados nos intervalos entre 10-15 e 15-20 s nos 4 blocos de sessões de treino 
de cada animal submetido à tarefa de DRL-20 s, Experimento I. 
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Figura 5c. Participação Porcentual (%) dos comportamentos apresentados nos 
intervalos entre 10-15 e 15-20 s nos 4 blocos de sessões de treino de cada animal 
submetido à tarefa de DRL-20 s, Experimento I. 
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Desta forma, os resultados sugerem que os animais apresentam um padrão de 

atividade quando estão realizando uma tarefa de discriminação de intervalos 

temporais e que este padrão repete-se ao longo de seguidas sessões. A repetição de 

um padrão comportamental em sessões seguidas ocorre tanto nos intervalos entre 10-

15 s como nos intervalos entre 15-20 s. Contudo, existem diferenças entre os padrões 

de comportamento apresentados em um e em outro conjunto de intervalos (Ver efeito 

de intervalo, TABELA 5 do APÊNDICE). Estas diferenças são analisadas 

detalhadamente a seguir. 

Número Médio de Transições e Número Médio de Categorias por intervalo 
 (análise estatística: TABELA 5 do APÊNDICE) 

Nos intervalos entre 15-20 segundos verificou-se um aumento, tanto do 

número médio de transições por intervalo, como do número médio de categorias por 

intervalo, ou seja, nos intervalos entre 15-20 segundos, nos quatro blocos de sessões, 

há um aumento significativo (Teste de Newman-Keuls) no número de categorias e 

no número de transições quando comparados aos valores observados nos intervalos 

entre 10-15 segundos (FIGURAS 3a e 3b).  

Participação Porcentual de cada categoria em relação ao total de categorias  
(análise estatística: TABELA 5 do APÊNDICE) 

 As participações porcentuais (pesos relativos) das categorias LIMPEZA; 

LEVANTAR-SE e LOCOMOÇÃO não são estatisticamente diferentes nos intervalos entre 

10-15 e 15-20 segundos, nos respectivos blocos de sessões. Vale dizer, a 

participação porcentual - para cada uma das categorias citadas acima - ocorrida no 

bloco de sessão 1 nos intervalos entre 10-15 s não difere da participação porcentual 

ocorrida no bloco 1 nos intervalos entre 15-20 s; o bloco de sessão 2 do intervalo 10-

15 s não difere do bloco de sessão 2 do intervalo 15-20 s; e assim para os blocos de 

sessões 3 e 4. Na categoria FAREJAR, os blocos de sessões nos intervalos entre 10-15 

s não diferem de seus respectivos blocos nos intervalos entre 15-20 s, com exceção 

do bloco de sessão 2. Nas categorias FAREJAR COMEDOURO-INGESTÃO DE ALIMENTO  e 

PARADO, com exceção do bloco de sessão 4, os outros blocos de sessões não diferem 

dos seus respectivos blocos. Na categoria PRESSÃO NA BARRA há um aumento 

estatisticamente significativo em todos os blocos de sessões dos intervalos entre 15-
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20 segundos; este aumento da freqüência relativa ocorre pois: o número absoluto de 

pressões na barra se mantém o mesmo, mas o número total de comportamentos 

aumenta, portanto a freqüência relativa diminui (ver item “Método: Análise dos 

dados comportamentais transcritos”). Para as outras categorias acima analisadas 

vale o mesmo raciocínio; no caso, a participação porcentual manteve-se constante e 

houve um aumento total de categorias, portanto, necessariamente, houve um 

aumento do número de ocorrências de cada uma das categorias nos intervalos entre 

15-20 s, mesmo que este aumento não tenha sido estatisticamente significativo. 

(FIGURA 4c). 

Quando comparamos a participação porcentual das categorias 

comportamentais desenvolvidas pelos animais nos intervalos entre 10-15 s e entre 

15-20 s os dados, em conjunto, indicam não haver uma mudança significativa da 

distribuição de cada categoria comportamental em relação ao total de categorias 

ocorridas. 

Número de Ocorrências de cada categoria por intervalo 
(análise estatística: TABELA 5 do APÊNDICE) 

Os números de ocorrências por intervalo das categorias LIMPEZA e 

LOCOMOÇÃO não são estatisticamente diferentes nos intervalos entre 10-15 e 15-20 

segundos, nos respectivos blocos de sessões. Nas categorias FAREJAR COMEDOURO-

INGESTÃO DE ALIMENTO, com exceção do bloco de sessão 1,  LEVANTAR-SE, com 

exceção do bloco de sessão 2 e na categoria PARADO, com exceção do bloco de 

sessão 4, os blocos de sessões dos intervalos entre 10-15 s não diferem dos seus 

respectivos blocos nos intervalos entre 15-20 s. Por outro lado, há um aumento 

estatisticamente significativo no número de ocorrências por intervalo da categoria 

FAREJAR em todos os blocos de sessões dos intervalos entre 15-20 s  (FIGURA 4b). 

Estes dados, em conjunto, mostram que uma das diferenças entre os dois 

conjuntos de intervalos refere-se ao aumento significativo do número de ocorrências 

da categoria FAREJAR nos intervalos entre 15-20 s. Ou seja, os animais quando estão 

espaçando suas respostas em intervalos entre 15-20 s, aumentam a freqüência de 

FAREJAR e mantêm as outras categorias comportamentais com as mesmas 

freqüências, em média, dos intervalos entre 10-15 segundos. 
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Duração Média de cada categoria por intervalo 
(análise estatística: TABELA 5 do APÊNDICE) 

 Não há diferença estatisticamente significativa, nos respectivos blocos de 

sessões, entre os intervalos de 10-15 e de 15-20 segundos nas durações das 

categorias FAREJAR COMEDOURO-INGESTÃO DE ALIMENTO, LOCOMOÇÃO, PRESSÃO NA 

BARRA e LEVANTAR-SE (com exceção do bloco de sessão 2). Contudo, há um aumento 

estatisticamente significativo na duração da categoria FAREJAR nos intervalos entre 

15-20 s nos quatro blocos de sessões. Esse aumento também ocorre na duração das 

categorias LIMPEZA e PARADO, porém não ocorre significativamente em todos os 4 

blocos de sessões, mas, sim, nos blocos 1 e 4 para a categoria LIMPEZA e nos blocos 3 

e 4 da categoria PARADO. (FIGURA 4a).  

 Assim, os animais despendem, em média, o mesmo tempo em cada uma das 

categorias - FAREJAR COMEDOURO-INGESTÃO DE ALIMENTO, LOCOMOÇÃO, PRESSÃO NA 

BARRA e LEVANTAR-SE - nos dois conjuntos de intervalos, porém aumentam o tempo 

despendido nas categorias FAREJAR, LIMPEZA e PARADO nos intervalos entre 15-20 

segundos.  

 Resumindo, quando se comparam as atividades desenvolvidas nos intervalos 

entre 10-15 s e os intervalos entre 15-20 s, observa-se que, de modo geral: 

(1) há aumento, tanto do número médio de transições por intervalo, 
quanto do número médio de categorias nos intervalos entre 15-20 s; 

(2) não há variação na participação porcentual de cada categoria; 

(3) há aumento significativo do número de ocorrências e da duração da 
categoria FAREJAR e um aumento da duração das categorias LIMPEZA e 
PARADO nos intervalos entre 15-20 s. 

 

Vale dizer, os animais quando estão  espaçando suas respostas em intervalos 

entre 15-20 s, aumentam o número de ocorrências e a duração da categoria FAREJAR,  

aumentam a duração das categorias LIMPEZA e PARADO e mantêm as outras categorias 

comportamentais com as mesmas freqüências e durações dos intervalos entre 10-15 

s. Além disso, os animais mantêm constantes as participações porcentuais de cada 

categoria para ambos os  conjuntos de intervalos analisados. 
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 Assim, parece que os animais desenvolvem um padrão de comportamento 

que é realizado durante os intervalos de uma tarefa de discriminação temporal. Além 

disso, a variação desse padrão de atividade de um intervalo menor para um intervalo 

maior está preferencialmente baseada no aumento da freqüência e duração de uma 

das categorias, no caso FAREJAR, e no aumento da duração das categorias LIMPEZA e 

PARADO. As outras variáveis (número de ocorrências e duração) das demais 

categorias praticamente permanecem inalteradas. 

Na TABELA 6 do APÊNDICE são apresentados os valores das variáveis 

comportamentais para cada categoria de comportamento analisada, nos intervalos 

entre 10-15 s e 15-20 s, nos quatro blocos de sessões de treino de cada animal 

submetido à tarefa de DRL-20 s, Experimento I. 

Análise dos Locais onde se desenvolveram as atividades comportamentais 
 (TABELA 7 – APÊNDICE) 

A duração média, por intervalo, dos comportamentos ocorridos no LOCAL 1 

(próximo à barra) e no LOCAL 2 (distante da barra/comedouro), nos dois intervalos 

analisados (FIGURA 6), assim como o número médio de ocorrências das categorias 

comportamentais ocorridas nesses locais (FIGURA 7) mostram que: 

(A) a duração e o número de ocorrências dos comportamentos no LOCAL 1 

são maiores do que no LOCAL 2, ou seja, as atividades dos animais ocorrem 

preferencialmente no LOCAL 1, tanto nos intervalos entre 10-15 s, quanto nos 

intervalos entre 15-20 s (duração, efeito de local:F(1,8)=6.93; p=0.03; número de 

ocorrências, efeito de local: F(1,8)=33.27; p=0.00). Ver os grupos “LOCAL 1: 

LIMPEZA, LEVANTAR-SE, PARADO, FAREJAR” e “LOCAL 2: LIMPEZA, LEVANTAR-SE, 

PARADO, FAREJAR” das FIGURAS 6a e 7a. 

A análise de cada um dos comportamentos (FIGURAS 6b e 7b) mostra que, 

para categorias LIMPEZA e FAREJAR, a duração e o número de ocorrências dos 

comportamentos no LOCAL 1 é maior do que no LOCAL 2,  tanto nos intervalos entre 

10-15 s, quanto nos intervalos entre 15-20 s. Na categoria PARADO, apenas nos 

intervalos entre 15-20 s a duração no LOCAL 1 é maior do que no LOCAL 2; contudo, 

o número de ocorrências dessa categoria é maior no LOCAL 1, tanto nos intervalos 
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entre 10-15 s, quanto nos intervalos entre 15-20 s. Não há diferença na duração e no 

número de ocorrências da categoria LEVANTAR-SE  entre o LOCAL 1 e 2,  tanto nos 

intervalos entre 10-15 s quanto  nos intervalos entre 15-20 s. 

Em conjunto, esses resultados mostram que, tanto nos intervalos entre 10-15 

s, quanto nos intervalos entre 15-20 s, os animais desenvolvem suas atividades 

preferencialmente no LOCAL 1. Com exceção do comportamento de LEVANTAR-SE - 

cujos resultados indicam ocorrer indiferentemente nos locais 1 e 2 -, as demais 

categorias, LIMPEZA, PARADO e  FAREJAR, são preponderantemente desenvolvidas no 

LOCAL 1. 
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6a. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6a. Duração Média por intervalo (s) - média dos 4 blocos de sessões - das categorias 
comportamentais desenvolvidas no LOCAL 1 e no LOCAL 2,  nos intervalos 10-15 s e 15-20 
s, dos animais submetidos à tarefa de DRL-20 s, Experimento I. 
* diferença significativa em relação ao LOCAL 2, no mesmo bloco de intervalos; 
# diferença significativa em relação ao respectivo LOCAL, no bloco de intervalos entre 10-15 s; 
   Newman-Keuls, p< 0.05. 
 
 
6b. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6b. Duração Média por intervalo (s) - média dos 4 blocos de sessões - das categorias 
comportamentais: FAREJAR, PARADO, LEVANTAR e LIMPEZA desenvolvidas no LOCAL 1 e no 
LOCAL 2,  nos intervalos entre 10-15 s e 15-20 s, dos animais submetidos à tarefa de DRL-
20 s, Experimento I. 
* diferença significativa em relação ao LOCAL 2, no mesmo bloco de intervalos; 
# diferença significativa em relação ao respectivo LOCAL, no bloco de intervalos entre 10-15 s; 
   Newman-Keuls, p< 0.05. 
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7a. 
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Figura 7a. Número Médio de Ocorrências - média dos 4 blocos de sessões - das categorias 
comportamentais desenvolvidas no LOCAL 1 e no LOCAL 2,  nos intervalos 10-15 s e 15-20 
s, dos animais submetidos à tarefa de DRL-20 s, Experimento I. 
* diferença significativa em relação ao LOCAL 2, no mesmo bloco de intervalos; 
# diferença significativa em relação ao respectivo LOCAL, no bloco de intervalos entre 10-15 s; 
   Newman-Keuls, p< 0.05. 
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Figura 7b. Número Médio de Ocorrências - média dos 4 blocos de sessões - das categorias 
comportamentais: FAREJAR, PARADO, LEVANTAR e LIMPEZA desenvolvidas no LOCAL 1 e no 
LOCAL 2,  nos intervalos entre 10-15 s e 15-20 s, dos animais submetidos à tarefa de DRL-
20 s, Experimento I. 
* diferença significativa em relação ao LOCAL 2, no mesmo bloco de intervalos; 
# diferença significativa em relação ao respectivo LOCAL, no bloco de intervalos entre 10-15 s; 
   Newman-Keuls, p< 0.05. 
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 (B) nos intervalos entre 15-20 s há um aumento da duração dos 

comportamentos analisados, tanto para o LOCAL 1, quanto para o  LOCAL 2 (duração, 

efeito de intervalo: F(1,8)=628.37; p=0.00). Cabe ressaltar que um aumento da 

duração média por intervalo nos intervalos entre 15-20 s é, de fato, uma contingência 

da análise, pois, quando se analisam intervalos de maior duração, necessariamente 

constatar-se-á um aumento da duração total das atividades desenvolvidas. Contudo, 

esse aumento pode, ou não estar acompanhado do incremento do número de 

ocorrências dos comportamentos, podendo, ademais, ocorrer em apenas um ou em 

ambos os locais analisados. No presente experimento verifica-se que o aumento 

contingente da duração ocorreu nos dois locais analisados e foi acompanhado do 

aumento do número de ocorrências de categorias comportamentais tanto no LOCAL 1 

quanto no Local 2 (número de ocorrências, efeito de intervalo: F(1,8)=14.37; 

p=0.00). Ver os grupos “LOCAL 1: LIMPEZA, LEVANTAR-SE, PARADO, FAREJAR” e 

“LOCAL 2: LIMPEZA, LEVANTAR-SE, PARADO, FAREJAR” das FIGURAS 6a e 7a. 

Além disso, o aumento da duração total de todas as categorias (duração 

média por intervalo) nos intervalos entre 15-20 s pode ser decorrência do aumento da 

duração de apenas uma ou outra categoria, ou dever-se a um aumento individual de 

cada uma das categorias analisadas.  

Quando se analisa separadamente cada uma das categorias verifica-se não 

haver diferença na duração e número de ocorrências da categoria PRESSÃO NA BARRA 

(LOCAL 1). Por outro lado, há um aumento do número de ocorrências da categoria 

FAREJAR COMEDOURO/INGESTÃO DE ALIMENTO (LOCAL 1) nos intervalos entre 15-20 s 

em relação aos intervalos entre 10-15 s, não havendo um aumento correspondente da 

sua duração (FIGURAS 6a e 7a). 

Com relação à categoria PRESSÃO NA BARRA, cabe ressaltar que poderia haver 

diferenças na duração média por intervalo; contudo, dadas as características do 

esquema de reforçamento (DRL), NÃO é possível haver diferenças no número 

médio de ocorrências por intervalo para qualquer intervalo analisado, para qualquer 

animal, pois este valor sempre será igual a 1, já que é justamente a pressão na barra 

que define um intervalo entre resposta. Ou seja, em todos os intervalos analisados 



 

 

49

 

ocorre 1 pressão na barra, portanto, 1 ocorrência média por intervalo para essa 

categoria. 

A duração das categorias FAREJAR e LEVANTAR-SE aumenta nos intervalos 

entre 15-20 s tanto para o LOCAL 1 quanto para o LOCAL 2. O número de ocorrências 

aumenta somente no LOCAL 1 para a categoria FAREJAR e somente no LOCAL 2 para a 

categoria LEVANTAR-SE. Já para a categoria LIMPEZA, não ocorre variação do número 

de ocorrências na comparação dos dois blocos de intervalos, porém há um aumento 

da duração nos intervalos entre 15-20 s para o LOCAL 1. A duração da categoria 

PARADO aumenta nos intervalos entre 15-20 s somente no LOCAL 1; além disso, há 

um aumento do número de ocorrências dessa categoria, tanto no LOCAL 1 como no 

LOCAL 2, isso nos intervalos entre 15-20 s (FIGURAS 6b e 7b). 

Em conjunto, esses resultados mostram que nos intervalos maiores, entre 15-

20 segundos, há: 

(1) aumento da ocorrência de FAREJAR COMEDOURO/INGESTÃO DE ALIMENTO 

(LOCAL 1); 

(2)  aumento da duração de LIMPEZA no LOCAL 1; 

(3) aumento das atividades de FAREJAR e LEVANTAR-SE tanto no LOCAL 1 

quanto no LOCAL 2 – caracterizado pelo aumento da duração das duas 

categorias nos locais 1 e 2, e um aumento da ocorrência de FAREJAR  no 

LOCAL 1 e LEVANTAR-SE no LOCAL 2. 

 (4) aumento da atividade da categoria PARADO nos LOCAIS 1 e 2 – 

caracterizado pelo  aumento da ocorrência da categoria PARADO nos locais 

1 e 2, e um aumento na duração no LOCAL 1.  

 

 

2.3.3. CATEGORIAS COMPORTAMENTAIS - SESSÕES DE EXPOSIÇÃO À CAIXA 

EXPERIMENTAL 

A seguir é apresentada a análise das atividades comportamentais 

desenvolvidas pelos animais durante intervalos entre 10-15 s e 15-20 s nas 2 sessões 

de Exposição à caixa experimental que antecederam os treinos em CRF e DRL-20 s. 

Esta análise permite a comparação das atividades desenvolvidas em uma situação na 
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qual não havia a necessidade de uma discriminação temporal  (Exposição à caixa 

experimental) com uma outra situação, na qual os animais já estavam treinados em 

uma tarefa de DRL-20 s; neste caso, portanto, a discriminação temporal fazia-se 

necessária (DRL-20 s). 

Análise das duas sessões de exposição à caixa 

Os números médios de transições por intervalo e os números médios de 

categorias por intervalo não diferem estatisticamente nos intervalos de 10-15 s nas 

duas sessões de Exposição e também não diferem nos intervalos de 15-20 s (TABELA 

8 do APÊNDICE: efeito de sessão). O mesmo ocorre em relação à duração e  ao 

número de ocorrências por intervalo de cada uma das categorias comportamentais 

analisadas (TABELA 8 do APÊNDICE: efeito de sessão). O Teste de Newman-Keuls, 

empregado como análise complementar à ANOVA, confirma não haver diferenças 

significativas entre as sessões de um mesmo intervalo, com exceção da duração da 

categoria FAREJAR COMEDOURO nos intervalos entre 15-20 s e o número de 

ocorrências da categoria FAREJAR nos intervalos entre 10-15 s. 

 Em conjunto, estes dados indicam que, para ambos os intervalos, as duas 

sessões não apresentam diferenças significativas para cada uma das variáveis e 

categorias comportamentais analisadas. Contudo, existem diferenças entre os 

padrões de comportamento apresentados em um e em outro conjunto de intervalos 

(Ver efeito de intervalo, TABELA 8 do APÊNDICE). 

Nos intervalos entre 15-20 segundos verificou-se um aumento, tanto do 

número médio de transições por intervalo, quanto do número médio de categorias 

por intervalo, ou seja, nos intervalos entre 15-20 segundos, nas duas sessões, há um 

aumento significativo (Teste de Newman-Keuls) no número de categorias e no 

número de transições quando comparados aos valores obtidos nos intervalos entre 

10-15 segundos. 

A duração e o número de ocorrências por intervalo das categorias LIMPEZA, 

LOCOMOÇÃO, PRESSÃO NA BARRA e PARADO não são estatisticamente diferentes nos 

intervalos entre 10-15 e 15-20 segundos, nas respectivas sessões. Nos intervalos 

entre 15-20 s há um aumento estatisticamente significativo na duração e no número 
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de ocorrências das categorias FAREJAR, (nas duas sessões) FAREJAR COMEDOURO 

(somente na sessão 1) e LEVANTAR-SE (somente na sessão 2). (Teste de Newman-

Keuls, p<0.05). 

Estes dados, em conjunto, mostram um aumento significativo das atividades 

(duração e número de ocorrências) de FAREJAR, FAREJAR COMEDOURO e LEVANTAR-SE 

nos intervalos entre 15-20 s; as outras categorias comportamentais são mantidas, em 

média, iguais aos níveis de atividade apresentado em intervalos de 10-15 s. 

 Na TABELA 9 do APÊNDICE são apresentados os valores das variáveis 

comportamentais para cada categoria de comportamento analisada, nos intervalos 

entre 10-15 s e 15-20 s, nas duas sessões de Exposição à caixa experimental. 

 

Análise dos LOCAIS das sessões de Exposição à caixa 

 A duração total e o número de ocorrências total dos comportamentos 

agrupados - FAREJAR, LIMPEZA, LEVANTAR-SE e PARADO -, no LOCAL 1 é maior do que 

no LOCAL 2, nos dois intervalos analisados (Teste de Newman-Keuls, p<0.05).   

 

 A análise dos locais onde as categorias comportamentais desenvolveram-se 

mostra que, nos intervalos entre 15-20 s (em relação aos intervalos entre 10-15 s), há  

(1) aumento da atividade de FAREJAR no LOCAL 1 e LOCAL 2 – caracterizado pelo 

aumento da duração nos LOCAIS 1 e 2 e um aumento da ocorrência no LOCAL 1, (2) 

aumento da ocorrência de FAREJAR COMEDOURO (LOCAL 1) e (3)  aumento da 

atividade de LEVANTAR-SE no LOCAL 1 e LOCAL 2 – caracterizado pelo aumento da 

duração e do número de ocorrências nos LOCAIS 1 e 2. A  duração e o número de 

ocorrências das categorias comportamentais PRESSÃO NA BARRA, LIMPEZA e PARADO 

nos intervalos entre 10-15 s não apresentam diferenças significativas  em relação aos 

intervalos entre 15-20 s  (Teste de Newman-Keuls, p<0.05). (ver FIGURAS 9 e 10) 

 

Os valores das variáveis comportamentais nos dois locais analisados (LOCAL 

1: próximo à barra e LOCAL 2: distante da barra/comedouro) são apresentados na 

TABELA 10 do APÊNDICE. 
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2.3.4. COMPARAÇÃO ENTRE AS SESSÕES DE EXPOSIÇÃO À CAIXA E AS SESSÕES DE 
DRL-20 

 
O número médio de transições e o número de ocorrências dos 

comportamentos desenvolvidos na média das duas sessões de exposição e na média 

dos 4 blocos de sessões de DRL-20 s, nos dois intervalos estudados, são 

apresentados na FIGURA 8. Nas sessões de DRL-20 s houve um aumento das 

transições (e do número de ocorrências) em relação à sessão de Exposição, tanto nos 

intervalos entre 10-15 s quanto nos intervalos entre 15-20 s. Ou seja, para um mesmo 

conjunto de intervalos (10-15 s ou 15-20 s) os animais apresentam um número de 

transições (e do número de ocorrências) menor em uma situação na qual não havia a 

necessidade de uma discriminação temporal  (Exposição à caixa experimental) do 

que na  situação na qual a discriminação temporal se fazia necessária (DRL-20 s). 

A duração por intervalo (FIGURA 9) e o número de ocorrências por intervalo 

(FIGURA 10) dos comportamentos desenvolvidos na média das duas sessões de 

Exposição e na média dos 4 blocos de sessões de DRL-20 s, nos dois intervalos e 

dois locais analisados, são descritos a seguir.  

Nas sessões de DRL-20 s ocorre aumento da duração e do número de 

ocorrências das CATEGORIAS LIMPEZA, FAREJAR COMEDOURO/INGESTÃO DE ALIMENTO e 

PRESSÃO NA BARRA - nos dois conjuntos de intervalos analisados – e aumento da 

duração e da ocorrência da categoria LOCOMOÇÃO somente nos intervalos entre 15-

20 s. Por outro lado, ocorre uma diminuição da duração e número de ocorrências das 

categorias LEVANTAR-SE - nos dois intervalos - e na categoria PARADO - somente nos 

intervalos entre 10-15 s. Já na categoria FAREJAR ocorrem, nos dois intervalos 

analisados, uma diminuição da duração e um aumento do número de ocorrências. 

(Teste de Newman-Keuls, p<0.05) (ver TABELA 4 do APÊNDICE - ANOVA). 

 Em resumo, em relação às atividades desenvolvidas em uma situação na qual 

não havia a necessidade de uma discriminação temporal (Exposição à caixa 

experimental), na situação na qual os animais já estavam treinados em uma tarefa de 

DRL-20 s, e na qual, portanto, a discriminação temporal fazia-se necessária, ocorre 

(1) um aumento das atividades de LIMPEZA, FAREJAR COMEDOURO/INGESTÃO DE 

ALIMENTO, PRESSÃO NA BARRA e LOCOMOÇÃO, (2) uma diminuição das atividades de 
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LEVANTAR-SE e na categoria PARADO, além de (3) um aumento da duração e 

diminuição da ocorrência de FAREJAR.  
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Figura 8. Número Médio de Transições e Número Médio de 
Categorias por intervalo dos comportamentos desenvolvidos na 
média das duas sessões de Exposição à caixa experimental e na 
média dos 4 blocos de sessões de treino de DRL-20 s, nos 
intervalos entre 10-15 s e 15-20 s, Experimento I. 
* diferença significativa em relação à sessão de Exposição à caixa 
experimental, no mesmo bloco de intervalos; 
# diferença significativa em relação à respectiva sessão, no bloco de 
intervalos entre 10-15 s; Newman-Keuls, p< 0.05. 
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Figura 9. Duração Média por intervalo (s) das categorias comportamentais, FAREJAR, 
LIMPEZA, LEVANTAR, PARADO, FAREJAR COMEDOURO/INGESTÃO DE ALIMENTO, PRESSÃO 
NA BARRA e LOCOMOÇÃO, desenvolvidas na média das 2 sessões de Exposição  à caixa 
experimental e na média dos 4 blocos de sessões de DRL-20 s,  Experimento I. 
* diferença significativa em relação à sessão de Exposição à caixa experimental, no mesmo bloco 
de intervalos; 
# diferença significativa em relação à respectiva sessão, no bloco de intervalos entre 10-15 s; 
Newman-Keuls, p< 0.05. 
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Figura 10. Ocorrência Média por intervalo das categorias comportamentais, FAREJAR, 
LIMPEZA, LEVANTAR, PARADO, FAREJAR COMEDOURO/INGESTÃO DE ALIMENTO, 
PRESSÃO NA BARRA e LOCOMOÇÃO, desenvolvidas na média das 2 sessões de Exposição 
à caixa experimental e na média dos 4 blocos de sessões de DRL-20 s,  Experimento I. 
* diferença significativa em relação à sessão de Exposição à caixa experimental, no mesmo bloco 
de intervalos; 
# diferença significativa em relação à respectiva sessão, no bloco de intervalos entre 10-15 s; 
Newman-Keuls, p< 0.05. 
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2.3.5. QUADROS DE RESUMO DOS RESULTADOS OBTIDOS - EXPERIMENTO  I 
Comparação das atividades comportamentais desenvolvidas nas sessões de Exposição à 
caixa experimental  e nas sessões de  DRL-20 s: 

QUADRO 1. Diferenças nas atividades desenvolvidas nos intervalos entre 15-20 s em relação 
aos intervalos entre 10-15 s 

Sessões de Exposição à caixa experimental Sessões de treino em DRL-20 s 
Análise das duas sessões Análise dos LOCAIS 

FIGURAS 8, 9 e 10 
Análise dos 4 blocos de 

sessões 
Análise dos LOCAIS 
FIGURAS 8, 9 e 10 

- aumento, tanto do número médio de transições por 
intervalo, quanto do número médio de categorias; 

- aumento, tanto do número médio de transições por 
intervalo, quanto do número médio de categorias; 

   - a duração e o número 
de ocorrências dos 
comportamentos no 
LOCAL 1 é maior do que 
no LOCAL 2, nos dois 
intervalos 

  - a duração e o número 
de ocorrências dos 
comportamentos no 
LOCAL 1 é maior do que 
no LOCAL 2, nos dois 
intervalos 

 - aumento do número de 
ocorrências e da duração 
das categorias FAREJAR - 
NAS DUAS SESSÕES; 
 

 - aumento da atividade 
de FAREJAR no LOCAL 1 e 
LOCAL 2 – caracterizado 
pelo aumento da duração 
nos LOCAIS 1 e 2 e um 
aumento da ocorrência no 
LOCAL 1. 
 

- aumento do número de 
ocorrências e da duração 
da categoria FAREJAR 
(NOS 4 BLOCOS) 

- aumento da atividade de 
FAREJAR no LOCAL 1 e 
LOCAL 2 – caracterizado 
pelo aumento da duração 
nos LOCAIS 1 e 2 e um 
aumento da ocorrência no 
LOCAL 1. 
 

- aumento do número de 
ocorrências e da duração 
das categorias FAREJAR 
COMEDOURO e LEVANTAR-
SE (em uma das sessões); 
 

- aumento da ocorrência 
de FAREJAR COMEDOURO; 
- aumento da atividade de 
LEVANTAR-SE no LOCAL 1 
e LOCAL 2 – caracterizado 
pelo aumento da duração 
e do número de 
ocorrências nos LOCAIS 1 
e 2; 

 - aumento da ocorrência 
de FAREJAR 
COMEDOURO/INGESTÃO 
DE ALIMENTO; 
- aumento da atividade de 
LEVANTAR-SE no LOCAL 1 
e LOCAL 2 – caracterizado 
pelo aumento da duração 
nos LOCAIS 1 e 2 e 
aumento da ocorrência no 
LOCAL 2; 

   - aumento da duração das 
categorias LIMPEZA e 
PARADO (EM 2 BLOCOS) 

- aumento da duração de 
LIMPEZA no LOCAL 1; 
 
aumento da atividade da 
categoria PARADO nos 
LOCAIS 1 e 2 – 
caracterizado pelo 
aumento da ocorrência 
nos LOCAIS 1 e 2   e um 
aumento na duração no 
LOCAL 1. 

 
Observação: Não há diferenças significativas entre as duas sessões de Exposição à caixa 
experimental, assim como não há diferenças significativas entre os 4 blocos de sessões de DRL-20 s. 



 

 

57

 

 

QUADRO 2. Diferenças nas atividades desenvolvidas nas sessões de DRL-20 s 
em relação às sessões de Exposição à caixa experimental (FIGURAS 9 e 10) 

 

SESSÕES DE TREINO EM DRL-20 S  
- AUMENTO, tanto do número médio de transições por intervalo, quanto do 
número médio de categorias, tanto nos intervalos entre 10-15 s quanto nos 
intervalos entre 15-20 s. 

 

Intervalos entre 10-15 s Intervalos entre 15-20 s  Categoria 
Comportamental Duração Número de 

Ocorrência 
Duração Número de 

Ocorrência 
 

FAREJAR DIMINUIÇÃO AUMENTO DIMINUIÇÃO AUMENTO  
LEVANTAR-SE DIMINUIÇÃO DIMINUIÇÃO DIMINUIÇÃO DIMINUIÇÃO  

PARADO DIMINUIÇÃO DIMINUIÇÃO 
não há diferenças entre a 
sessão de DRL e a sessão de 
Exposição 

 

LIMPEZA AUMENTO AUMENTO AUMENTO AUMENTO  
FAREJAR 
COMEDOURO/ 
INGESTÃO DE 
ALIMENTO 

AUMENTO AUMENTO AUMENTO AUMENTO 

 

PRESSÃO NA BARRA AUMENTO AUMENTO AUMENTO AUMENTO  

LOCOMOÇÃO 
não há diferenças entre a 
sessão de DRL e a sessão de 
Exposição 

AUMENTO AUMENTO 
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2.4. DISCUSSÃO 

2.4.1. SESSÕES DE DRL  

 Em conjunto, os resultados obtidos sugerem que os animais apresentam um 

padrão de atividade quando estão realizando uma tarefa de discriminação de 

intervalos temporais e que este padrão se repete ao longo de seguidas sessões. A 

repetição de um padrão comportamental em sessões seguidas ocorre tanto nos 

intervalos entre 10-15 s quanto nos intervalos entre 15-20 s. Contudo, existem 

diferenças entre os padrões de comportamento apresentados em um e em outro 

conjunto de intervalos.  

 Quando são comparadas as atividades desenvolvidas nos intervalos entre 10-

15 s  com as que se deram nos intervalos entre 15-20 s, observa-se, de modo geral, 

que: 

(1)  há aumento, tanto do número médio de transições por intervalo, 
quanto do número médio de categorias nos intervalos entre 15-20 s; 

(2) não há variação na participação porcentual de cada categoria; 

(3)  há aumento significativo do número de ocorrências e da duração da 
categoria FAREJAR e um aumento da duração das categorias LIMPEZA e 
PARADO nos intervalos entre 15-20 s. 

 

Nos intervalos entre 15-20 s há um aumento do número de ocorrências de 

categorias comportamentais quando se compara com o total de ocorrências nos 

intervalos entre 10-15 s. Supondo, por exemplo, que a participação da categoria 

LEVANTAR-SE nos intervalos entre 10-15 s seja de 30%, o que poderia acontecer nos 

intervalos entre 15-20? A participação porcentual da categoria LEVANTAR-SE poderia: 

 (1) diminuir: neste caso o animal estaria aumentando o número de 

ocorrência de outras categorias e diminuindo ou não alterando o número de 

ocorrências do comportamento de LEVANTAR-SE (ressalta-se que o número total de 

categorias aumentou, portanto, se houvesse a manutenção do número de ocorrências 

de LEVANTAR-SE, então seu peso relativo ou participação porcentual diminuiria), ou, 



 

 

59

 

 (2) aumentar: neste caso o animal deixaria de realizar algum outro 

comportamento e estaria aumentando muito o número de ocorrências da categoria 

LEVANTAR-SE, ou, 

 (3) manter-se igual: neste caso teria havido um pequeno aumento da 

categoria LEVANTAR-SE, proporcional ao aumento das ocorrências de todas as 

categorias e, por isso, o peso relativo da categoria LEVANTAR-SE não se alteraria.  

Os resultados obtidos mostram a ocorrência desta última alternativa, tanto 

para a categoria LEVANTAR-SE, usada aqui como exemplo, como para as outras 

categorias estudadas. Vale dizer, quando se compara a participação porcentual das 

categorias comportamentais desenvolvidas pelos animais nos intervalos entre 10-15 s 

com as correspondentes aos intervalos entre 15-20 s os dados, em conjunto, indicam 

não haver uma mudança significativa da distribuição de cada categoria 

comportamental em relação ao total de categorias ocorridas.  

Além disso, como visto, os resultados mostram que uma das diferenças entre 

os dois conjuntos de intervalos refere-se ao aumento significativo do número de 

ocorrências por intervalo da categoria FAREJAR nos intervalos entre 15-20 s. Ou seja, 

os animais quando estão espaçando suas respostas em intervalos entre 15-20 s, 

aumentam a freqüência de FAREJAR e mantêm as outras categorias comportamentais 

com as mesmas freqüências dos intervalos entre 10-15 s. 

Desses dados conclui-se que nos intervalos entre 15-20 s houve um aumento 

de cada uma das categorias comportamentais, incremento esse proporcional ao 

aumento do total de categorias. Contudo, quando analisado o número médio de 

ocorrências por intervalo de cada categoria, verifica-se um aumento significativo 

apenas da categoria FAREJAR. Vale dizer, apesar de haver um aumento de cada uma 

das categorias comportamentais, apenas na categoria FAREJAR esse aumento revela-

se estatisticamente significativo. 

Com relação à duração dos comportamentos, os resultados mostram que os 

animais despendem o mesmo tempo em cada uma das categorias nos dois conjuntos 

de intervalos, porém aumentam o tempo despendido nas categorias FAREJAR, LIMPEZA 

e PARADO nos intervalos entre 15-20 segundos. 
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 A análise dos locais da caixa experimental onde se desenvolvem os 

comportamentos mostra que o aumento total da duração e do número de ocorrências 

dos comportamentos decorreu, preferencialmente, do aumento das atividades de (1) 

FAREJAR COMEDOURO/INGESTÃO DE ALIMENTO (aumento de ocorrências), (2) LIMPEZA 

no LOCAL 1 (aumento da duração) e (3) FAREJAR,  LEVANTAR-SE e PARADO nos LOCAIS 

1 e 2 (aumento do número de ocorrências e/ou duração no LOCAL 1 ou 2, ou em 

ambos).  

 Lejeune, Cornet, Ferreira e Wearden (1998) treinaram Mongolian gerbils, um 

pequeno roedor, em uma tarefa de discriminação temporal na qual os animais 

deveriam permanecer em cima de uma plataforma por um determinado tempo 

mínimo (t) para serem reforçados. Este procedimento é comparável ao esquema de 

DRL na medida em que, em uma tarefa de DRL, os animais, para serem reforçados, 

devem espaçar suas respostas de pressão na barra por um determinado período de 

tempo; da mesma forma, no procedimento realizado por Lejeune et al. (1998), os 

animais também deveriam espaçar, por um determinado período de tempo, sua 

resposta de descer de uma plataforma. A diferença básica entre os dois 

procedimentos reside na topografia da resposta requerida para obtenção do reforço.  

 No estudo de Lejeune et al. (1998) foram analisados seis períodos de tempo 

ou intervalos: 2, 5, 7.5, 10, 12.5 e 15 segundos. No presente experimento foram 

analisados dois períodos, i.e., dois blocos de intervalos: 10-15 e 15-20 segundos; 

neste caso, nenhum dos intervalos era reforçado já que o reforço só era liberado em 

intervalos iguais ou maiores do que 20 segundos (o bloco de intervalos entre 15-20 

segundos incluiu todos os intervalos entre 15.0 e 19.9 segundos, portanto, intervalos 

de 20 segundos, não entraram na análise do presente estudo). No experimento 

realizado por Lejeune et al. (1998) os dados provenientes de respostas reforçadas 

(descer da plataforma) foram separados dos provenientes de respostas não 

reforçadas, contudo, o artigo não deixa claro quais seriam os intervalos entre 

respostas que os animais estariam realizando de fato. Em outras palavras, a análise 

efetuada pelos autores compara os comportamentos desenvolvidos em vários 

intervalos, porém os intervalos analisados não são os intervalos produzidos pelos 

animais, mas sim os intervalos determinados pelas contingências experimentais, i.e., 
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a análise dos comportamentos foi feita em relação ao tempo mínimo requerido para 

reforço.  

 A análise de dados feita no estudo de Lejeune et al. (1998) corresponde a 

realização de sessões de DRL com vários intervalos crescentes - sessões de DRL de 

2 segundos, seguidas por sessões de DRL de 2.5 segundos, seguidas por outras tantas 

sessões com intervalos crescentes até 15 segundos. Os comportamentos adjuntivos 

desenvolvidos pelos animais em cada um desses conjuntos de sessões foram 

analisados separando-se os dados de comportamentos em intervalos reforçados e não 

reforçados. Neste caso, estariam sendo analisados, no caso da DRL de 10 segundos, 

os comportamentos apresentados em todos os intervalos inferiores a 10 segundos 

(não reforçados) e os comportamentos apresentados em todos os intervalos acima 

desse valor (reforçados) sem que houvesse uma separação da análise dos 

comportamentos por intervalo entre resposta produzida pelos próprios animais.  

 Assim, apesar de os autores apresentarem os dados relativos às atividades 

desenvolvidas em um período no qual não houve reforço, sabe-se que este período 

era menor que 2 segundos, ou que era menor que 10 segundos, porém não se tem a 

informação de qual era efetivamente o intervalo entre resposta produzido pelos 

animais. Da mesma forma, os autores apresentam os dados para os períodos nos 

quais os animais foram reforçados, o que ocorreu em períodos, por exemplo, maiores 

do que 10 segundos, mas não se sabe se esses comportamentos foram realizados em 

11, 12, 13 ... segundos. 

 No caso do presente estudo foram realizadas apenas sessões de DRL de 20 

segundos e a análise dos dados não se deu em relação ao tempo requerido na tarefa 

(no caso 20 segundos), pois se analisam os dados em relação ao tempo (intervalo) 

que os animais efetivamente estiveram desenvolvendo os comportamentos. Cabe 

lembrar que em uma tarefa de DRL os animais não realizam intervalos entre 

respostas de 20 segundos ou somente intervalos próximos a 20 segundos; os 

intervalos entre resposta dos animais possuem uma distribuição normal em torno de 

um intervalo médio entre resposta. Ou seja, em cada sessão de DRL de tempo t, os 

animais produzem intervalos entre respostas que vão desde 1 segundo até 

aproximadamente 50 segundos, sendo que a distribuição das freqüências desses 
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intervalos localiza-se em torno do intervalo entre resposta médio t (ver FIGURA 2).  

Desta forma, no presente experimento, foram analisados os comportamentos 

realizados nos intervalos entre 10-15 s e 15-20 segundos produzidos pelos próprios 

animais em sessões de DRL, cujo tempo mínimo de resposta para reforço foi de 20 

segundos. 

 Deve-se ter presente que se poderiam fazer algumas ressalvas quanto à 

análise comportamental produzida pelo estudo de Lejeune et al. (1998) já que foram 

agrupados os resultados de comportamentos adjuntivos desenvolvidos em diferentes 

intervalos entre respostas; a interpretação dos resultados poderia ser menos acurada 

devido a tal agrupamento. Por outro lado, conhecendo detalhadamente as 

distribuições dos intervalos entre respostas e os comportamentos dos animais em 

procedimentos experimentais desta natureza, pode-se afirmar que os agrupamentos, 

nos intervalos em que foram realizados por Lejeune et al. (1998), não comprometem 

os resultados finais obtidos pelos autores. 

 Além disso, as diferenças entre os dois estudos em foco não impedem a 

realização de algumas comparações entre seus resultados. Cabe ressaltar que, se 

Lejeune et al. (1998) analisaram os dados de sorte a ocorrer o agrupamento de 

comportamentos apresentados em intervalos com uma variação de no máximo 10 

segundos, no presente experimento os dados viram-se agrupados em períodos de 5 

segundos - foram agrupados todos os intervalos entre 10 e 14.9 segundos (bloco de 

intervalos entre 10-15 s) e todos os intervalos entre 15 e 19.9 segundos (bloco de 

intervalos entre 15-20 s). 

 Apesar das dificuldades para a comparação entre os dois experimentos devido 

às diferenças entre as categorias comportamentais escolhidas para a análise e a forma 

de análise dos dados, algumas comparações entre os resultados obtidos podem ser 

feitas. Da mesma forma que no presente estudo encontrou-se um aumento do número 

médio de categorias comportamentais por intervalo, nos intervalos entre 15-20 

segundos, no estudo de Lejeune et al. (1998) também se encontrou um aumento do 

número médio de comportamentos adjuntivos por resposta de descer da plataforma, 

em períodos mais longos (TABELA 3). 
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TABELA 3. Comparação dos resultados obtidos por Lejeune et al (1998) e os do 
presente estudo. 

Lejeune et al. (1998) Presente estudo 
períodos 

analisados 
número de comportamentos 

 
períodos 

analisados 
número médio de 
comportamentos 

 sujeito 1 sujeito 2 sujeito 3  9 sujeitos 
2 s 2-3 3-4 3-4   
5 s 4-5 4-5 4-5   
7.5 s 4-5 5-6 4-5   
10 s 4-5 6 4-5 10-15 s 5-6 
12.5 s 4-5 6-7 4-5   
15 s 5-6 6-7 4-5 15-20 s 6-7 
 

 Neste caso a comparação mais relevante pode ser feita entre os números de 

comportamentos obtidos nos intervalos entre 10, 12.5 e 15 s do estudo de Lejeune et 

al. (1998) e os resultados obtidos no presente experimento nos intervalos entre 10-15 

segundos. Observa-se que os números estão muito próximos: entre 4-6 

comportamentos por intervalo nos dois estudos, para intervalos entre 10 e 15 

segundos. 

 Em um primeiro momento pode-se dizer que esta semelhança entre os 

resultados seria decorrência do procedimento, ou seja, como estão sendo comparados 

períodos de tempos iguais, o número de comportamentos que pode ser desenvolvido 

nesse intervalo teria de ser, necessariamente, semelhante. Em outras palavras, poder-

se-ia questionar esta comparação alegando ser ela desprovida de significado já que 

em um período de tempo de 10 segundos necessariamente só seria possível 

desenvolver um número médio de comportamentos igual a 5. 

 Contudo, essa primeira aproximação não é correta, tornando a semelhança 

entre os resultados obtidos nos dois experimentos altamente relevantes. Como 

pensado inicialmente, o número de ocorrências de comportamentos não precisa, 

necessariamente, ser semelhante em diferentes sessões, ou em diferentes 

experimentos, simplesmente pelo fato de terem sido avaliados em um mesmo 

intervalo de tempo. Quando são comparados os comportamentos apresentados 

durante um mesmo período de tempo, em duas sessões, ou em dois experimentos, 

poder-se-ia verificar que os animais desenvolveram, em uma ocasião, um número 

alto de comportamentos, com baixas durações, ou então, desenvolveram um número 
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baixo de comportamentos com altas durações. Em outras palavras, o fato de os 

animais (ratos e gerbilos) apresentarem número de comportamentos semelhantes em 

mesmos períodos de tempo é altamente relevante já que os animais teriam a 

possibilidade de apresentar números variados de comportamentos, variando a 

duração de cada um desses comportamentos. Conseqüentemente, a semelhança entre 

número de ocorrências de comportamentos em diferentes experimentos é mais um 

indício da existência de um padrão comportamental para a realização de 

discriminações temporais. 

 No artigo de Lejeune et al. (1998), entretanto, não são apresentadas outras 

variáveis comportamentais, como duração e participação percentual de cada uma das 

categorias estudadas, o que prejudica uma comparação mais detalhada dos dados. 

Apesar desta limitação, alguns comentários podem ser tecidos. Na análise de 

seqüência de comportamentos, Lejeune et al. (1998) mostram que, para todos os 

animais e em todos os intervalos (2, 5, 10 e 15 segundos) analisados, as três 

seqüências de comportamentos com maiores freqüências repetem-se, em média, em 

mais de 50% das tentativas. Especificamente com relação aos intervalos de 10 e 15 

segundos as seqüências de maior freqüência representaram, para dois dos animais, de 

20 a 45% das tentativas e, em um dos animais, de 60 a 90% das tentativas. Vale 

dizer, a análise seqüencial dos comportamentos mostra fortes indícios de um padrão 

de comportamento desenvolvido pelos gerbilos durante uma tarefa de discriminação 

comportamental. 

Figueiredo (2000), analisando as seqüências comportamentais com maior 

porcentagem de apresentação para cada rato durante o tempo de espera em esquemas 

de atraso-de-reforço-iniciado-por-resposta1, mostra haver uma grande semelhança 

entre os sujeitos com relação às seqüências comportamentais apresentadas. Em 

adição a isso se observa uma alta porcentagem de apresentação de uma mesma 

seqüência: em todos os períodos (tempos de espera) analisados, as três seqüências de 

maior freqüência aparecem, em média, em mais de 50% das tentativas. Além disso, 

houve uma alta correlação (r2 = 0,77)  entre o número médio de transições entre as 

                                            
1 O tempo de espera pode ser considerado um período no qual o animal determina um período de 
tempo por meio da resposta de pressão na barra, portanto, uma discriminação temporal comparável à 
tarefa do presente experimento. 
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categorias comportamentais e o tempo de espera na sessão, sugerindo uma relação 

entre essas duas variáveis. Ou seja, quanto maior o tempo de espera (período de 

tempo analisado), maior o número de transições e, conseqüentemente, maior o 

número de ocorrências de comportamentos. Em conjunto, esses resultados obtidos 

com ratos confirmam os dados obtidos por Lejeune et al. (1998) com os gerbilos e 

reforçam a idéia da correlação entre os comportamentos apresentados durante a 

contagem de um período de tempo e o processamento temporal desenvolvido para 

resolver a tarefa.  

 Fetterman, Killeen e Hall (1998) encontraram correlação entre o 

desenvolvimento de comportamentos adjuntivos e a discriminação temporal em um 

experimento em que quatro ratos deveriam discriminar entre duas diferentes 

durações (6 e 12 segundos) de um sinal. Os autores concluem que os resultados 

obtidos constituem uma excelente evidência de apoio à teoria comportamental da 

contagem de tempo, embora alguns dos resultados obtidos com pombos não tenham 

confirmado essas evidências. 

Vários trabalhos demonstram que o desempenho adequado em uma tarefa de 

DRL pode ser comprometido se os animais testados forem impedidos de 

desenvolverem os chamados comportamentos colaterais ou adjuntivos (Glazer & 

Singh, 1971; Acsádi, Buzsáki, Keszthelyi, Királyfalvi & Gage, 1986); ou então, o 

desempenho dos animais em uma tarefa de DRL pode ser melhorado se forem 

colocados objetos dentro da caixa experimental, o que facilitaria o desenvolvimento 

de comportamentos adjuntivos (Slonaker & Hothersall, 1972; Kirk, Berntsonn & 

Hothersall, 1982). Ou ainda, o desempenho de ratos em uma tarefa de discriminação 

de dois intervalos temporais (curto, 3 s e longo, 9 s) pode ser melhorado quando os 

animais precisam executar alguma atividade extra (pressão de uma barra) durante a 

apresentação do estímulo (curto ou longo) a ser discriminado (Harper & Bizo, 2000). 

 Em resumo, embora não se possa fazer uma comparação direta dos 

resultados, vários estudos encontrados na literatura apresentam conclusões que 

apóiam a tese de uma participação efetiva dos comportamentos adjuntivos no 

desempenho dos animais em tarefas de discriminação temporal (Fetterman, Killeen 
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& Hall, 1998; Lejeune, Cornet, Ferreira & Wearden, 1998; Figueiredo, 2000; Glazer 

& Singh, 1971; Acsádi, Buzsáki, Keszthelyi, Királyfalvi & Gage, 1986). 

 No presente estudo os resultados indicam que os animais desenvolvem um 

padrão de comportamento durante a realização de uma tarefa de discriminação 

temporal. Além disso, a variação desse padrão de atividade, de um intervalo menor 

para um intervalo maior, está preferencialmente baseada no aumento das atividades 

de FAREJAR, LEVANTAR-SE e PARADO, tanto na porção mais próxima da barra e do 

comedouro, quanto nas mais distantes; no aumento da atividade de LIMPEZA na 

porção mais próxima da barra e comedouro e no aumento da atividade de FAREJAR 

COMEDOURO/INGESTÃO DE ALIMENTO. Os resultados não excluem a existência de um 

relógio interno, contudo, apóiam fortemente a associação entre o desenvolvimento de 

comportamentos durante a tarefa e o processo de discriminação temporal. 

 No Experimento II, o estudo dos comportamentos apresentados durante os 

intervalos entre resposta - em diferentes tamanhos de caixas experimentais, 

desenvolvidos por animais cuja função hipocampal encontra-se comprometida e 

também pelos respectivos grupos controle operados, mas não lesados - propiciará 

uma discussão mais detalhada acerca da função destes comportamentos no processo 

de discriminação temporal. 

 

2.4.2. COMPARAÇÃO ENTRE AS SESSÕES DE EXPOSIÇÃO À CAIXA E AS SESSÕES DE 

DRL 

 Nas sessões de DRL-20 s observa-se que as atividades de LEVANTAR-SE e 

FAREJAR diminuem sua duração, enquanto a atividade de LIMPEZA tem sua duração 

aumentada. Além disso, há um aumento das atividades diretamente relacionadas ao 

recebimento do reforço: FAREJAR COMEDOURO/INGESTÃO DE ALIMENTO e PRESSÃO NA 

BARRA. A diminuição da duração e da ocorrência da categoria PARADO relacionar-se-

ia ao aumento de tempo despendido em outras atividades. 

 Observa-se uma diminuição das atividades de LEVANTAR-SE e FAREJAR nas 

sessões de DRL-20 s em relação às sessões de exposição. A diminuição dessas 

atividades poderia ser entendida como uma diminuição de comportamentos 
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relacionados à exploração de um ambiente novo. Ou seja, as atividades de LEVANTAR-

SE e FAREJAR seriam menores nas sessões de DRL-20 s visto que, nesta situação, a 

caixa experimental é um ambiente ao qual os animais já estariam habituados. Da 

mesma forma explicar-se-ia o aumento da atividade de LIMPEZA nas sessões de DRL. 

Ou seja, a atividade de LIMPEZA é baixa na situação de Exposição, pois os animais 

estão em um ambiente novo e, conseqüentemente, as atividades exploratórias são 

predominantes em relação às atividades não exploratórias. Ao longo das sessões de 

treino DRL ocorre a habituação à caixa experimental; assim, os comportamentos não 

relacionados à atividade exploratória aumentam, como é o caso da atividade de 

LIMPEZA. 

Em muitos comportamentos que compõem seu repertório, o rato parece estar 

ativamente procurando contato sensorial com as diversas regiões de sua caixa ou 

campo-aberto ou labirinto etc.. Fareja o assoalho, levanta-se e fareja as partes 

superiores das paredes, locomove-se etc.. A estes tipos de respostas – que indicam 

uma tendência a reagir à novidade por meio de movimentos de aproximação - tem 

sido comumente dado o nome de “respostas exploratórias”. Bueno (1977) ressalta 

que esta designação pode gerar confusão, uma vez que o termo exploratório deveria 

ser restringido a comportamentos que, comprovadamente, estivessem ligados por 

uma relação funcional a estímulos novos. A locomoção do rato – designada por 

muitos como resposta exploratória – pode representar fuga, parte de uma seqüência 

de obtenção de alimento etc.., casos em que não haveria qualquer processo 

exploratório envolvido. Neste caso haveria a necessidade de uma distinção entre os 

elementos comportamentais que – como locomoção ou o levantar-se – são tidos por 

“exploratórios” e respostas genuinamente exploratórias, porque ligadas a estimulação 

nova do ambiente (Bueno, 1977). Desta forma, a proposta para explicar a diminuição 

das atividades de FAREJAR e LEVANTAR-SE  nas sessões finais de DRL em comparação 

às sessões de Exposição não se constitui na certeza da relação funcional entre tais 

categorias e o processo exploratório (e a habituação subseqüente), mas sim, tão 

somente, uma possibilidade. De fato, a maior relevância, neste caso, é que a alteração 

destas atividades não parece ser um fator determinante na discriminação temporal. 

 Na 2a. sessão de Exposição ocorreu um aumento (não significativo) da 

categoria PARADO, ou seja, em sessões consecutivas de Exposição, os animais 
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tenderiam a diminuir toda a sua atividade, pois o ambiente já teria sido explorado o 

suficiente. Não havendo qualquer mudança nesse ambiente, a atividade geral do 

animal diminuiria, aumentando, assim, a duração da categoria PARADO  (isso pode ser 

observado quando, eventualmente, durante uma sessão, ocorre o entupimento do 

comedouro - após algum tempo os animais diminuem sensivelmente toda a sua 

atividade, chegando a deitar e dormir).  

 Contudo nas sessões de DRL-20 s ocorre uma diminuição da duração e 

ocorrência da categoria PARADO. De fato, o que parece estar acontecendo é que, nas 

sessões de DRL-20 s, os animais passam menos tempo parados, pois outras 

atividades aumentam.  

 Além do aumento da atividade de LIMPEZA, as atividades de FAREJAR 

COMEDOURO/INGESTÃO DE ALIMENTO e PRESSÃO NA BARRA aumentam nas sessões de 

DRL, tanto em duração quanto em número de ocorrências. Esse aumento é esperado 

já que estas categorias estão relacionadas às contingências experimentais da tarefa de 

DRL-20 s. Ou seja, nas sessões de DRL, tanto o comedouro quanto a barra estão 

associados ao reforço, desta forma, o aumento dessas categorias em relação às 

sessões de Exposição não só é esperado como também é necessário para que o 

animal realize adequadamente a tarefa de DRL. 

 Resumindo, nas sessões de DRL-20 s observa-se que as atividades 

exploratórias teriam sido substituídas por atividades não exploratórias - diminuição 

de LEVANTAR-SE e FAREJAR e aumento de LIMPEZA. A diminuição da duração e 

ocorrência da categoria PARADO relacionar-se-ia ao aumento despendido em outras 

atividades tais como FAREJAR COMEDOURO/INGESTÃO DE ALIMENTO e PRESSÃO NA 

BARRA. Estas atividades, por sua vez, teriam sua duração e ocorrências aumentadas 

por estarem diretamente relacionadas ao recebimento do reforço. 

  Na comparação entre as duas situações experimentais (Exposição e DRL), 

como estão sendo comparados iguais intervalos de tempo, não pode haver um 

aumento na soma da duração das categorias comportamentais. Assim, o aumento da 

duração das categorias LIMPEZA, FAREJAR COMEDOURO/INGESTÃO DE ALIMENTO, 

PRESSÃO NA BARRA e LOCOMOÇÃO é compensado pela diminuição da duração das 

categorias LEVANTAR-SE, PARADO e FAREJAR. Por outro lado, não existe razão 
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aparente para uma alteração no número de ocorrências total (transições), ou seja, os 

animais poderiam re-arranjar as durações de seus comportamentos sem alterarem o 

número de comportamentos por intervalo. Contudo, ocorre um aumento total do 

número de ocorrências de categorias (e transições) nas sessões de DRL, nos dois 

blocos de intervalos analisados. Desta forma, pode-se supor que este aumento no 

número de ocorrências (e transições) estaria relacionado com o processo de 

discriminação temporal.  

 É interessante notar que o número de ocorrências por intervalo de cada 

categoria, nas sessões de DRL-20 s, aumenta ou diminui acompanhando o aumento 

ou diminuição da duração da sua respectiva categoria, com exceção da categoria 

FAREJAR. Em outras palavras, as categorias cujas durações aumentaram na sessão de 

DRL apresentaram também um aumento de ocorrências; as categorias cujas durações 

diminuíram também apresentaram uma diminuição no número de ocorrências. 

Contudo, a categoria FAREJAR não apresentou essa relação. Apesar de ter havido uma 

diminuição acentuada da sua duração por intervalo, houve um aumento da sua 

ocorrência por intervalo. Neste caso, a categoria comportamental FAREJAR parece ter 

uma maior relevância para o aumento do número total de comportamentos e 

transições por intervalo. De toda sorte, já que uma das diferenças entre as duas 

situações é a ocorrência ou não do processo de discriminação temporal, o fato de 

haver uma diferença nas taxas de comportamentos entre as duas situações é um 

elemento a ser mais bem estudado e explorado. 

 

2.4.3. TEORIA COMPORTAMENTAL DA CONTAGEM DE TEMPO - BET - BEHAVIORAL 

THEORY OF TIMING 

 Como visto anteriormente, a BeT propõe que os animais desenvolveriam uma 

seqüência de comportamentos adjuntivos durante os intervalos, sendo que um desses 

comportamentos dispararia a ocorrência da resposta medida - como a pressão na 

barra ou bicar a chave. Já a transição de um comportamento para outro seria 

regulado por pulsos produzidos pelo relógio interno que emitiria pulsos com uma 

freqüência constante durante cada tentativa da tarefa (Killeen & Fetterman, 1988; 

Fetterman, Killeen & Hall, 1998; Lejeune, Cornet, Ferreira & Wearden, 1998).  
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 Segundo a BeT, a taxa de pulsos está relacionada com a taxa de reforçamento; 

isto implica que, se não houver alteração na taxa de reforçamento, não haverá 

alteração na taxa de pulsos e, conseqüentemente, a taxa de comportamentos (número 

de ocorrências e transições) manter-se-á constante. Da mesma forma, se houver um 

aumento na taxa de reforçamento, haverá aumento na taxa de pulsos e, 

conseqüentemente, haverá um aumento na taxa de comportamentos. 

 Em muitas tarefas temporais, por exemplo, FI, a taxa de reforçamento na 

situação experimental e a duração a ser discriminada (medida) estão altamente 

correlacionadas. Contudo, em outras tarefas, como a DRL, a taxa de reforçamento 

não está relacionada diretamente com o tempo a ser discriminado, e, sim, com a 

eficiência na qual o animal está realizando cada sessão. A maioria dos estudos da 

BeT tem sido desenvolvida para confirmar ou não se a hipótese da taxa de pulsos 

varia segundo a taxa de reforçamento da maneira predita. Contudo, vários estudos 

têm encontrado indicações de que a taxa de pulsos varia com o tempo a ser 

discriminado e não com a taxa de reforçamento como proposto inicialmente por 

Killeen e Fetterman (1988) (ver também Lejeune, Cornet, Ferreira & Wearden, 

1998). 

 Assim, segundo a BeT, a taxa de comportamentos nos blocos entre 10-15 s e 

15-20 s deve permanecer constante. Isto porque, não tendo havido alteração na taxa 

de reforçamento, não haveria mudança na taxa de pulsos e, por conseguinte, não 

haveria alteração na taxa de comportamentos. Por outro lado, a BeT prevê um 

aumento da taxa de comportamentos em DRL-20 s em relação à sessão de 

Exposição. Neste caso, a taxa de reforçamento em DRL-20 s é maior que na 

Exposição (já que na Exposição essa taxa era igual a 0), assim, a taxa de pulsos do 

contador seria maior que na sessão de Exposição. Esse aumento na taxas de pulsos 

promoveria o aumento na taxa de comportamentos. 

 Na TABELA 4 são apresentados os números médios de comportamentos e as 

taxas de comportamentos por segundo obtidos por Lejeune et al. (1998) e os obtidos 

no presente estudo. 
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TABELA 4. Números médios de comportamentos e as taxas de comportamentos por segundo 
obtidos por Lejeune et al. (1998) e os obtidos no presente estudo. 

 
Lejeune et al. (1998) Presente estudo 

Número Médio de 
comportamentos por 

intervalo 
(9 sujeitos) 

Taxa de 
comportamentos por 

segundo Períodos 
analisados 

Número Médio de 
comportamentos por 

intervalo 
(3 sujeitos) 

Taxa de 
comportamentos 

por segundo 

Períodos 
analisados 

DRL 
20 s Exposição DRL 

20 s Exposição 

2 s 3.7 1.85 
5 s 4.5 0.90 
7.5 s 4.9 0.65 

     

10 s 5.0 0.50 10-15 s 5.3 3.4 0.43 0.29 
12.5 s 5.2 0.41      
15 s 5.5 0.37 15-20 s 6.4 4.5 0.37 0.27 

 
Aumento porcentual do 

tempo de intervalo 
analisado 
(2 s-15 s) 

 
Aumento porcentual do 

número médio de 
comportamentos por 

intervalo 
(2 s-15 s) 

 
Aumento 

porcentual do 
tempo de intervalo 

analisado 
(10-15 s-15-20 s) 

 
Aumento 

porcentual do 
número médio de 
comportamentos 
por intervalo - 

DRL 20 s 

 
Aumento 

porcentual do 
número médio de 
comportamentos 
por intervalo - 

Exposição 

650 % 50 % 40% 20% 32% 

 

 Quando são comparadas as taxas de comportamento nos blocos de intervalos 

observa-se que, diferente do previsto pela BeT, as taxas não se mantêm constantes. 

De fato, ocorre uma pequena diminuição na taxa de comportamentos nos intervalos 

entre 15-20 s. A diminuição das taxas em intervalos maiores é confirmada pelos 

resultados obtidos por Lejeune et al. (1998). Assim, os resultados obtidos em ambos 

os trabalhos não confirmam a relação direta entre taxa de reforçamento e taxa de 

pulsos proposta por Killeen e Fetterman (1988) e  Fetterman, Killeen e Hall (1998). 

 Por outro lado, se a taxa de pulsos fosse proporcional ao intervalo de 

discriminação, como alguns outros autores sugerem (Lejeune et al., 1998), então, as 

taxas de comportamentos não seriam constantes quando comparadas em diferentes 

intervalos de tempo de discriminação. No caso de Lejeune et al. (1998) e do presente 

estudo houve uma diminuição da taxa de comportamentos nos intervalos maiores. 

Vale a pena ressaltar que ocorre um aumento de ocorrências nos intervalos maiores, 

só que esse aumento não é na proporção de 1:1 (ou maior) em relação ao aumento de 
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tempo do intervalo discriminado, assim, a taxa (número de ocorrência por segundo) é 

menor nos intervalos maiores. Ou seja, há um aumento médio de aproximadamente 

40% nos intervalos entre 15-20 s em relação aos intervalos entre 10-15 s, enquanto o 

aumento do número de ocorrências foi, em média, de 20% nas sessões de DRL-20 s 

e de 32% nas sessões de Exposição. O mesmo ocorre no trabalho de Lejeune et al. 

(1998) - enquanto o intervalo de 15 segundos é 7.5 vezes maior que o intervalo de 2 

segundos, o aumento no número de ocorrências não chega a dobrar. Portanto, a taxa 

de ocorrências (ocorrências por segundo) diminui quando se aumenta o intervalo 

analisado.  O aumento no número de ocorrências em intervalos maiores não foi um 

aumento suficientemente grande para que houvesse um aumento na taxa de 

comportamentos. Já nas sessões de Exposição, o aumento no número de ocorrências 

nos intervalos entre 15-20 s foi, em média, de 32%, aumento este suficiente para 

manter muito próximas as taxas de comportamentos nos dois blocos de intervalos. 

 Quando são comparadas as duas situações experimentais, Exposição e DRL, 

observa-se que, como previsto pela BeT, a taxa de comportamentos é menor na 

situação de Exposição, na qual, teoricamente, a taxa de pulsos seria menor, já que a 

taxa de reforçamento é igual a 0. Por outro lado, se a taxa de pulsos fosse 

proporcional ao intervalo medido, não deveria haver tal alteração na taxa de 

comportamento já que estão sendo comparados iguais intervalos de tempo. De 

qualquer forma, como nas sessões de Exposição não está havendo, de fato, uma 

discriminação temporal, as relações entre taxas de pulsos, taxas de reforçamento e 

taxas de comportamentos previstas teoricamente podem simplesmente não se aplicar.  

 

2.4.4. TEORIA DO RELÓGIO INTERNO (TEORIA DA EXPECTATIVA ESCALAR – SET) 

 De acordo com Church e Broadbent (1990) um modelo geral de 

processamento de informações temporais contém: um marca-passo (pacemaker), um 

interruptor (switch) e acumulador, a memória de referência e memória operacional e  

um comparador. 

 O número de pulsos do acumulador  registra o número de pulsos ocorridos 

entre dois eventos (reforço, pressão na barra etc.) cuja duração deve ser 
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discriminada. O número de pulsos armazenados na memória de referência (ou 

operacional) é igual ao número de pulsos que estava no acumulador na hora do 

evento multiplicado por uma constante de memória K*. Os valores armazenados na 

memória de referência (ou operacional, dependendo do caso) serão comparados com 

os valores atuais de registro do acumulador para uma tomada de decisão (Church & 

Broadbent, 1990; Gibbon & Church, 1990; Meck, Church & Olton, 1984). 

Segundo esta teoria o tempo subjetivo (tempo discriminado pelos animais) 

possui uma escala equivalente ao tempo real, com uma margem de erro que cresce 

em função do aumento no tempo real (Church & Broadbent, 1990; Gibbon & 

Church, 1990; Meck, Church & Olton, 1984). Neste caso, a taxa de pulsos do 

pacemaker não se relaciona com as taxas de reforçamento ou com as taxas de 

comportamentos; não havendo, pois, para estes valores, previsões específicas que 

possam ser confirmadas ou não no presente estudo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               3. EXPERIMENTO II 
ANÁLISE DO DESEMPENHO DE RATOS (INTACTOS E LESADOS) EM UMA TAREFA 

DE DRL REALIZADA EM CAIXAS EXPERIMENTAIS COM DIFERENTES DIMENSÕES 
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3.1. INTRODUÇÃO 

 
A lesão das células do giro denteado prejudica o desempenho de ratos em 

tarefas que requerem discriminações espaciais (Xavier, Oliveira-Filho e Santos, 

1999) e em tarefas que requerem discriminações temporais (Costa, Xavier & Bueno, 

manuscrito em preparação). O’Keefe e Nadel (1978) sugerem que o elemento 

comum às duas tarefas seria a incapacidade, por parte dos animais lesados, de 

utilizar o mapa espacial. O processamento e análise dos comportamentos colaterais 

estariam prejudicados pelo mau funcionamento do mapa espacial. Como os animais 

discriminariam intervalos temporais por meio da realização de comportamentos 

colaterais, o desempenho desta tarefa estaria prejudicado. Nesse caso, se essa 

hipótese que relaciona tarefas espaciais e temporais estiver correta, o espaço 

disponível para a realização dos comportamentos colaterais interferiria no 

desempenho desses animais nas tarefas temporais. Por outro lado, se o mapa espacial 

não for o elemento comum às duas tarefas (espacial e temporal), a disponibilidade de 

espaço para a realização dos comportamentos colaterais não deve interferir no 

desempenho dos animais em uma tarefa temporal. 

Neste segundo experimento é avaliado o efeito da dimensão da caixa 

experimental no desempenho de ratos normais e lesados (lesões seletivas do giro 

denteado do hipocampo) em uma tarefa de discriminação temporal – DRL. Se os 

animais lesados apresentarem um prejuízo na tarefa de DRL devido a uma 

deficiência no relógio interno ou na memória operacional, então, a dimensão da 

caixa experimental (espaço disponível para o animal durante a realização da tarefa) 

não deve interferir no seu desempenho. Ou seja, os animais lesados apresentarão 

igual prejuízo, independente do tamanho da caixa. Por outro lado, se esses animais 

apresentarem uma deficiência na capacidade de utilização do sistema de 

mapeamento (mapa espacial), então, a dimensão da caixa experimental deve 

interferir no desempenho dos animais na tarefa. Ou seja, quanto maior a dimensão da 

caixa - maior o espaço disponível ao animal -, melhor será seu desempenho; 

contrariamente, quanto menor a dimensão da caixa, pior será seu desempenho. 
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3.2. MÉTODO 

 
3.2.1. SUJEITOS 

   Foram utilizados 72 ratos Wistar machos, adultos (3 a 4 meses de idade) 

pesando de 270 a 320 g no início do experimento, provenientes do Biotério Central 

da USP/Campus Ribeirão Preto. No decorrer do experimento os animais foram 

mantidos em gaiolas individuais, sob regime parcial de privação alimentar (ver 

detalhes em “3.2.3.1. Procedimento Geral, Privação alimentar e manipulação”). 

 

3.2.2. EQUIPAMENTOS 

Foram utilizadas caixas experimentais que possuem na parede esquerda ao 

lado frontal da caixa uma barra que se encontra a 7 cm do piso. Abaixo e à esquerda 

desta há uma abertura circular pela qual são liberadas pelotas de comida como 

reforço. Cada caixa experimental localizava-se dentro de uma caixa de madeira (55 x 

55 x 55 cm) para isolamento de ruídos externos. A caixa experimental era ligada por 

uma interface a um computador que controlava o experimento e registrava os dados.  

Foram utilizadas três diferentes dimensões de caixas experimentais: 

 - Caixa tamanho padrão 
 dimensões: 28 x 20 x 20 cm; 
            área: 560 cm2 
 
 - Caixa com dimensões menores 
 dimensões: 21 x 15 x 20 cm; 
            área: 315 cm2 
 
 - Caixa com dimensões maiores 
 dimensões: 35 x 25 x 20 cm; 
            área: 875 cm2 
 

Houve, portanto, uma redução de 25% no comprimento e largura das caixas 

menores e um aumento, também de 25%, no comprimento e largura das caixas 
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maiores. Não houve alteração da altura das caixas. Isso resulta em uma redução de 

44% da área e volume nas caixas menores e um aumento de 56% nas caixas maiores. 

Os animais foram divididos em três grupos, cada grupo foi treinado em um 

dos três diferentes tamanhos de caixas – Grupo Menor, Grupo Padrão e Grupo 

Maior. 

 

3.2.3. PROCEDIMENTO GERAL 

3.2.3.1. Privação alimentar e manipulação 

 O esquema de alimentação foi dividido em duas fases: 

1a. fase: 15 dias antes do período de treino ou testes experimentais 

No 1o. dia do esquema eram fornecidas a cada sujeito 15 pelotas de ração, o 

que corresponde a aproximadamente de 100 a 105 gramas de alimento. No 

dia seguinte a quantidade de pelotas que sobrava era anotada e o animal 

recebia, neste 2o. dia, 14 pelotas de ração (90 a 95 gramas); novamente no 3o. 

dia, o número de pelotas que sobrara era anotado e o animal recebia 13 

pelotas. O esquema prosseguia desta forma até não sobrar qualquer pelota no 

dia seguinte (nas sextas-feiras era fornecido para cada animal, 3 vezes o 

número de pelotas fornecido na quinta-feira imediatamente anterior, o que 

corresponderia às rações diárias da sexta, sábado e domingo). Desta forma, 

sabia-se, para cada animal, qual o número de pelotas consumido em um dia, 

sem que houvesse sobra ou falta de alimento.  

  2a. fase: Durante o período de treino ou testes experimentais 

O número de pelotas obtido na 1a. fase era anotado e passava-se a fornecer 

diariamente, para cada animal, tal quantidade de alimento - esse valor variou 

de 4 a 7 pelotas (28 a 49 gramas); nas sextas-feiras era fornecido para cada 

animal, 3 vezes o número de pelotas fornecido diariamente, o que 

corresponderia às rações diárias da sexta, sábado e domingo. A 2a. fase 
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prosseguia até o final dos treinos ou testes na tarefa de DRL. Este esquema de 

privação mantinha o peso dos animais entre 95 a 98% do peso ad libitum. 

Durante o período no qual os animais foram submetidos às lesões o alimento 

foi fornecido sem qualquer tipo de restrição (ad libitum). No final do período de 

recuperação da cirurgia, aproximadamente 15 dias antes do início dos testes pós-

lesão, o procedimento descrito na 1a. fase do esquema alimentar foi repetido. No 

início dos testes era aplicada a 2a. fase do esquema. 

  Nos dois dias anteriores à exposição dos animais aos aparelhos, eles foram 

manipulados pelo experimentador por 1 minuto. Além disso, os animais eram 

manipulados todos os dias antes de serem colocados nas caixas experimentais e 

durante a pesagem; o que ocorria, pelo menos, uma vez por semana. 

 

3.2.3.2. Treino a resposta de pressão na barra e comedouro 

 Foi realizada uma sessão na qual a aproximação dos animais ao comedouro 

e/ou a pressão na barra foram reforçadas por meio da liberação de pelotas de 

alimento. A sessão teve a duração de 40 minutos ou, então, a realização de 50 

respostas de pressão na barra seguidas pela ingestão das pelotas de alimento, o que 

ocorresse primeiro.  

 

3.2.3.3. Treino em reforçamento contínuo (CRF) 

 Após a fase de manipulação os animais foram submetidos a duas sessões, 

uma sessão por dia, em um esquema de CRF – “continous reinforcement frequency”: 

o animal era colocado na caixa experimental, e a pressão na barra, a qualquer 

momento, era seguida de reforço. A sessão, para cada animal, teve a duração de 20 

minutos. Os animais eram treinados nesse esquema na caixa experimental 

correspondente ao seu grupo experimental – Grupo Menor, Grupo Padrão e Grupo 

Maior. 
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3.2.3.4. Treino em reforçamento diferencial de baixas taxas (DRL) 

 Os três grupos foram treinados na tarefa de DRL – esquema de reforçamento 

diferencial de baixas taxas - nas respectivas caixas onde foram pré-treinados, em dias 

seguidos, com interrupção de 2 dias antes de serem reiniciados outros 5 dias de 

treinos. Foram realizadas 27 sessões. Em cada sessão o animal era colocado na caixa 

experimental por 20 minutos. Durante este período suas respostas de pressão na 

barra só eram reforçadas quando espaçadas de, no mínimo, 20 segundos (DRL 20 s). 

Respostas com um tempo inferior a 20 s da última resposta não eram reforçadas e, 

além disso, o tempo era zerado, i.e., começavam a ser contados novamente os 20 

segundos. 

 

3.2.3.5. Lesões 

 Após a fase de treinos os sujeitos foram submetidos à cirurgia. Cada grupo 

foi dividido em dois sub-grupos, totalizando, assim, seis grupos (TABELA 5). 

TABELA 5. Divisão dos grupos controle-operado e lesado, Experimento II.  

Grupos N1 Lesão 
Dimensões 
 da caixa 
experimental 

1. Caixa com dimensões reduzidas, 
animais controle-operados.  9 controle-

operado 
Reduzida 
315 cm2 

2. Caixa com dimensões reduzidas, 
animais lesados. 10 lesado Reduzida 

315 cm2 
3. Caixa Padrão, animais controle-
operados. 8 controle-

operado 
Padrão 
560 cm2 

4. Caixa Padrão, animais lesados. 8 lesado Padrão 
560 cm2 

5. Caixa com dimensões aumentadas, 
animais controle-operados. 8 controle-

operado 
Aumentada 
875 cm2 

6. Caixa com dimensões aumentadas, 
animais lesados. 9 lesado Aumentada 

875 cm2 
                                            
1 Dos 72 animais provenientes do Biotério Central, seis animais foram descartados durante as sessões 
de treino pré-lesão: quatro deles, por não comerem e perderem peso acentuadamente e os outros dois 
por apresentarem um comportamento muito agressivo, não permitindo sua manipulação. Outros nove 
animais morreram como conseqüência da anestesia e/ou cirurgia. Três animais morreram na fase de 
testes pós-lesão em conseqüência do desenvolvimento de tumores abdominais. Dois animais foram 
retirados das análises, pois suas lesões não tinham sido adequadas. Os dados dos animais que foram 
retirados da fase pós-lesão também foram retirados da análise pré-lesão.  
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 Os grupos experimentais 2, 4 e 6 (lesados) tiveram células granulares do giro 

denteado destruídas pela aplicação múltipla e tópica de colchicina, enquanto os 

grupos controles ou controle-operados (1, 3 e 5) foram submetidos à cirurgia, mas 

não tiveram suas células destruídas. 

 O anestésico utilizado foi a equitesina, injetado intra-peritonealmente na dose 

de 0.3 ml de equitesina para cada 100 g de peso do animal. Após a anestesia o 

animal era colocado no aparelho estereotáxico, dando-se início à cirurgia. Foram 

utilizadas as coordenadas estereotáxicas apresentadas na TABELA 6 (Paxinos & 

Watson, 1986) para a injeção da neurotoxina. O bregma foi utilizado como ponto 

zero para as coordenadas antero-posterior e meso-lateral e a superfície da dura-máter 

para as coordenadas dorso-ventrais.  

 As lesões do giro denteado foram realizadas por meio de micro-injeções de 

colchicina dissolvida em tampão fosfato-salina na concentração de 7 mg/ml e pH 7.4 

nas seguintes coordenadas (em mm): 

TABELA 6. Coordenadas estereotáxicas, Atlas de Paxinos & Watson, 1986. 
===================================== 
Antero-Posterior     Meso-Lateral     Dorso-Ventral 
-------------------------------------------------------------- 
    -2.3                           ±  1.0                 -3.4 
    -3.0                           ±  1.4                 -3.4 
    -4.0                           ±  2.0                 -3.3 
    -4.8                           ±  3.1                 -3.5 
    -4.8                           ±  3.9                 -7.2 
    -5.7                           ±  4.1                 -3.8 
    -5.7                           ±  4.9                 -5.6 
    -5.7                           ±  4.9                 -4.8 
    -5.7                           ±  4.9                 -4.0 
===================================== 
O bregma foi utilizado como ponto zero para as 
coordenadas ântero-posterior e meso-lateral e a 
superfície da dura-máter para as coordenadas dorso-
ventrais. Coordenadas em milímetros. 
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 Em cada um dos 18 pontos, 9 em cada hemisfério cerebral, foram injetados 

0.06 µl da droga. Após cada injeção esperou-se 60 segundos para evitar o refluxo da 

droga. 

 Ao final da aplicação de colchicina em todos os pontos, a incisão era 

suturada, o animal retirado do aparelho estereotáxico e recolocado em sua gaiola. O 

período de recuperação dos animais correspondeu a 30 dias, após os quais os animais 

foram submetidos às sessões de testes. 

 Os animais controle-operados sofreram o mesmo processo cirúrgico que os 

animais lesados, excluindo-se a administração da colchicina. 

 

3.2.3.6. Teste em reforçamento  diferencial de baixas taxas (DRL)  

 Passado o período de recuperação cirúrgica os animais foram testados na 

tarefa previamente treinada. O procedimento experimental desta fase foi idêntico ao 

dos treinos. 

 

3.2.3.7. Histologia e Estereologia 

  Ao término dos experimentos os animais foram anestesiados profundamente 

com éter e perfundidos intracardiacamente, com 400 ml de solução de sulfeto 

tamponada. Após a perfusão, os encéfalos foram retirados da caixa craniana, fixados 

em solução de Carnoy e processados até sua inclusão final em parafina. 

Depois de emblocados, os blocos de cérebros foram fatiados no micrótomo. 

Secções de 20µm de espessura foram cortadas e, a cada 10o. corte, uma fatia era 

coletada para a montagem de lâminas que foram coradas com violeta de cresila, 

procedimento este que permite evidenciar corpúsculos de Nissl e, portanto, verificar 

a ocorrência de perda celular no giro denteado, CA1 e outras estruturas. 

 As estimativas da extensão da perda celular em cada sub-componente da 

formação hipocampal foram realizadas por meio de técnicas estereológicas. Foi 
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realizada uma 1a. etapa da análise estereológica, na qual se calculou o volume de 

referência (Vref). Para a estimativa do Vref das diferentes sub-regiões empregaram-

se dois procedimentos: (1) sobreposição de gratícula e contagem de pontos 

incidentes sobre a região de interesse para estimar as áreas das sub-regiões em cada 

secção e (2) aplicação do princípio de Cavalieri, utilizando-se os valores obtidos 

nessa contagem. Desta forma, foi estimada a extensão da perda celular (1) nas 

porções septais e temporais do giro denteado, (2) nas porções septais e temporais do 

campo CA3 e (3) nas porções septais e temporais do campo CA1 e CA2, todos da 

formação hipocampal. Detalhes sobre os procedimentos empregados podem ser 

encontrados nos artigos de Gundersen, Bagger, Bendtsen, Evans, Korbo, Marcussen, 

Møller, Nielsen, Nyengaard, Pakkenberg, Sfrensen, Vesterby e West (1998), 

Gundersen & Jensen (1987), West & Gundersen (1990). 
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3.2.4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Para a análise do desempenho dos animais foram coletados os dados 

referentes à seqüência de intervalos entre as respostas (IER) durante as sessões. As 

pressões na barra e reforços foram registrados em um computador por meio de uma 

interface. Para controlar a liberação de reforço e recolhimento dos dados foi utilizado 

o programa de computador “CRF-DRL - Controle e Coleta de Dados”  desenvolvido 

em linguagem BASIC, por Eldereis de Paula e Valéria C. I. Costa.  

A partir dos dados coletados calculou-se o Índice de Eficiência (IEf.) 

(Richelle & Lejeune, 1980): 

                  N' +  ∑∑∑∑ Xi<T Xi/T 
IEf. (%) = -----------------------    x 100 
                            N 
 
sendo,  

N' = no. de respostas reforçadas 
N  = no. total de respostas 
T  = tempo crítico, no caso T=20 segundos 
Xi = duração dos intervalos entre respostas (IER) menores que T 
 
 O desempenho máximo possível ocorre quando: 
 
     N'=N e  Xi = 0    
  portanto, 
     IEf. (%) =  N'+ 0      x 100 = 100% 
            -------- 
               N 
 

Os índices de eficiência (IEf.) e os intervalos entre resposta (IER) diários dos 

(n) sujeitos ao longo das sessões foram usados na análise estatística empregando-se 

uma Análise de Variância (ANOVA). Esta análise permite a comparação (1) entre as 

curvas de desempenho pré e pós-lesão e (2) entre as curvas de desempenho entre os 

grupos controle-operados e lesados. O Teste de Newman-Keuls foi utilizado como 

teste de comparações múltiplas complementar à ANOVA. Somente foram 

consideradas diferenças com níveis de significância iguais ou menores do que 0.05. 

Em cada sessão foram filmados, em média, 6 animais pertencentes a um 

mesmo grupo (caixa menor, padrão ou maior), havendo revezamento de animais e de 
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grupos ao longo das sessões. As filmagens das sessões embasam a obtenção de dados 

relativos às atividades desenvolvidas pelos animais durante os intervalos. A partir 

desses dados, os comportamentos são tabulados de forma a permitir uma comparação 

(1) entre as atividades desenvolvidas durante os intervalos, (2) a área disponível para 

a realização desses comportamentos e (3) a eficiência segundo a qual os animais 

desempenham uma tarefa temporal, ou seja, habilidade desses animais 

discriminarem intervalos de tempo.  

 Para a transcrição e análise dos comportamentos foi utilizado o programa de 

computador COMPORT - Transcrição e  Análise de Categorias Comportamentais,  

desenvolvido em linguagem BASIC, por Taíza H. de Figueiredo e Valéria C. I. 

Costa. 

 

3.3. RESULTADOS 

3.3.1. HISTOLÓGICOS E ESTEREOLÓGICOS 

Ao término dos experimentos os animais foram anestesiados profundamente 

com éter e perfundidos intracardiacamente com 400ml de solução de sulfeto 

tamponada. Após a perfusão os encéfalos foram retirados da caixa craniana, fixados 

em solução de Carnoy e processados até sua inclusão final em parafina.  

A observação e análise, ao microscópio, das lâminas mostraram que houve 

extensa perda das células do giro denteado, tanto no hemisfério direito quanto no 

esquerdo. Em alguns cortes de alguns animais observou-se um pequeno dano de 

células corticais no local pelo qual foi introduzida a micropipeta, contudo, na quase 

totalidade dos cortes, não ocorreu dano na região cortical acima das estruturas 

hipocampais; além disso, houve uma pequena perda de células do CA1 dorsal em 

alguns cortes, mas, no geral, não se deu perda de células de outras estruturas 

hipocampais, senão no giro denteado (FIGURA 11).  

 Dois animais do grupo lesado/caixa maior, submetidos à cirurgia, 

apresentaram uma perda de células do giro denteado mínima e foram descartados. 
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Desta forma, a análise comportamental embasou-se, apenas, nos dados obtidos dos 

animais cuja lesão revelo-se adequada. 

 Na TABELA 7 são apresentados os volumes de referência (106µm³) das 

estruturas hipocampais analisadas por meio de técnicas estereológicas (1a. etapa) 

descritas no item “3.2.3.7. Histologia e Estereologia”. Os dados aqui apresentados 

são parciais1; contudo, já se pode observar, pela comparação do volume de referência 

das estruturas, que a lesão (1) promoveu a diminuição acentuada do volume das 

porções septais e temporais do giro denteado e (2) não afetou o volume dos campos 

CA1, CA2 e CA3. Cabe ressaltar que, via de regra, a densidade volumétrica de 

neurônios em animais lesados é menor; assim, uma estimativa da quantidade de 

neurônios deve apontar uma redução ainda maior, em termos percentuais, que a 

indicada pela redução de volume. 

 Idêntica técnica cirúrgica para lesão das células granulares do giro denteado 

do hipocampo foi empregada por Costa (1987) que obteve uma redução de 86% da 

área do giro dentado nos animais lesados; e também por Xavier, Oliveira-Filho e 

Santos (1999) que obtiveram uma estimativa de 90% de perda celular do giro 

denteado, 23% de células do campo CA1 e nenhuma perda celular do campo CA3. 

TABELA 7. Volume de Referência (Vref), em 106µm³, das estruturas 
hipocampais analisadas dos grupos controle-operado e lesado.  

                                            
1 A análise estereológica será concluída para publicação do artigo desta tese; os resultados 
apresentados na Tabela 7 referem-se somente a um animal por grupo. 

 Controle-
operado Lesado

Giro Denteado 54.4 19.2

CA1 e CA2 45.9 73.1
CA3 76.0 129.3

Giro Denteado 38.4 18.0

CA1 37.9 61.3
CA3 94.0 118.0

Giro Denteado 92.8 37.2

CA1 e CA2 83.8 134.3
CA3 170.0 247.3

Hemisfério 
Esquerdo

Total

Estruturas analisadas

Volume de Referência em 
106 µm³

Hemisfério 
Direito
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FIGURA 11. Fotomicrografias de secções coronais da região hipocampal, tratadas pelo método de coloração por 
violeta de cresil (coloração de “Nissl”) de diferentes animais controle-operados e lesados (lesão das células 
granulares do GD), em cada uma das caixas estudadas (Menor, Padrão e Maior). As setas indicam a região do 
GD, onde se pode observar perda de células granulares; CA1 e CA3=Cornos de Ammon do Hipocampo; 
GD=Giro Denteado. 
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3.3.2. COMPORTAMENTAIS 

3.3.2.1. RESULTADOS PRÉ-LESÃO 

 Para a análise dos resultados, 52 sujeitos foram divididos em seis grupos, 

equivalentes em termos de desempenho (TABELA 5).  

 Na FIGURA 12a são apresentadas as médias dos Índices de Eficiência (IEf. %) 

em nove blocos de três sessões nos treinos pré-lesão em DRL. O nível de 

desempenho no primeiro bloco está em torno de 35-43%, elevando-se ao longo das 

sessões, atingindo no último bloco índices entre  68 e 71% de eficiência. 

 A análise de variância dos IEf. dos grupos mostra não haver diferenças 

significativas entre os seis grupos (F(5,49)=0.18; p=0.97) e não haver interação 

grupos e blocos de sessões (F(40,368)=0.42; p=1.00), porém existem diferenças 

entre os blocos (F(8,368)=80.18; p=0.00). A análise de comparações múltiplas 

complementar à ANOVA (Teste de Newman-Keuls) mostra que os blocos 1 e 2 

diferem entre si e de todos os outros blocos; o bloco 3 não difere dos blocos 4 e 5 e 

difere dos restantes; o bloco 4 não difere dos blocos 3, 5 e 6 e difere dos demais; o 

bloco 5 não difere dos blocos 3, 4, 6 e 7 e  difere dos demais blocos; o bloco 7 não 

difere dos blocos 5 e 6 e difere de todos os outros blocos; e os blocos 8 e 9 não 

diferem entre si e diferem dos demais blocos. Estes resultados mostram um aumento 

do IEf. ao longo dos blocos de treino. 

 Além do Índice de Eficiência também foi analisado o número de respostas 

reforçadas. A análise de variância da porcentagem de respostas reforçadas dos 

grupos mostra não haver diferenças significativas entre os seis grupos (F(5,46)=0.22; 

p=0.95) e não haver interação entre grupos e blocos de sessões (F(40,368)=0.85; 

p=0.73), porém existem diferenças entre os blocos (F(8,368)=12.99; p=0.00), 

indicando um aumento significativo da porcentagem de respostas reforçadas ao 

longo dos blocos. 

 Na TABELA 12a do APÊNDICE são apresentadas as médias, desvios e erros 

padrão dos IEf.  e as porcentagens de respostas reforçadas para os seis grupos em 

cada bloco de treino.  
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FIGURA 12.  Média dos Índices de Eficiência (%) dos animais controle-operados e lesados, em 
cada uma das caixas estudadas (Menor, Padrão e Maior), nas sessões de treino pré-lesão (12a) e 
teste pós-lesão (12b)  da tarefa temporal (DRL-20 s), Experimento II. 

 

 Na FIGURA 13a encontram-se as médias dos tempos de intervalo entre 

respostas (IER) dos seis grupos, nas sessões de treino (pré-lesão). A média dos 

intervalos entre respostas no primeiro bloco das sessões de treino variou entre 9 e 12 

segundos, elevando-se com o decorrer das sessões até atingir uma média entre 14 e 

17 segundos no último bloco. 

 A análise de variância dos IER mostra não haver diferenças significativas 

entre os seis grupos (F(5,46)=0.50; p=0.77) e não haver interação entre grupos e 

blocos de sessões (F(40,368)=0.60; p=0.97), porém existem diferenças entre os 

blocos (F(8,368)=20.46; p=0.00). A análise de comparações múltiplas complementar 

à ANOVA (Teste de Newman-Keuls) mostra que o bloco 1 difere de todos os outros 

blocos; os blocos 2, 3, 4, 5 e 6 não diferem entre si e diferem dos blocos 7, 8 e 9, 

com exceção dos blocos 3 e 6, que diferem dos blocos 8 e 9, porém não diferem do 

bloco 7; o bloco 7 não difere dos blocos 3, 6 e 8, diferindo dos demais blocos; já os 

últimos dois blocos, blocos 8 e 9, não diferem entre si e diferem dos demais. Estes 

resultados mostram um aumento dos intervalos entre resposta ao longo dos blocos, e 
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que este aumento ocorreu igualmente para todos os grupos (pois não houve efeito de 

interação entre grupos e blocos). 

Na TABELA 13a do APÊNDICE são apresentadas as médias, desvios e erros 

padrão dos IER para os seis grupos em cada bloco de treino. 

 

 
FIGURA 13. Média dos Intervalos entre Resposta (IER), em segundos, dos animais controle-
operados e lesados, em cada uma das caixas estudadas (Menor, Padrão e Maior), nas sessões de 
treino pré-lesão (13a) e teste pós-lesão (13b)  da tarefa temporal (DRL-20 s), Experimento II. 

 

Assim, estes resultados indicam um aumento significativo do desempenho 

dos animais ao longo dos blocos de treinos pré-lesão. Ademais, este aumento não 

diferiu entre os grupos, independente do tamanho da caixa experimental na qual 

foram treinados (FIGURA 12a e FIGURA 13a).  

Além disso, a análise estatística retrospectiva mostra não haver diferenças 

significativas no desempenho dos grupos constituídos durante o treino pré-lesão. 

Garante-se, assim, que os resultados obtidos nos testes pós-lesão sejam devidos às 

lesões realizadas e não a diferenças pré-operatórias já existentes. 
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3.3.2.2. RESULTADOS PÓS-LESÃO 

 Na FIGURA 12b são apresentadas as médias dos Índices de Eficiência em 

nove blocos de três sessões nos testes em DRL (sessões pós-lesão). O nível de 

desempenho no primeiro bloco de testes varia de 57 a 71% entre os seis grupos. 

 Observa-se para os três grupos controle-operados uma elevação desse índice, 

atingindo, no último bloco de testes, valores em torno de 75%.  

O grupo lesado, caixa menor, não apresenta esta elevação ao longo das 

sessões, atingindo no último bloco um índice de eficiência de 64%. Além disso, este 

grupo, ao longo dos blocos, apresenta valores de IEf, em média, 9% menores do que 

o grupo controle-operado, mesma caixa.(8% nos primeiros 6 blocos e 11% nos 

últimos 3 blocos). 

  Os IEf. do grupo lesado da caixa padrão indicam a ocorrência de uma 

elevação ao longo dos blocos. Os valores de seu desempenho estão, nos primeiros 6 

blocos e em média, 11% abaixo dos valores do grupo controle-operado, caixa 

padrão, contudo esta diferença cai para 6%, em média, nos últimos 3 blocos. 

Na caixa maior, os animais comportaram-se de maneira semelhante aos 

animais do grupo da caixa padrão. No início dos testes o grupo lesado apresenta IEf. 

menores que o grupo controle-operado (8%, em média). Porém, esses valores 

elevam-se ao longo das sessões, de tal forma que nos últimos 4 blocos a diferença 

nos IEf. entre controle-operados e lesados cai, em média, para 4%. 

A análise de variância conjunta das fases de treinos pré-lesão e testes pós-

lesão mostra que existem diferenças significativas entre as duas fases 

(F(1,46)=122.04; p=0.00) e entre os blocos (F(8,368)=62.05; p=0.00); além de 

efeitos de interação entre grupos e fases (F(5,46)=3.18; p=0.01) e entre fases e 

blocos (F(8,368)=34.71; p=0.00). (TABELA 12b do APÊNDICE). 

A análise de comparações múltiplas complementar à ANOVA (Teste de 

Newman-Keuls) mostra que os grupos controle-operados na fase de testes pós-lesão 

não diferem entre si e diferem dos seus respectivos grupos lesados que, por sua vez, 

também não diferem entre si.  
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Na fase de testes pós-lesão não existem diferenças significativas entre os 

blocos para nenhum dos seis grupos. Ainda nesta fase observa-se que, nos grupos da 

caixa menor, os animais controle-operados diferem estatisticamente dos animais 

lesados nos blocos 4, 7, 8 e 9. Os grupos controle-operado e lesado da caixa padrão 

diferem um do outro, nos blocos 3, 4, 5 e 6. Já os grupos da caixa maior não 

apresentam diferenças significativas em nenhum dos blocos. (Teste de Newman-

Keuls). 

Na comparação entre as duas fases (pré e pós-lesão) observa-se que todos os 

grupos, tanto controle-operados quanto lesados, na fase de testes são diferentes da 

fase de treinos, com exceção do grupo lesado da caixa padrão que não diferiu da fase 

de treinos para fase de testes. (Teste de Newman-Keuls). 

Em conjunto, os resultados relativos aos Índices de Eficiência indicam que: 

 - na fase de treinos pré-lesão não há diferenças entre os grupos e todos eles 

apresentaram uma elevação nos IEf. das primeiras para as últimas sessões.  

 - na comparação entre treinos pré-lesão e testes pós-lesão, observa-se que 

todos os grupos apresentaram médias de índices de eficiência maiores na fase de 

testes do que apresentavam durante a fase de treinos. Embora o aumento dos IEf. dos 

animais lesados na fase de testes em relação à fase de treinos tenha sido menor do 

que o aumento apresentado pelos animais controles, todos os grupos, com exceção 

do grupo lesado/caixa padrão, apresentaram diferenças estatísticas significativas 

entre as duas fases. 

- na fase de testes pós-lesão: (1) os grupos lesados diferiram dos seus 

respectivos grupos controle-operados, pois apresentaram um IEf. menor que os 

índices apresentados pelos animais controles. Na caixa menor esta diferença entre os 

grupos controle-operado e lesado aparece significativamente nos últimos 3 blocos, 

entretanto, para a caixa padrão, esta diferença ocorreu nos blocos intermediários, 

desaparecendo nos últimos 3 blocos. Na caixa maior esta diferença entre os grupos 

não se revelou estatisticamente significativa quando se analisam os blocos 

separadamente; (2) observou-se uma elevação do desempenho ao longo das sessões 
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para todos os grupos com exceção do grupo lesado da caixa menor, contudo esta 

elevação do IEf. ao longo dos blocos não se mostrou estatisticamente significativa. 

Na TABELA 12b do APÊNDICE são apresentadas as médias, desvios e erros 

padrão dos IEf.  e as porcentagens de respostas reforçadas para os seis grupos em 

cada bloco de teste. 

 Na FIGURA 13b encontram-se as médias dos tempos de intervalo entre 

respostas (IER) dos seis grupos, nas sessões de teste (pós-lesão). A média dos 

intervalos entre respostas no primeiro bloco das sessões de teste variou entre 16 e 18 

segundos para os três grupos controle-operados, estabilizando-se no decorrer das 

sessões até atingir uma média em torno de 18 segundos no último bloco. 

No 1o. bloco de sessões o grupo lesado/caixa menor apresenta um IER menor 

do que seu respectivo grupo controle-operado (IER=16.7 e 18.9 segundos, 

respectivamente). Os animais lesados não apresentam uma elevação deste IER ao 

longo das sessões, atingindo, no último bloco, uma média de 15.5 segundos de 

intervalo entre resposta. A diferença dos IER entre os grupos controle-operado e 

lesado desta caixa mantém-se relativamente constante ao longo das sessões: em 

torno de 3 segundos. 

Os animais do grupo lesado/caixa padrão comportam-se de maneira 

semelhante, mantendo, em relação ao seu respectivo grupo controle-operado, uma 

diferença em torno de 3 e 4 segundos. 

  Na caixa maior, no início dos testes, o grupo lesado apresenta IER menores 

que o grupo controle-operado; esses valores elevam-se ao longo das sessões de tal 

forma que, nos primeiros 5 blocos, a diferença entre os dois grupos é, em média, 3.6 

segundos, enquanto nos últimos 4 blocos esta diferença cai para 1.4 segundos.  

A análise de variância conjunta das fases de treinos pré-lesão e testes pós-

lesão para os IER mostra que existem diferenças significativas entre grupos 

(F(5,46)=2.74; p=0.03), entre fases (F(1,46)=65.30; p=0.00) e entre os blocos 

(F(8,368)=9.46; p=0.00); além de efeito de interação entre fases e blocos 

(F(8,368)=12.10; p=0.00). (TABELA 13b do APÊNDICE). 
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A análise de comparações múltiplas complementar à ANOVA (Teste de 

Newman-Keuls) mostra que os grupos controle-operados na fase de testes pós-lesão 

não diferem entre si e diferem dos seus respectivos grupos lesados que, por sua vez, 

também não diferem entre si.  

Na fase de testes pós-lesão não existem diferenças significativas entre os 

blocos para nenhum dos seis grupos. E ainda, nesta fase, observa-se que os grupos da 

caixa menor são estatisticamente diferentes somente no bloco 5. Os grupos controle-

operado e lesado da caixa padrão diferem um do outro nos blocos 4 e 5. Já os dois 

grupos da caixa maior apresentam diferenças significativas somente no bloco 4. 

(Teste de Newman-Keuls). 

A comparação entre as duas fases (pré e pós-lesão) mostra que cada um dos 

grupos controle-operados, na fase de testes, apresenta valores de IER 

significativamente maiores do que na fase de treinos. Contudo, esta diferença não 

ocorre nos grupos lesados, cujos IER apresentados durante os testes são 

estatisticamente iguais aos apresentados durante os treinos. (Teste de Newman-

Keuls). 

Em conjunto, os resultados relativos aos Intervalos entre Respostas (IER) 

indicam que: 

- na fase de treinos pré-lesão não há diferenças entre os grupos e todos eles 

apresentam uma elevação nos IER das primeiras para as últimas sessões.  

- na comparação entre treinos pré-lesão e testes pós-lesão observa-se que 

todos os grupos controle-operados apresentam intervalos entre resposta (IER) 

maiores na fase de testes do que apresentaram durante a fase de treinos. Em 

contrapartida, os animais lesados mantêm praticamente as mesmas médias de IER 

nos treinos e testes.  

 - na fase de testes pós-lesão: (1) os grupos controle-operados diferem dos 

seus respectivos grupos lesados. Os animais dos grupos lesado/caixa menor e 

lesado/caixa padrão mantêm médias de IER de 3 a 4 segundos mais baixas do que as 

médias dos seus respectivos grupos controle-operados. Na caixa maior, os animais 

lesados também apresentam médias de IER menores que os animais controle-
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operados, havendo uma diminuição da diferença entre esses dois grupos de 3.6 

segundos nos primeiros 5 blocos para 1.4 segundos nos últimos 4 blocos. Isto ocorre 

devido a um aumento dos IER do grupo lesado ao longo dos blocos, embora este 

aumento dos IER dos animais lesados nos últimos blocos não seja estatisticamente 

significativo; (2) observa-se um aumento na média dos IER dos grupos controle-

operados em relação aos treinos pré-lesão. Não há, porém, elevação destes valores ao 

longo das sessões de testes pós-lesão. 

Na TABELA 13b do APÊNDICE são apresentadas as médias, desvios e erros 

padrão dos IER para os seis grupos em cada bloco de teste pós-lesão. 

 

3.4. DISCUSSÃO 

3.4.1. TREINOS PRÉ-LESÃO 

Na fase de treinos pré-lesão não há diferenças entre os grupos; todos eles 

apresentam uma elevação nos índices de eficiência (IEf.) e nos intervalos entre 

resposta (IER) das primeiras para as últimas sessões. Desta forma, os resultados dos 

treinos pré-lesão mostram que (1) os animais aprenderam a realizar a tarefa de DRL-

20 s com uma eficiência de aproximadamente 70% em 27 sessões e (2) o tamanho da 

caixa não interferiu na aprendizagem da tarefa de DRL, ou seja, os grupos das 

diferentes caixas experimentais aprenderam igualmente a tarefa. 

Skuban e Richardson (1975) treinaram três pombos em uma tarefa de DRL-

15 segundos. Os pombos passaram por uma seqüência de fases nas quais os animais 

eram testados em caixas padrão e em caixas menores, cuja área do piso era ¼ da área 

do piso das caixas padrão.  Os resultados obtidos mostram um aumento da taxa de 

respostas nas caixas menores, conseqüentemente, uma menor taxa de respostas 

reforçadas, ou seja, houve um prejuízo de desempenho nas caixas menores. Contudo, 

quando um dos pombos passa da caixa menor (1a. fase) para a caixa padrão (2a. fase) 

observa-se uma rápida elevação na taxa de respostas reforçadas; tal fato indica que, 

na fase anterior, o animal havia adquirido alguma informação sobre a tarefa. Apesar 

de os autores relatarem não haver restrição ao movimento dos animais, a redução na 

área disponível para os animais foi de 74%, enquanto no presente estudo, a redução 
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da área foi de 44%. É possível que a redução tão acentuada do espaço das caixas no 

estudo de Skuban e Richardson (1975) tenha sido responsável pelo prejuízo de 

desempenho dos pombos na tarefa de DRL. 

Ainda em relação à aprendizagem de uma tarefa de discriminação temporal, 

Glazer e Singh (1971) estudaram a aquisição de uma tarefa de DRL-10 s de ratos em 

4 diferentes condições de restrição corpórea: 1. sem restrição de movimentos, 2. 

restrição completa, somente movimentos verticais da cabeça, 3. restrição parcial, 

movimento livre da cabeça e restrito do corpo, 4. controle de estresse, movimentos 

livres da cabeça e patas. Os resultados indicam a ocorrência da aprendizagem da 

tarefa ao longo das 20 sessões de treino, com exceção do grupo restrição completa, 

que manteve um desempenho abaixo dos outros três grupos ao longo de todo o 

treino.  

Os autores (Glazer & Singh, 1971) concluem que o fato dos grupos restrição 

parcial e controle de estresse não diferirem do grupo sem restrição sugere que a 

movimentação do corpo não é essencial para a aquisição da DRL; uma pequena 

disponibilidade de movimentação parece ser suficiente. Além disso, os autores 

discutem se os animais sob a condição de restrição completa não teriam (1) 

aprendido absolutamente nada sobre a discriminação temporal ou, (2) se apesar de ter 

ocorrido alguma aprendizagem da tarefa, os animais simplesmente não puderam 

expor tal aprendizagem devido à restrição dos movimentos. 

Para resolver esta questão, conforme relatam nesse mesmo artigo (Glazer & 

Singh, 1971), em um segundo experimento os autores estudaram o desempenho de 

ratos em duas fases de treinos. A primeira fase constituída de 20 sessões de DRL-10 

s foi seguida por uma 2a. fase com 10 sessões, cada uma das duas fases sob certas 

condições de restrição de movimento. Ao final da segunda fase, tem-se quatro grupos 

de animais que experimentaram uma das seguintes condições de treinos: 1. restrição 

completa (1a. fase) - restrição completa (2a. fase), 2. restrição completa (1a. fase) - 

sem restrição (2a. fase), 3. sem restrição (1a. fase) - restrição completa (2a. fase) e  4. 

sem restrição (1a. fase) - sem restrição (2a. fase). 

Como esperado, os animais do grupo restrição completa - restrição completa 

mantiveram um desempenho abaixo dos outros grupos nas duas fases, não 
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apresentando evidências de aquisição da tarefa. Já o grupo sem restrição - sem 

restrição, também como esperado, apresentou alto nível de desempenho nas duas 

fases. O grupo sem restrição - restrição completa, na 1a. fase (sem restrição) 

apresentou elevação do nível de desempenho, demonstrando a aquisição da tarefa. Já 

na 2a. fase, quando então, estavam sob restrição completa, tiveram seus níveis de 

desempenho reduzidos.  

O grupo restrição completa - sem restrição, na 1a. fase não apresentou 

elevação no desempenho, contudo, na 2a fase, os animais rapidamente elevaram os 

níveis de desempenho, igualando-se aos dos grupos sem restrição. Este resultado 

implica que o impedimento dos comportamentos colaterais na fase 1 não eliminou 

inteiramente a possibilidade da aprendizagem da discriminação temporal. 

Assim, tomados em conjunto, os resultados destes dois experimentos 

sugerem que os sujeitos podem aprender uma discriminação temporal sob condições 

de extrema restrição corpórea, entretanto eles são incapazes de apresentar um 

desempenho satisfatório sob tais condições (Glazer & Singh, 1971).  

De acordo com a teoria do mapa espacial cognitivo (O´Keefe & Nadel, 1978) 

a explicação para que animais sejam capazes de resolver tarefas temporais é a 

utilização de comportamentos colaterais como um relógio externo. Portanto, se os 

animais são impedidos de realizar tais comportamentos (ou sua realização é bastante 

dificultada), então seu desempenho deve apresentar algum grau de prejuízo. Desta 

forma, podem ser explicadas as deficiências encontradas por Skuban e Richardson 

(1975) e Glazer e Singh (1971) quando os animais estão sob condições que 

dificultam o desenvolvimento adequado dos comportamentos colaterais durante os 

intervalos da tarefa DRL. 

Por outro lado, a teoria do mapa espacial cognitivo (O´Keefe & Nadel, 1978) 

não apresenta qualquer explicação para o fato de os animais sob restrição 

aprenderem acerca da discriminação temporal -  somente não são capazes de expor 

tal aprendizagem sob condições de restrição. No momento em que a condição de 

restrição é retirada os animais rapidamente elevam seu desempenho demonstrando 

que informações sobre intervalos temporais foram adquiridas em uma situação na 

qual o desenvolvimento de comportamentos colaterais era dificultado. Esta aquisição 
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de informações temporais em situações nas quais os animais praticamente não podem 

desenvolver comportamentos colaterais desfavorece a idéia do uso de 

comportamentos colaterais, como relógio externo, proposta pela teoria do mapa 

espacial cognitivo.  

Ainda assim, os próprios autores, Glazer e Singh (1971), assinalam que, 

mesmo a condição de restrição completa, não impediria os animais de se engajarem 

em comportamentos em níveis moleculares. O desenvolvimento deste conjunto de 

comportamentos seria suficiente para sua utilização como um relógio externo? Em 

caso de resposta afirmativa, por que então, os animais são incapazes de exibir tal 

aprendizagem quando estão sob restrição? 

Segundo a teoria da memória operacional/relógio interno, os animais, mesmo 

sob restrição completa, seriam capazes de aprender acerca da discriminação, pois 

esta é realizada por meio do relógio interno e este independe dos comportamentos 

desenvolvidos durante a tarefa. Por um lado os resultados do artigo de Glazer e Singh 

(1971) não comprovam inteiramente esta previsão, pois os animais sob restrição 

completa apresentaram um baixo desempenho. Por outro lado, a fortalecer a teoria do 

relógio interno está o fato de estes mesmos animais haverem demonstrado, na fase 

sem restrição (2a fase), terem aprendido sobre a discriminação temporal na fase com 

restrição (1a fase). 

De maneira geral os resultados não nos permitem concluir sobre qual das 

duas teorias melhor explicaria os processos subjacentes a tal aprendizagem da 

discriminação. Entretanto, cabe ressaltar que os animais, independentemente do 

espaço disponível e da restrição de sua atividade, são capazes de aprender uma 

discriminação temporal. Esta discussão será retomada no item “3.4.2.3. Hipocampo e 

os comportamentos adjuntivos ou colaterais”. 

Tanto a teoria do mapa espacial cognitivo (O´Keefe & Nadel, 1978) como a 

teoria do relógio interno/memória operacional (Church & Broadbent, 1990; Gibbon 

& Church, 1990; Meck, Church & Olton, 1984) prevêem não haver prejuízo de 

desempenho em uma tarefa de discriminação temporal em função do tamanho do 

espaço disponível para a realização da tarefa. Os resultados da fase de treinos pré-

lesão deste trabalho corroboram tal hipótese. As previsões das duas teorias em 
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relação ao tamanho das caixas e tarefas de discriminação temporal diferem 

dependendo da integridade ou não do sistema hipocampal, o que será discutido mais 

adiante. 

 

3.4.2. TESTES PÓS-LESÃO 

3.4.2.1. Hipocampo e a tarefa de DRL 

Na comparação entre treinos pré-lesão e testes pós-lesão observa-se que todos 

os grupos controle-operados apresentaram médias de índices de eficiência (IEf.) e 

intervalos entre resposta (IER) maiores na fase de testes do que apresentavam 

durante a fase de treinos. Os grupos lesados também apresentaram aumento dos IEf. 

da fase de treinos para a fase de testes, porém este aumento é menor do que o 

aumento apresentado pelos animais controles. Em relação aos intervalos entre 

respostas, os animais lesados, praticamente, mantiveram as mesmas médias de IER 

nos treinos e nos testes. 

Além das diferenças acima descritas, na fase de testes pós-lesão os grupos 

lesados diferiram dos seus respectivos grupos controle-operados, tanto em relação 

aos IEf. quanto com respeito aos valores de intervalos entre resposta (IER). 

O desempenho dos animais controle-operados continua a melhorar durante as 

sessões de testes, isto se reflete no aumento, tanto dos IEf. quanto das médias dos 

IER, observado nos testes vis-à-vis os treinos. Todos os grupos controle-operados 

aumentam a média de intervalo entre as pressões na barra, aproximando-se, no 

decorrer dos testes, do espaçamento ideal de pressões, neste caso 20 segundos. 

Ademais, esta melhora no desempenho independe do tamanho da caixa na qual os 

animais realizam a tarefa.  

Por outro lado, os animais lesados não apresentam, nos testes, uma melhora 

de desempenho equivalente à apresentada pelos animais controles. Ainda que, nos 

testes, os grupos lesados também aumentem os valores de IEf. em relação aos 

valores concernentes aos treinos, (1) tal incremento é menor que o observado nos 

animais controle e (2) os valores de IEf estão abaixo dos índices apresentados pelos 
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grupos controle-operados durante os testes. Além do mais, não ocorre um aumento 

nos valores de IER dos animais lesados. Vale dizer, os animais lesados mantêm, nos 

testes, praticamente o mesmo intervalo de espaçamento de suas respostas 

apresentado durante os treinos. Enquanto os animais controle-operados aproximam-

se de médias de IER de 20 segundos, os animais lesados continuam a espaçar suas 

pressões na barra em torno de 15 segundos, em média.  

Estes resultados apontam claramente para um prejuízo da discriminação 

temporal nos animais que tiveram células do giro dentado hipocampal destruído, 

apoiando a hipótese da participação desta estrutura em tarefas nas quais informações 

temporais precisem ser processadas. Note-se que este prejuízo não é total, ou seja, 

não ocorre uma completa deterioração da capacidade de processar informações 

temporais. Os animais lesados mantêm a capacidade de discriminação temporal, 

contudo, esta capacidade mostra-se deficiente, não é precisa ou tão acurada quanto à 

capacidade desenvolvida pelos animais cujas células hipocampais estão intactas. 

Bannerman, Yee, Good, Heupel, Iversen e Rawlins (1999) estudaram o 

desempenho de ratos normais e lesados (lesão por citotoxina, NMDA) em tarefas 

espaciais (labirinto aquático e labirinto em T) e temporais (DRL-18 s). Três grupos 

de animais lesados foram estudados, o primeiro teve a destruição completa do 

hipocampo, os 2o. e 3o. grupos tiveram destruídas as porções dorsais e ventrais do 

hipocampo, respectivamente. A lesão completa do hipocampo provocou uma queda 

de desempenho em todas as tarefas, por outro lado, a lesão da porção ventral do 

hipocampo não causou prejuízo no desempenho das tarefas espaciais. O desempenho 

da tarefa de DRL foi prejudicado em todos os três grupos lesados. Vale dizer, as 

porções dorsais e ventrais do hipocampo parecem ser necessárias para o desempenho 

adequado em uma tarefa temporal de DRL, em contrapartida, somente a porção 

dorsal do hipocampo parece estar relacionada às tarefas espaciais.  

  Contudo, tais resultados não confirmam inteiramente os encontrados por 

Jonhson, Olton, Gage e Jenko (1977). Neste artigo (Jonhson, et al., 1977) estudou-se 

o desempenho de ratos em uma tarefa de DRL-20 s submetidos a uma série de lesões 

por rádio freqüência em diversas porções da formação hipocampal. Os resultados 

obtidos levaram os autores a concluir que as porções anterodorsais do hipocampo são 
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cruciais para o desempenho adequado da tarefa de DRL, enquanto a porção posterior 

(ventral) do hipocampo não o é. 

 Estes resultados, em conjunto, não permitem uma conclusão definitiva sobre 

o papel das porções ventrais do hipocampo. Contudo, parecem demonstrar, 

efetivamente, a participação do hipocampo dorsal, tanto em tarefas espaciais quanto 

temporais. Além disso, em todos os grupos lesados, os animais, mesmo tendo sua 

acuidade temporal prejudicada, continuaram exibindo uma curva de distribuição 

temporal das respostas, ou seja, os animais continuaram espaçando suas respostas. 

Resultados semelhantes foram encontrados em uma série de trabalhos nos 

quais lesões por aspiração, eletrolíticas ou citotóxicas do hipocampo e/ou estruturas 

aferentes ou eferentes de ratos, provocam um prejuízo na aquisição ou nos testes 

pós-lesão em tarefas de DRL. Costa, (1997): lesão citotóxica do giro denteado do 

hipocampo promoveu prejuízo nos testes pós-lesão em uma tarefa de DRL-20 s; 

Schmaltz, Wolf e Trejo (1973): lesão do hipocampo por aspiração promoveu 

prejuízo na aquisição de uma tarefa de DRL-20 s; Agnew e Meyer (1971): lesão 

eletrolítica das porções anteriores e posteriores do septo provocou prejuízo no 

desempenho de uma tarefa de DRL-20 s nas sessões de testes pós-lesão; Tonkiss, 

Morris e Rawlins (1988): lesão por aspiração do hipocampo resultou em prejuízo no 

desempenho dos animais nos testes pós-lesão em uma tarefa de DRL-18 s; Sinden, 

Rawlins, Gray e Jarrard (1986): lesões citotóxicas do hipocampo, CA3 e subículo 

promoveram prejuízo na aquisição da tarefa de DRL-12 s e DRL-18 s. 

Nos trabalhos citados acima, com exceção de Costa (1997), a teoria do mapa 

espacial cognitivo não é utilizada como explicação para os resultados obtidos. A 

tarefa de DRL é entendida como uma tarefa não–espacial cuja única exigência 

operacional é a abstenção da pressão na barra até que algum tempo crítico tenha 

decorrido. E ainda, o hipocampo seria um sistema de armazenamento de memórias 

temporárias, ou então, um sistema de inibição de respostas aprendidas. 

De fato, a tarefa de DRL não é uma tarefa espacial. Entretanto, o fato de a 

exigência operacional da tarefa concentrar-se na abstenção de uma resposta (pressão 

na barra) não implica, necessariamente, que o processo subjacente à resolução da 

tarefa seja um processo de inibição de respostas aprendidas. E, portanto, o prejuízo 
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na DRL, apresentado pelos animais cuja função hipocampal está comprometida, não 

torna, automaticamente, o hipocampo um sistema de inibição de respostas. As teorias 

da memória operacional/relógio interno e mapa espacial cognitivo são propostas 

alternativas para estas questões (Ver item 1.1. e 1.2.).  

Algumas outras considerações sobre o hipocampo e a inibição de respostas 

são apresentadas a seguir. 

 

3.4.2.2. Hipocampo e inibição de resposta 

 Visto que o esquema de reforçamento em DRL requer que o animal suspenda 

sua resposta por um período específico de tempo para obter  o reforço (alimento ou 

água), a deficiência apresentada pelos animais que sofreram alguma alteração no 

funcionamento do seu hipocampo   (causada por lesões ou efeito de drogas) pode ser 

interpretada por alguns autores como uma falta de habilidade dos animais inibirem  

suas respostas. No caso, inibirem respostas previamente aprendidas (pressão na barra) 

quando estas respostas não são apropriadas (Pellegrino & Clapp, 1971). 

 Fletcher (1995) promoveu a redução de serotonina no hipocampo por meio de 

injeções de 5, 7 DHT (neurotoxina que provoca depleção da serotonina) nas porções 

dosais e mediais dos núcleos da rafe. A redução de serotonina no hipocampo 

interfere no seu funcionamento adequado, de tal forma que os animais sob tais 

circunstâncias têm seu desempenho prejudicado em uma tarefa de DRL-20 s. O 

desempenho desses animais é semelhante ao obtido pelos animais do presente 

estudo, ou seja, os animais continuam apresentando uma curva bimodal de 

distribuição de intervalos entre respostas, embora o pico desta curva esteja deslocado 

para a esquerda. Ou seja, os animais que têm o funcionamento do hipocampo 

alterado pela depleção de serotonina nesta área continuam apresentando um 

espaçamento entre suas respostas, porém o intervalo (duração desse espaçamento) é 

menor do que o apresentado pelos animais normais. 

 Para demonstrar que o mau funcionamento do hipocampo e o conseqüente 

efeito sobre o desempenho dos animais em uma tarefa de DRL, ou seja, o prejuízo na 

DRL, não está relacionado à incapacidade dos animais de inibirem suas respostas, o 
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autor (Fletcher, 1995) compara dois grupos de animais  sob o efeito da toxina. Em 

um grupo realiza-se um treino em DRL-20 s típica, enquanto o outro grupo é 

submetido a treinos de DRL-20 s sinalizada, ou seja, um estímulo (luz) é apresentado 

durante 20 segundos e, ao término deste, o animal deve pressionar a barra.  

Na tarefa de DRL sinalizada o animal não precisa discriminar um intervalo 

temporal, ocorre aqui, basicamente, uma associação entre o término da apresentação 

do estímulo e a pressão na barra. Neste caso, remove-se a necessidade de os animais 

se basearem em um processo temporal de contagem de tempo.  

Segundo o autor (Fletcher, 1995), se a alteração no funcionamento do 

hipocampo prejudicar a capacidade de inibir respostas do animal, então, na DRL 

sinalizada, o animal deve apresentar prejuízo em seu desempenho. Por outro lado, se 

a alteração no hipocampo interferir nos processos temporais, então o desempenho 

dos animais na tarefa de DRL sinalizada deve ser igual ao dos animais controle. Os 

resultados obtidos mostram que os animais não apresentam prejuízo na tarefa de 

DRL sinalizada. Desta forma, conclui-se que a alteração do hipocampo provocada 

pela redução de serotonina e o conseqüente prejuízo em uma tarefa de DRL estão 

relacionados aos processos temporais e não a uma incapacidade dos animais de 

inibirem suas respostas (Fletcher, 1995). 

 Pellegrino e Clapp (1971) realizaram procedimento bastante semelhante, 

submeteram ratos com lesões (aspiração) do hipocampo dorsal a uma tarefa típica de 

DRL-20 s e a uma tarefa de DRL-20 s sinalizada. As médias da porcentagem de 

respostas reforçadas apresentada pelos diferentes grupos experimentais mostram 

haver um prejuízo no desempenho dos animais lesados no esquema de DRL-20 s 

típica, enquanto que, na DRL sinalizada, os animais apresentam um nível de 

desempenho igual ao dos animais controles. 

 Estes dados, em conjunto, servem para demonstrar que o mau funcionamento 

do hipocampo prejudica o desempenho dos animais quando estes são solicitados a 

processar informações temporais e que a habilidade de inibir respostas não sofre 

interferência. Conseqüentemente, vê-se enfraquecida a tese de alguns autores de 

atribuir ao hipocampo a função de inibidor de respostas ou regulador da inibição de 

respostas previamente aprendidas. 
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Entretanto, cabe ressaltar, que os autores (Fletcher, 1995 e Pellegrino & 

Clapp, 1971) estão pressupondo que na tarefa de DRL sinalizada ocorre um processo 

de inibição de resposta. Ora, a tarefa de DRL sinalizada pode ser resolvida por meio 

de uma associação simples entre estímulo e resposta (término da apresentação da luz 

e pressão na barra). Neste caso, qual é a evidência, qual é a garantia, de que um 

processo de inibição de resposta estaria envolvido? Pode ser que esteja, e, neste caso, 

a conclusão dos autores (Fletcher, 1995 e Pellegrino & Clapp, 1971) é adequada.  

Por outro lado, se, na tarefa de DRL sinalizada, o processo de inibição de 

resposta não estiver presente, e sim, somente o processo de associação simples, 

então, a idéia de se atribuir ao hipocampo a função de inibidor de respostas ou 

regulador da inibição de respostas previamente aprendidas permanece como uma 

hipótese a ser considerada. 

 Outro elemento que pode ser incluído nesta discussão são os resultados 

obtidos neste estudo: no final dos testes pós-lesão, os animais com danos no giro 

denteado foram capazes de inibir suas respostas na condição de caixas padrão e 

maior, enquanto os animais da caixa menor não o foram. Como explicar esse 

resultado sob a ótica da inibição de respostas? Por que, sendo o hipocampo um 

inibidor de respostas, como propõe tal teoria, haveria uma recuperação do 

desempenho dos animais das caixas maiores e não da caixa menor – por que o 

tamanho da caixa interferiria na função inibitória do hipocampo? Neste caso, os 

resultados do presente estudo desfavorecem a teoria do hipocampo como um inibidor 

de respostas ou regulador da inibição de respostas previamente aprendidas. 

 

3.4.2.3. Hipocampo e os comportamentos adjuntivos ou colaterais 

Slonaker e Hothersall (1972) treinaram ratos normais e ratos com lesões 

eletrolíticas bilaterais do septo em um esquema de DRL-20 s em duas condições 

experimentais. Em uma das condições - condição sem objetos - dois grupos de 

animais (normais e lesados) foram treinados em uma caixa experimental padrão. Na 

outra condição - condição com objetos - outros dois grupos de animais (normais e 

lesados) foram treinados em uma caixa experimental que continha objetos em seu 
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interior: dois blocos de madeira colocados separadamente junto à parede oposta à 

barra e comedouro e dois cartões listrados pendurados no teto junto à parede do 

fundo da caixa.  

A comparação do desempenho dos dois grupos de animais normais mostra 

que o grupo treinado no ambiente com objetos apresentou um desempenho melhor 

do que o grupo da caixa experimental padrão (sem objetos). Este resultado, segundo 

os autores (Slonaker & Hothersall, 1972), confirma a hipótese da importância dos 

comportamentos colaterais como facilitadores da aprendizagem de esquemas em 

DRL; esta proposição será discutida mais adiante. 

Os resultados obtidos por Slonaker e Hothersall (1972) também mostram que 

os animais lesados treinados na caixa sem objetos não apresentaram elevação de 

desempenho ao longo das 35 sessões. Esta pouca eficiência é significativamente 

inferior à eficiência apresentada por ambos os grupos de animais normais e pelos 

animais lesados treinados na caixa com objetos. Este último grupo, nas primeiras 

sessões, mostrou um nível de desempenho abaixo do nível apresentado pelos animais 

normais. Entretanto, tal grupo apresentou uma elevação de eficiência na tarefa ao 

longo das sessões, igualando-se, ao final das 35, ao desempenho dos animais normais 

da caixa sem objetos. 

Em resumo, os animais que apresentam maior eficiência na tarefa são os 

animais normais da caixa com objetos. Em segundo lugar, encontram-se os animais 

normais da caixa sem objetos, seguidos pelos animais lesados da caixa com objetos e 

por último, praticamente não apresentando nenhuma eficiência na tarefa, encontram-

se os animais lesados da caixa sem objetos. 

Os resultados mostram que o prejuízo apresentado pelos animais lesados pode 

ser revertido quando estes animais têm a oportunidade de (ou são estimulados a) 

desenvolver comportamentos colaterais.  Os autores (Slonaker & Hothersall, 1972) 

encontraram, ainda, uma correlação positiva entre a eficiência na tarefa e a 

quantidade de objetos mordiscados, indicando que, efetivamente, os comportamentos 

colaterais contribuem para a eficiência de desempenho dos animais lesados na tarefa 

de DRL. 
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Os cubos e cartões propiciam aos animais o desenvolvimento de 

comportamentos dirigidos a estes objetos (farejar, mordiscar). Desta forma, a 

presença de objetos dentro da caixa experimental tornaria o ambiente experimental 

favorável ao desenvolvimento de comportamentos colaterais, e, portanto, facilitaria a 

aprendizagem de uma tarefa de DRL. 

Acsádi et al. (1986) investigaram as conseqüências de lesões eletrolíticas do 

hipocampo sobre as respostas terminais e os comportamentos de ínterim1 de ratos em 

uma tarefa de DRL-20 s. O aparelho experimental no qual se desenvolveu a tarefa 

era composto por uma área central e seis compartimentos, de tal forma que a área de 

alimentação - onde ocorrem os comportamentos terminais - era separada do restante 

dos compartimentos, que foram enriquecidos com objetos. A área central permite o 

acesso aos compartimentos que se distribuem ao seu redor. Os compartimentos 

continham 1. área de alimentação com a barra e a cuba onde são depositadas as 

pelotas, 2. listras horizontais pintadas na parede, 3. roda de atividade, 4. garrafa de 

água, 5. piso de madeira, 6. listras verticais pintadas nas paredes. Esta disposição do 

aparto experimental permite uma separação espacial entre as atividades de ínterim e 

as respostas terminais. 

Em uma primeira fase, os animais dos grupos controle-1 e lesado eram 

colocados na área central do aparelho e tinham acesso a todos os compartimentos. 

Desta forma, era permitido aos animais engajarem-se em várias atividades 

distribuídas pelos diferentes compartimentos durante os intervalos entre respostas. 

Após 15 sessões de treinos nessa fase, os animais passaram para uma segunda fase, 

na qual os animais eram confinados na área de alimentação. Um segundo grupo 

controle (controle-2) foi submetido, na fase 1, à condição de confinamento, e, a 

seguir, passou para a condição de livre acesso (fase 2). 

                                            
1 Como mencionado no item “1.3. da Introdução”, Staddon e Simmelhag, (1971) propõem que em 
esquemas de reforçamento periódicos os comportamentos apresentados durante os intervalos entre 
resposta (ou reforço) podem ser divididos em duas categorias: respostas terminais e atividade de 
ínterim. Os comportamentos terminais são direcionados para a fonte de comida (ou água) e 
usualmente contíguos ao reforço. As atividades de ínterim ocorrem mais cedo nos intervalos entre os 
reforços.  
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Os animais lesados apresentaram um desempenho inferior ao dos animais 

controles tanto na condição de livre acesso (fase 1) quanto na condição de 

confinamento (fase 2). O grupo controle-1 apresentou uma queda significativa de 

desempenho quando os animais passaram para a fase de confinamento. Ainda na fase 

1, os resultados mostram que o grupo controle-2, na condição de confinamento, 

apresentou um desempenho inferior ao do grupo controle-1 na condição de livre 

acesso, entretanto os animais melhoraram seu desempenho quando passaram para a 

fase  2, condição de livre acesso. 

Em resumo, na condição de livre acesso, as oportunidades para 

desenvolvimento dos comportamentos de ínterim facilitam a aprendizagem da tarefa 

de DRL.  Além disso, a retirada dessa oportunidade causa um efeito bastante 

prejudicial no desempenho de animais normais. Os animais com lesões hipocampais 

não apresentam um desempenho tão bom quanto os animais controles em nenhuma 

das condições (livre ou confinamento), embora o efeito da retirada da oportunidade 

de desenvolvimento de comportamentos seja mais tênue nos animais lesados do que 

é para os animais normais. 

Duas questões podem ser discutidas neste momento: (1) a importância dos 

comportamentos desenvolvidos durante a tarefa como facilitadores da aprendizagem 

de esquemas em DRL em animais normais (não lesados) e (2) se o prejuízo 

apresentado pelos animais lesados pode ou não ser revertido quando estes animais 

têm a oportunidade de (ou são estimulados a) desenvolver tais comportamentos. 

(1) Importância dos comportamentos como facilitadores da aprendizagem de 

esquemas em DRL em animais normais 

Observando a TABELA 8 (ver texto em negrito) verifica-se que os grupos de 

animais normais apresentam um desempenho reduzido quando se encontram em 

condições nas quais a oportunidade de desenvolvimento de comportamentos 

colaterais (ou de ínterim) é menor. Ou seja, as condições experimentais que facilitam 

o desenvolvimento de comportamentos produzem um melhor desempenho na tarefa. 

 No presente estudo, quando se realizaram os treinos em caixas com diferentes 

dimensões - com menor e maior disponibilidade de espaço para a realização da tarefa 
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- também se objetivou propiciar aos animais uma menor e maior oportunidade de 

desenvolvimento de atividades durante a tarefa. Entretanto, os resultados mostraram 

que as dimensões da caixa não alteram o seu desempenho, vale dizer, não houve 

melhora ou piora do desempenho dos animais normais dependendo da 

disponibilidade das condições experimentais para o desenvolvimento de 

comportamentos. 

TABELA 8. Desempenho de animais treinados em esquemas de DRL em 
diferentes condições experimentais.  

Resultados 

Sujeito Lesão Tarefa 
Condições e 

Grupos 
Experimentais  

Reversão das 
condições 

experimentais 

Autores 

Redução da caixa 
experimental   

caixa padrão + - pombos ----- DRL 
15 s 

caixa menor - *+ 

Skuban & 
Richardson, 

1975 

Restrição de 
movimento   

sem restrição + - 
controle de 
estresse + 
restrição parcial + 

----- 
 

ratos ----- DRL 
10 s 

restrição 
completa - *+ 

Glazer & 
Singh, 1971 

Introdução de 
objetos na caixa 

experimental 
  

controle - caixa 
sem objetos + -+ 
controle - caixa 
com objetos ++ + 
lesado - caixa 
sem objetos - -+ 

ratos septo 
eletrolítica 

DRL 
20 s 

lesado - caixa 
com objetos *+ - 

Slonaker & 
Hothersall, 

1972 

Aparelho com 
compartimentos 
com estímulos 

  
controle1 
condição livre + - 
lesado 
condição livre - - 

ratos 

 
hipocampo 
eletrolítica 

 

DRL 
20 s 

controle2 
condição de 
confinamento 

- + 

Acsádi et 
al., 1986 

 +  desempenho básico (controle) 
 -   prejuízo no desempenho em relação ao desempenho básico 
++ melhora significativa no desempenho em relação ao desempenho básico 
*+ elevação nos níveis de desempenho, igualando ao desempenho básico 
-+  pequena melhora no desempenho em relação ao seu  desempenho anterior 
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Os resultados dos experimentos de Glazer e Singh (1971) sugerem que os 

sujeitos podem aprender uma discriminação temporal sob condições de extrema 

restrição corpórea, entretanto, eles são incapazes de apresentar um desempenho 

satisfatório quando sob tais condições. Isto também poderia explicar os resultados 

com pombos obtidos por Skuban e Richardson (1975), ou seja, é possível que a 

redução tão acentuada do espaço das caixas não tenha permitido que os animais 

emitissem resposta satisfatória na tarefa de DRL. Ou, ainda, como os autores 

(Skuban & Richardson, 1975) ressaltam que não havia restrição de movimentos, 

poder-se-ia atribuir esta diferença ao fato de se tratarem de espécies diferentes. 

Como salientam Staddon e Simmelhag (1971), as atividades de ínterim estão sob o 

controle de estímulos de incentivo próprios, e mostram considerável variabilidade 

entre as espécies.  

Slonaker e Hothersall (1972) mostram em seu artigo que os animais que 

apresentam maior eficiência na tarefa são os animais normais da caixa com objetos. 

Em segundo lugar, encontram-se os animais normais da caixa sem objetos. E ainda, 

nos experimentos de Acsádi et al. (1986), na condição de livre acesso aos 

compartimentos enriquecidos com objetos, a oportunidade para desenvolvimento dos 

comportamentos de ínterim facilita a aprendizagem da tarefa de DRL.  Além disso, a 

retirada dessa oportunidade causa um efeito bastante prejudicial no desempenho de 

animais normais. Vale dizer, a presença de objetos dentro do aparelho experimental 

tornaria o ambiente experimental favorável ao desenvolvimento de comportamentos, 

e, portanto, facilitaria a aprendizagem de uma tarefa de DRL. 

Estes resultados provocam o questionamento: até que ponto o aumento do 

espaço disponível estimula o surgimento de comportamentos colaterais (ou 

adjuntivos)? ou, da mesma forma, até que ponto a diminuição deste espaço, se não 

houver uma redução muito acentuada com restrição de movimentos, prejudica o 

desenvolvimento de tais comportamentos? Será que não existiria alguma diferença 

entre facilitar (ou dificultar) a ocorrência de comportamentos e estimular (ou 

desestimular) tal ocorrência? 

O desenvolvimento de comportamentos colaterais (ou adjuntivos) seria 

facilitado (caixa maior) ou dificultado (caixa menor) de acordo com as dimensões 
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das caixas. Por exemplo, em uma caixa maior, a ocorrência dos comportamentos 

estaria facilitada, entretanto, não haveria uma estimulação, um incentivo para que 

estes comportamentos aconteçam. Por outro lado, nas condições experimentais cujo 

ambiente é enriquecido com objetos, não se estaria somente permitindo o 

desenvolvimento de comportamentos, mas também, se estaria estimulando o 

desenvolvimento deles.  

Bueno (1977), analisando a validade trans-situacional dos índices de 

atividade geral, afirma que talvez haja uma interação entre o “efeito do aparelho” e 

os efeitos das variáveis independentes em estudo. Segundo Bueno (1977), é legítimo 

pensar que o equipamento de registro possa influenciar a probabilidade de aparecer 

este ou aquele item da cadeia comportamental. Por exemplo, a roda de atividade não 

é apenas um dispositivo de avaliação da quantidade de locomoção; é também um 

fator causal a modificar a atividade locomotora exibida pelos animais (Bueno, 1977). 

Supondo que o aumento de espaço e o enriquecimento do ambiente pela 

introdução de objetos causem diferentes estados motivacionais no animal, pode-se 

supor que causem diferentes efeitos sobre o desenvolvimento de comportamentos e, 

conseqüentemente, diferentes efeitos sobre o desempenho do animal na tarefa. O 

estado motivacional gerado pelo aumento de espaço daria oportunidade de 

desenvolvimento de comportamentos. Contudo, o fato de facilitar o desenvolvimento 

dos comportamentos não é suficiente para que ocorra uma alteração significativa no 

desempenho do animal. Por outro lado, o enriquecimento do ambiente experimental 

pela introdução de objetos geraria estados motivacionais que incentivariam a 

ocorrência dos comportamentos. De tal forma que esta estimulação produziria uma 

interferência significativa no desempenho dos animais. 

Em resumo, a facilitação do desenvolvimento de comportamentos durante a 

realização de uma discriminação temporal seria condição necessária, mas não 

suficiente, para que houvesse uma alteração significativa no desempenho dos animais 

em uma tarefa de discriminação temporal. Para tanto, seria necessário incentivar a 

atividade dos animais, por exemplo, pelo enriquecimento do ambiente experimental. 
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Assim, o fato de não se encontrar diferenças de desempenho entre os grupos 

do presente estudo que foram treinados em caixas com diferentes dimensões é 

compatível com os resultados obtidos quando o ambiente é enriquecido com objetos. 

 

(2) Se o prejuízo apresentado pelos animais lesados pode ou não ser 

revertido quando estes animais têm a oportunidade de (ou são 

estimulados a) desenvolver comportamentos colaterais (ou adjuntivos). 

 No presente estudo, os animais lesados apresentaram prejuízo da tarefa nos 

testes pós-lesão (ver item “3.4.2.1. Hipocampo e a tarefa de DRL”). Além disso, 

este prejuízo difere entre os animais lesados dependendo das dimensões da caixa 

experimental do grupo ao qual eles pertencem. Embora tais diferenças não sejam 

estatisticamente significativas é importante analisá-las visando verificar a ocorrência 

de uma recuperação no desempenho da tarefa. E ainda, em que condições 

experimentais esta possível recuperação aconteceria.  

 Quando se compara o desempenho dos animais lesados com os seus 

respectivos grupos controle-operados durante os testes pós-lesão, observa-se que: 

(a) na caixa menor: o grupo controle-operado apresenta uma elevação, 

embora não significativa, nos IEf. ao longo dos blocos. O grupo lesado apresenta 

valores de IEf. menores que o grupo controle-operado, ao longo de todo o teste, 

apresentando diferenças significativas nos últimos 3 blocos. E ainda, o grupo lesado 

mantém médias de IER de 3 a 4 segundos mais baixas do que o grupo controle-

lesado em todos os blocos. Estes resultados permitem supor que os dois grupos 

iniciam o teste com um mesmo nível de desempenho. No decorrer dos blocos os 

animais controle melhoram, enquanto os animais lesados permanecem no mesmo 

nível, por isso, inclusive, as diferenças significativas entre os dois grupos só 

aparecem nos últimos blocos. Portanto, os resultados não sugerem que tenha havido 

qualquer recuperação ou tendência de recuperação dos animais lesados/caixa menor. 

(b) na caixa padrão: os dois grupos apresentam uma elevação, embora não 

significativa, nos IEf. ao longo dos blocos. As diferenças dos IEf. entre os dois 

grupos ocorrem nos blocos intermediários, desaparecendo nos últimos 3 blocos. Os 
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animais dos grupos lesados mantêm médias de IER de 3 a 4 segundos mais baixas 

que os animais controles. Estes resultados parecem indicar que os animais começam 

com níveis de desempenho semelhantes. Ao longo dos blocos os animais controle-

operados elevam seus índices de eficiência, porém os animais lesados não 

apresentam esta elevação até os blocos finais, quando, então, igualam seu 

desempenho ao dos animais controles. O que faria com que as diferenças 

significativas entre estes dois grupos aparecessem nos blocos intermediários e não 

nos últimos blocos. Assim, os resultados sugerem a existência de uma tendência de 

recuperação do desempenho pelos animais lesados/caixa padrão. 

(c) na caixa maior: no início dos testes, o grupo lesado apresenta IEf. 

menores que o grupo controle-operado. Sendo que, embora não significativamente, 

esses valores elevam-se ao longo das sessões, de tal forma que nos últimos 4 blocos 

a diferença nos IEf. entre os dois grupos diminui bastante. Apesar de os grupos 

serem estatisticamente diferentes nas sessões de testes pós-lesão, esta diferença entre 

os grupos não aparece quando se analisam os blocos separadamente. Além disso, os 

animais lesados apresentam médias de IER menores que os animais controle-

operados, contudo, há um aumento dos IER do grupo lesado ao longo dos blocos, 

embora este aumento não seja estatisticamente significativo. Analisados em 

conjunto, estes resultados indicam uma possível recuperação do desempenho pelos 

animais lesados/caixa maior. 

 Em resumo, os animais lesados da caixa menor não apresentam recuperação 

de desempenho ao longo dos testes pós-lesão. Por outro lado, os animais lesados do 

grupo da caixa maior e da caixa padrão exibem uma tendência de recuperação desse 

prejuízo. Esta recuperação dos animais lesados (caixa padrão e maior) não se deu de 

forma completa, ou seja, o desempenho dos animais lesados não se elevou de tal 

forma a se igualar, inequivocamente, ao desempenho dos animais controles. O que se 

pôde observar aqui foi uma tendência à recuperação. 

 Cabe ressaltar que não se observou nos experimentos de Acsádi et al. (1986) 

algum efeito de facilitação da condição de livre acesso sobre os animais 

hipocampais, como, por exemplo, o efeito de recuperação de desempenho dos 

animais lesados produzido pela introdução de objetos na caixa experimental como 
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apontado no artigo de Slonaker e Hothersall (1972) (ver TABELA 8, texto em itálico). 

Isso poderia ser explicado pelo diferente número de sessões realizadas nos dois 

trabalhos. No experimento de Slonaker e Hothersall (1972) os animais lesados 

treinados na caixa com objeto demoraram 30 sessões para elevarem seu desempenho 

ao nível dos animais controles sem objetos. Acsádi et al. (1986) realizaram 15 

sessões de treino com os animais lesados na condição de livre acesso. Desta forma, 

pode-se supor que 15 sessões não tenham sido suficientes para que os animais 

lesados pudessem beneficiar-se da oportunidade de desenvolvimento de 

comportamentos para melhorar o seu desempenho.   

 Em Costa (1997) avaliou-se o efeito da lesão seletiva do giro denteado no 

desempenho de ratos previamente treinados em um esquema de DRL. Mas neste 

caso foram utilizadas somente as caixas padrão. Os resultados mostraram que os 

animais lesados apresentam um prejuízo no desempenho da tarefa, semelhante ao 

aqui encontrado, porém até a 24a. sessão os animais não apresentaram nenhuma 

tendência de recuperação. No presente estudo, foram realizadas 27 sessões e, neste 

caso, os animais lesados/caixa padrão começaram a apresentar uma melhora de 

desempenho. É lícito pensar que o aumento do número de sessões de teste 

possibilitaria aos animais lesados uma melhora definitiva de seu desempenho. 

 O mesmo pode acontecer com o grupo lesado/caixa menor, ou seja, os 

animais lesados da caixa menor não apresentaram sinais de recuperação até a 27a, 

contudo, isso não significa que não possam se recuperar com um número maior de 

sessões. De fato, mesmo que isso aconteça, o aspecto relevante é que a dinâmica da 

recuperação1 depende das dimensões das caixas, indicando, portanto, que os espaço 

disponível para a realização da tarefa interfere no desempenho dos animais lesados. 

 Em resumo, a análise dos trabalhos descritos acima (Acsádi et al., 1986, 

Slonaker & Hothersall, 1972, Costa, 1997 e o presente estudo) mostra que, quando 

se aumentam as oportunidades para desenvolvimento de comportamentos durante 

uma discriminação temporal - seja pela sua facilitação, gerada pela maior 

                                            
1 Ou seja, os grupos das diferentes caixas necessitam de um número diferente de sessões para que os 
animais lesados recuperem o desempenho inicialmente prejudicado. No caso, os resultados indicam 
que os animais da caixa menor precisariam, para apresentarem um desempenho melhor, de mais 
sessões que os animais lesados das outras duas caixas. 
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disponibilidade de espaço ou, pelo seu incentivo, gerado pela introdução de objetos 

no aparelho experimental - os animais lesados mostram uma melhora de desempenho 

na tarefa de DRL, sugerindo, inclusive, a possibilidade de ocorrer uma recuperação 

efetiva do prejuízo inicialmente apresentado. Esta recuperação dar-se-ia de forma 

lenta e gradual e um mínimo de sessões parece ser necessário para que a recuperação 

se torne evidente e inequívoca. 

 Segundo a teoria da memória operacional/relógio interno, os animais 

hipocampais não são capazes de realizar uma tarefa temporal de DRL, pois estas 

tarefas requerem a utilização da memória operacional que estaria prejudicada pela 

lesão do sistema hipocampal. Sendo assim, se a lesão do giro denteado do 

hipocampo estivesse provocando uma deficiência no processamento da memória 

operacional ou do relógio interno, as dimensões da caixa experimental não deveriam 

interferir no seu desempenho. Dado que os resultados obtidos indicam haver uma 

interferência das dimensões das caixas no desempenho dos animais lesados, conclui-

se que a lesão do giro denteado não estaria relacionada a um prejuízo da memória 

operacional ou a uma deficiência do relógio interno, pelo menos, não como proposto 

pela teoria da memória operacional/relógio interno. 

  Por outro lado, se os animais hipocampais apresentam uma deficiência na 

capacidade de utilização do sistema de mapeamento, então as dimensões da caixa 

experimental devem interferir no desempenho dos animais nesta tarefa. Segundo a 

teoria do mapa cognitivo, os animais resolvem as tarefas temporais utilizando 

comportamentos colaterais como um relógio externo. Quando os animais privados de 

seu sistema hipocampal perdem capacidade de utilizar estratégias de lugar (sistema 

de mapeamento) a estimulação ou facilitação para o desenvolvimento de 

comportamentos colaterais poderia compensar o prejuízo causado pela perda do 

sistema de mapeamento. Neste caso, quanto maior a dimensão da caixa, ou seja, 

maior o espaço disponível ao animal, melhor seria seu desempenho e, 

contrariamente, quanto menor a dimensão da caixa, pior deveria ser seu desempenho. 

Dado que os resultados mostram um prejuízo acentuado do grupo lesado/caixa 

menor e indicam a possibilidade de uma recuperação do prejuízo inicialmente 

apresentado pelos animais lesados das caixas padrão e maior, conclui-se que a lesão 
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do giro denteado pode estar relacionada ao funcionamento inadequado do sistema de 

mapeamento.  

 

3.5. EXPERIMENTO II: COMPLEMENTAÇÃO 

 Do total de 52 sujeitos que participaram do Experimento II (TABELA 5), 32 

foram submetidos a sessões complementares que compuseram o que se denominou 

Teste de Reversão. 

3.5.1. Teste de Reversão: Esquema Experimental 

 Após o término das sessões de testes pós-lesão foi realizado o seguinte 

esquema experimental: 

1. Seis sessões idênticas às sessões de testes pós-lesão. Blocos 10 e 11; 

2. Intervalo de 7 dias, nos quais os animais não foram submetidos a qualquer 

procedimento experimental mas foi mantido o esquema de alimentação (ver 

item “3.2.3.1. Privação alimentar e manipulação”); 

3. Duas sessões também idênticas às sessões de testes pós-lesão. Bloco 1; 

4. Quinze sessões de testes nos quais os animais da caixa padrão 

permaneceram sendo testados na caixa padrão, contudo os animais (controle-

operados e lesados) da caixa menor foram testados na caixa maior e os 

animais (controle-operados e lesados) da caixa maior foram testados na 

caixa menor. Blocos 2, 3, 4, 5 e 6; 

5. Nove sessões de testes idênticas às sessões de testes pós-lesão. Blocos 7, 8 

e 9. 

 

3.5.2. Teste de Reversão: Resultados 

 Os resultados obtidos nessa fase são apresentados na FIGURA 14. Na TABELA 

14 do APÊNDICE são apresentadas as médias, desvios e erros padrão dos IEf. e as 

porcentagens de respostas reforçadas para os seis grupos em cada bloco do Teste de 

Reversão. 
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FIGURA 14.  Média dos Índices de Eficiência (%) dos animais controle-operados e lesados, em 
cada uma das caixas estudadas (Menor, Padrão e Maior), nas sessões de TESTE DE REVERSÃO 
da tarefa temporal (DRL-20 s), Experimento II-Complementação. 

 

A análise estatística não aponta diferenças significativas entre os grupos e 

blocos de sessões devido ao número reduzido de sujeitos submetidos a esta fase. 

Contudo, a observação dos dados obtida revela algumas tendências do desempenho 

dos animais que merecem ser ressaltadas: 

1. os animais (controle-operados e lesados) da caixa maior apresentam 

uma redução do seu desempenho quando passam a ser testados na 

caixa menor (Blocos 2, 3, 4, 5 e 6). Porém, quando voltam para as 

suas caixas iniciais, ou seja, voltam a serem testados nas caixas 

maiores, ocorre uma elevação dos Índices de Eficiência dos animais 

lesados (Blocos 7, 8 e 9). 

2. os animais (controle-operados e lesados) da caixa menor apresentam 

uma elevação no seu desempenho quando passam a ser testados na 
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caixa maior (Blocos 2, 3, 4, 5 e 6). Esta melhora no desempenho é 

mais acentuada nos animais lesados. Contudo, os animais lesados 

voltam a apresentar uma redução acentuada no seu desempenho 

quando tais animais são re-testados nas suas caixas originais, ou seja, 

nas caixas menores (Blocos 7, 8 e 9). 

Estes resultados, em conjunto, indicam que o tamanho da caixa interfere no 

desempenho dos animais, em especial, dos animais lesados. Além disso, a caixa 

maior – maior disponibilidade de espaço - facilita um melhor desempenho destes 

animais, enquanto a caixa menor – menor disponibilidade de espaço – prejudica tal 

desempenho. 

 Desta forma, os resultados obtidos no Teste de Reversão apóiam as idéias 

discutidas anteriormente neste experimento. 
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3.6. EXPERIMENTO II: ANÁLISE DAS CATEGORIAS COMPORTAMENTAIS 

 Foram analisados os comportamentos desenvolvidos pelos animais nos 

intervalos entre 10-15 s, 15-20 s e 20-25 s das sessões finais dos treinos pré-lesão e 

das sessões iniciais e finais dos testes pós-lesão. Na FIGURA 15 são apresentados os 

IEf. e os IER dos animais controle-operados e lesados em cada uma das caixas 

(Menor, Padrão e Maior), nos blocos estudados: (1) final dos treinos pré-lesão, (2) 

início dos testes pós-lesão e (3) final dos testes pós-lesão. 

 

 
FIGURA 15.  IEf. (%) e IER (s) dos animais controle-operados e lesados nas caixas 
Menor, Padrão e Maior, nos blocos estudados: (1) final dos treinos pré-lesão, (2) início 
dos testes pós-lesão e (3) final dos testes pós-lesão da tarefa de DRL-20 s, Experimento 
II. 
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Este agrupamento dos dados mostra o que já havia sido exposto 

anteriormente (item “3.3.2. RESULTADOS COMPORTAMENTAIS”): 

(1) não existem diferenças entre os seis grupos nas sessões finais dos 

treinos pré-lesão; 

(2)  nas sessões iniciais dos testes pós-lesão, os animais lesados 

mostram uma queda de desempenho; 

(3)  nas últimas sessões de testes pós-lesão há uma elevação do 

desempenho dos animais lesados das caixas padrão e maior, 

atingindo os mesmos níveis apresentados pelos animais controles; 

já os animais lesados da caixa menor também apresentam uma 

elevação, contudo seu desempenho mantém-se abaixo do 

desempenho dos animais controles. 

Na TABELA 15 do APÊNDICE são apresentadas as médias, desvios e erros 

padrão dos IEf. e os IER dos animais controle-operados e lesados em cada uma das 

caixas estudadas (Menor, Padrão e Maior) e as sessões selecionadas para compor os 

blocos de sessões. 

A análise preliminar das categorias comportamentais desenvolvidas durante 

os blocos de intervalos e sessões acima descritos mostra não haver uma 

desestruturação dos comportamentos, ou seja, os animais continuam desenvolvendo 

um padrão comportamental durante os intervalos entre respostas. Entretanto, 

nenhuma das variáveis comportamentais (número de transições, duração e número 

de ocorrências) das categorias comportamentais analisadas revela-se como um fator 

marcante para explicar as diferenças de desempenho dos animais (ver TABELA 16 do 

APÊNDICE).  

Assim, a análise dos comportamentos da forma como foi realizada mostrou-

se insuficiente para se propor uma explicação para o desempenho dos animais 

lesados baseada nos comportamentos desenvolvidos durante os intervalos entre 

resposta. Cabe ressaltar que tal análise contribuiu para se verificar que os animais 

lesados não apresentam uma perda na capacidade de organizar seus comportamentos. 

Esta organização pode estar sutilmente prejudicada, o que não pôde ser evidenciado 
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por meio das variáveis estudadas, sendo assim, outros estudos e diferentes análises 

de tais comportamentos se fazem necessários. 
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4. CONCLUSÕES DE CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No EXPERIMENTO I os resultados sugerem envolvimento dos comportamentos 

adjuntivos no processo de discriminação temporal. 

No EXPERIMENTO II os resultados mostram que todos os animais lesados 

apresentam um prejuízo no desempenho da tarefa; além disso, o espaço disponível 

para a realização da tarefa interfere no desempenho dos animais lesados, sendo que o 

prejuízo apresentado por esses animais pode ser revertido quando estes animais têm 

um espaço maior a seu dispor. O Teste de Reversão confirma os resultados obtidos 

até então.   

 A análise das atividades comportamentais desenvolvidas durante os intervalos 

entre resposta, da forma como foi realizada, mostrou que os animais lesados não 

apresentam uma perda na capacidade de organizar seus comportamentos. Contudo, 

esta organização pode estar sutilmente prejudicada, o que não pôde ser evidenciado 

por meio das variáveis estudadas, sendo assim, outros estudos e diferentes análises de 

tais comportamentos se fazem necessários.  

Assim, embora o efeito espacial seja claro, i.e., o desempenho dos animais é 

dependente do espaço disponível, em relação à organização dos comportamentos, tal 

efeito não se mostrou evidente. 

Os resultados, em conjunto, sugerem que a lesão do giro denteado não estaria 

relacionada a um prejuízo da memória operacional ou uma deficiência do relógio 

interno, pelo menos, não como proposto pela teoria da memória operacional/relógio 

interno. Por outro lado, tal lesão pode estar relacionada ao funcionamento inadequado 

do sistema de mapeamento. 
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