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RESUMO 

A capacidade de uma espécie de colonizar áreas altamente 

degradadas (como as urbanas) parece estar influenciada por uma alta 

performance cognitiva, adaptação às mudanças e plasticidade 

comportamental dos indivíduos. A flexibilidade da relação entre os 

comportamentos de vigilância/exploratórios e os de forrageamento 

parecem ser um fator chave neste processo. Os pombos das rochas 

(Columba livia) representa um modelo ideal para estudar estes processos 

já que, a diferença de outras espécies da Ordem Columbiformes, 

parecem prosperar em ambientes urbanos. A descrição das respostas 

pré- e pós-prandiais de vigilância e forrageamento ante novidade 

ambiental e estímulos potencialmente ameaçadores foi realizada em 49 

pombos de ambos os sexos, estudando os efeitos da primeira exposição 

a um ambiente desconhecido (GEx) contendo Comida Palatável (CP) 

conhecida e em presença ou não de uma silhueta de predador ou círculo 

pendurado em cima do comedouro. Estes dados foram comparados ao 

observado na própria Gaiola Casa (GC) contendo Ração Normal (RN) 

ou CP. Durante o período pré-prandial escanear foi o comportamento 

predominante na GC enquanto espiar na GEx com ou sem silhuetas. A 

latência para comer diminuiu em presença de CP na GC, mas aumentou 

na GEx, com ou sem silhuetas. A ingestão de CP não foi afetada pela 

GEx e, nos primeiros 15 minutos pós-prandiais, comer prevaleceu sobre 

os comportamentos de vigilância. Escanear apresenta uma correlação 

negativa com a duração de comer, mas não espiar, com independência 

das características ambientais. A novidade ambiental provocou uma 

diminuição da duração média de autolimpeza, e não provocou 



 
 
diferenças nos outros comportamentos consistentes. Espiar e Escanear 

são comportamentos de vigilância com diferentes funções e que 

dependem das características do ambiente. Estes dados permitem 

entender melhor as estratégias ingestivas e de vigilância utilizadas por 

estes animais para colonizar e sobreviver em ambientes em constante 

mudança como os urbanos. 

Palavras-Chave: Pombos; Novidade Ambiental; Vigilância; ingestão 

de alimentos; Risco de predação  



  

ABSTRACT 

The ability of a species to colonize highly degraded areas (such as urban 

areas) seems to be influenced by a high cognitive performance, 

adaptation to the changes and behavioral plasticity of individuals. The 

flexibility of the relationship between vigilance/exploratory and 

foraging behaviors appears to be a key factor in this process. The rock 

pigeon (Columba livia) represent an ideal model to study these 

processes since, unlike other species of the Order Columbiformes, they 

seem to thrive in urban environments. The description of pre- and post-

prandial responses of vigilance and foraging to environmental novelty 

and potentially threatening stimuli was performed in 49 pigeons of both 

sexes, studying the effects of the first exposure to an unknown 

environment (Experimental Cage-ExC) containing a Known Palatable 

Food (PF) and in the presence or not of a predator silhouette or circle 

hanging over the feeder. These data were compared to that observed in 

the Home Cage (HC) containing Normal Food (NF) or PF. During the 

pre-prandial period, scanning was the predominant behavior in HC 

while peeping was on the ExC (with or without silhouettes). The latency 

for feeding decreased in the presence of PF in the HC, but increased in 

the ExC, with or without silhouettes. PF intake was not affected by ExC 

and, in the first post-prandial 15 minutes, feeding prevailed over 

surveillance behaviors. Scanning has a negative correlation with the 

duration of eating, but not peeping, regardless of the environmental 

characteristics. The environmental novelty caused a decrease in the 

average duration of preening, and did not cause differences in other 

consistent behaviors. Peeping and Scanning are vigilance behaviors with 

different functions and depending on the characteristics of the 



 
 
environment. These data allow us to better understand the ingestive and 

vigilance trade-off strategies used by these animals to colonize and 

survive in ever-changing urban environments. 

Keywords: Pigeons; Novel Environment; Vigilance; Feeding; Predation 

risk 
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1- INTRODUÇÃO 

O comportamento alimentar consiste em um conjunto 

complexo de respostas comportamentais associadas à ingestão do 

alimento, e dependente das demandas metabólicas, estímulos 

ambientais, hábitos alimentícios, mecanismos de detecção da comida e 

disponibilidade da mesma, e preferências individuais, entre outros 

(VOLKOFF e PETER, 2006). Este comportamento se caracteriza por 

apresentar tipicamente duas fases: a fase apetitiva ou pré-prandial 

corresponde à busca, obtenção e armazenamento (quando existe) da 

comida. Posteriormente, a fase prandial ou consumatória corresponde à 

ingesta propriamente dita do alimento (CRAIG, 1918). A ingesta de 

alimentos provoca gradualmente um aumento da saciedade e resulta em 

uma série de mudanças fisiológicas, metabólicas e de temperatura. Estas 

mudanças são características compartilhadas por uma grande variedade 

de vertebrados e invertebrados (GEARY, 2014; JOHNSTON, 2014; 

SECOR, 2009; WEINRAUCH, CLIFFORD e GOSS, 2017). 

Acompanhando estas mudanças internas, em mamíferos e aves, se 

observa um aumento na expressão de uma sequência comportamental 

bem definida de manutenção corporal seguido de repouso ou sono. Dita 

sequência é conhecida como Sequência Comportamental de Saciedade 

(SCS) (HALFORD, WANNINAYAKE e BLUNDELL, 1998) e foi bem 

descrita na literatura, por exemplo, em ratos (BARNETT, 1956; ISHII et 

al., 2003), camundongos (FINGER, DINAN e CRYAN, 2011), macacos 

Rhesus (GIBBS e FALASCO, 1978), pombos (SOARES, 2017; 

SPUDEIT et al., 2013) e humanos (ORR et al., 1997; ZAMMIT et al., 

1992). 
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Vale notar que a expressão dos comportamentos de 

forrageamento e a SCS podem ser indicadores do estado fisiológico do 

animal. Por exemplo, a estrutura do comportamento alimentar pode ser 

um reflexo das variações contextuais do ambiente que influenciam 

internamente ao organismo, como o tipo de comida, drogas, etc. 

(BLUNDELL, 1986). Por outro lado, o estado fisiológico e metabólico 

em que se encontra o animal (alimentado, em jejum, baixo peso, obeso, 

etc.) pode alterar tanto o comportamento de forrageamento quanto os 

que não estão relacionados à alimentação (WIEPKEMA, 1971).  Por 

tanto, as variações na estrutura e distribuição temporal dos 

comportamento ingestivos podem ser indicadores de mudanças internas 

(psicológicas, fisiológicas, metabólicas) e externas (HALFORD, 

WANNINAYAKE e BLUNDELL, 1998). 

São vários fatores que influenciam na expressão de 

comportamentos de forrageamento. Os fatores externos têm a ver 

principalmente com a disponibilidade, escassez ou falta de alimento. Na 

natureza, a disponibilidade de alimento é, pelo geral, escassa e, portanto, 

os animais devem alocar uma grande proporção de tempo na busca e 

aquisição do mesmo. Os fatores fisiológicos periféricos, como presença 

de hormônios gonodais, e reservas de adipócitos podem também afetar o 

forrageamento (BARTNESS e DAY, 2003). Finalmente, fatores centrais 

afetam o forrageamento. Os comportamentos de busca e ingestão de 

alimentos são controlados por extensos circuitos que conectam o sistema 

digestivo e as reservas energéticas com redes neurais no tronco cerebral 

e o diencéfalo (JOBST, ENRIORI e COWLEY, 2004; SOHN, 

ELMQUIST e WILLIAMS, 2013; ULRICH-LAI et al., 2015). O núcleo 
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arqueado do hipotálamo joga um papel fundamental no controle destes 

comportamentos, por ser o responsável de regular a homeostasia 

energética do organismo (COWLEY et al., 2003; WILLIAMS et al., 

2001). Receptores sensíveis a partículas circulantes que indicam níveis 

do metabolismo da glicose, reservas de gordura, distensão estomacal 

etc. foram localizadas no hipotálamo. Foram localizadas células com 

funções anoréxicas e orexigénicas no núcleo arqueado, paraventricular, 

ventromedial e dorsomedial, e também na área hipotalâmica 

dorsolateral.(PALKOVITS, 2003; FRANKE et al., 2005; MEISTER, 

2007). 

Interessantemente, um grupo de neurônios secretores do 

peptídeo r-agouti (localizados na zona ventromedial do núcleo 

arqueado) envia projeções inibitórias ao núcleo medial da amigdala e ao 

núcleo estriado terminal, os quais suprimem comportamentos de 

agressão territorial e reduzem o medo contextual. Assim, animais que se 

encontram em um estado de deficiência energética terão menos 

probabilidades de expressar comportamentos defensivos e, por tanto, 

tomarão decisões mais arriscadas para obter alimento (PADILLA et al., 

2016) 

Estes sinais que provocam e terminam os comportamentos de 

ingestão também são processados em regiões cerebrais envolvidas na 

expressão de experiências emocionais, como a amigdala e o núcleo 

accumbens (ULRICH-LAI et al., 2015). 

Portanto, o comportamento ingestivo é um comportamento 

adaptativo que surge das demandas internas do organismo e, como uma 
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função temporal, pode ser influenciado pelas pressões externas 

ambientais, como temperatura, presença de competidores, palatabilidade 

da comida, novidade ambiental e presença de predadores (CARR, 2002; 

DIAS, 2006; DULAWA e HEN, 2005; FERNÁNDEZ-JURICIC, 

BEAUCHAMP e BASTAIN, 2007; HALFORD, WANNINAYAKE e 

BLUNDELL, 1998; ISHII et al., 2003). Por outra parte, sinais internos 

associadas à fome pode influenciar os indivíduos a explorar ambientes 

novos e potencialmente perigosos (LIEBL e MARTIN, 2014; 

WHITHAM e MATHIS, 2000). 

Outro fator que pode afetar o forrageamento e a ingesta de 

alimento é o estresse. A intensidade e duração do estímulo determinarão 

como o forrageamento será afetado. A exposição a ambientes 

desconhecidos ou a um risco de predação aumentado podem provocar 

reduções na incidência de comportamentos de forrageamento e peso 

corporal em mamíferos, aves, repteis, anfíbios e peixes (CARR, 2002). 

Animais expostos a uma situação de perigo (por exemplo, em presença 

de um predador ou durante a exploração de um ambiente desconhecido) 

estarão mais propensos a expressar comportamentos defensivos, 

exploratórios e de vigilância com prioridade a respeito de outros 

comportamentos, por serem estas categorias de mais imediata relevância 

(BEAUCHAMP, 2015; BLANCHARD e FRITZ, 2007). No entanto, 

quando os níveis energéticos e de saciedade são baixos, são estes os 

fatores que se tornam mais relevantes e, portanto, o animal tomará 

decisões mais arriscadas para adquirir alimentos. Comportamentos 

destas características foram observadas em roedores, aves, répteis, e 

peixes (COOPER, 2000; CREEL, SCHUETTE e CHRISTIANSON, 



30 
 
2014; FILOSA et al., 2016; KAVALIERS e CHOLERIS, 2001; 

VOLKOFF e PETER, 2006). Uma das explicações para este fenômeno é 

que, como fugir ou buscar alimento são ambos dispendiosos 

energeticamente, um animal com baixas reservas energéticas escolherá 

expressar o comportamento que levará à resolução deste problema mais 

imediatamente (BEDNEKOFF, 2007). Por exemplo, larvas do peixe 

zebra (Danio rerio) modificam sua preferência por diferentes tamanhos 

de partículas alimentícias dependendo se estão ou não em jejum. 

Quando é oferecido alimento com partículas de diferentes tamanhos, as 

larvas que se encontram bem alimentadas escolhem as partículas 

alimentícias de menor tamanho. Tamanhos maiores das partículas 

provocam reações de fuga anti-predatória nestes animais. Pelo contrário, 

quando as larvas passaram por um período de jejum, as mesmas têm 

uma tendência a capturar partículas maiores de alimento (tamanhos de 

partículas alimentícias que em um estado “saciado” provocavam 

comportamentos defensivos de fuga). Por tanto, o estado energético em 

que se encontram estes animais modula a propensão de expressar 

comportamentos que põem em risco a integridade do indivíduo 

(FILOSA et al., 2016). 

Uma manifestação dos efeitos de ambientes desconhecidos 

sobre o comportamento alimentar (ou pelo menos, alguns aspectos deste 

comportamento, a latência para iniciar a ingestão e a quantidade de 

comida ingerida) tem sido usada para testar efeitos de drogas com 

potencial antidepressivo e ansiolítico em roedores de laboratório: o teste 

de Hipofagia Induzida por Novidade (HIN) (DULAWA e HEN, 2005). 

No mesmo, se estabelece um conflito entre a novidade ambiental e a 
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motivação para comer, introduzindo o animal a um ambiente 

experimental desconhecido em presença de alimento. Pode ser 

modificada a motivação para comer do animal com jejum, ou 

aumentando a palatabilidade da comida; ou, pelo contrário, pode ser 

aumentada a aversividade do ambiente novo, introduzindo objetos 

desconhecidos ou figuras de predadores (DULAWA e HEN, 2005). 

Tratamentos com ansiolíticos em roedores diminuem a latência e 

aumentam o consumo de comida (BECHTHOLT, HILL e LUCKI, 

2007; NAHATA et al., 2013; STAN et al., 2014), enquanto os 

compostos ansiogênicos provocam o efeito contrário (GAMBLE-

GEORGE et al., 2013).  

A capacidade de detectar possíveis ameaças é de fundamental 

importância para a sobrevivência, e por tanto, deve existir uma forte 

pressão seletiva para manter um estado de vigilância (BLANCHARD et 

al., 2011). Porém, manter um estado vigilante exclusivo requer que o 

indivíduo interrompa outras atividades que são também importantes 

para a supervivência, como o forrageamento ou o repouso. Portanto, os 

animais deverão estabelecer um equilíbrio entre vigilância e as outras 

atividades, de maneira de evitar serem prejudicados por competidores 

ou predadores e, ao mesmo tempo, manter os níveis fisiológicos normais 

de alimento e sono (BEAUCHAMP, 2015).  

Mamíferos e aves podem manifestar comportamentalmente 

estados de vigilância aumentados em relação a predadores, fêmeas, co-

específicos, competidores, etc. (BEAUCHAMP, 2015). Aves e 

mamíferos que se alimentam em grupos expressam estados de vigilância 
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que apresentam uma relação inversa com o tamanho do grupo, 

fenômeno conhecido como “efeito do tamanho do grupo” (CREEL, 

SCHUETTE e CHRISTIANSON, 2014; DIAS, 2006; FERNÁNDEZ-

JURICIC, BEAUCHAMP e BASTAIN, 2007; RIEUCAU e 

GIRALDEAU, 2009a; b). O número de indivíduos, a posição no grupo e 

a disponibilidade de comida influenciam na expressão de vigilância e 

forrageamento. Animais na periferia e, portanto mais expostos aos 

predadores, se manterão mais vigilantes e comerão menos, enquanto os 

indivíduos localizados no centro do grupo farão o inverso (DIAS, 2006). 

Segundo, BLANCHARD e FRITZ (2007), é esperado que 

existam duas estratégias para atrelar a vigilância com outras atividades. 

A primeira, denominada “vigilância de rotina”, é a vigilância que ocorre 

em paralelo às outras atividades. Por exemplo, ungulados das estepes 

africanas, enquanto mastigam a comida ou estão ruminando, apresentam 

uma postura erguida, com as orelhas em posição reta e escaneando 

visualmente os arredores em busca de predadores ou competidores 

(CREEL, SCHUETTE e CHRISTIANSON, 2014). Por outra parte, 

quando a presença de um predador é detectada, todas as outras 

atividades são suspensas, e o animal executa a vigilância 

exclusivamente, fenômeno denominado “vigilância induzida” 

(BEAUCHAMP, 2015; BLANCHARD e FRITZ, 2007). 

Em várias espécies de aves, incluídos os pombos, os 

movimentos balísticos de cabeça (aqui denominados de Espiar) e os 

movimentos angulares de cabeça (Escanear) estão associados a 

comportamentos de vigilância anti-predatórios, de controle de co-
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específicos e aumento de expectativa, quando estes são colocados em 

ambientes desconhecidos (BACHA NASCIMENTO, 2015; DE SOUZA 

et al., 2009; DIAS, 2006; GONÇALVES, 2017; JONES, KREBS e 

WHITTINGHAM, 2007; MELLEU et al., 2015; SOARES, 2017; 

YORZINSKI e PLATT, 2014). Já foi observado em pombos que o 

isolamento e a exposição a ambientes novos provocam um aumento dos 

estados de vigilância e exploração (DE SOUZA et al., 2009; SOARES, 

2017). 

Outro estimulo importante para o desencadeamento de 

comportamentos de vigilância e defensivos é a presença de predadores 

ou simulacros destes (perfis, animais embalsamados), especialmente 

quando pairam ou sobrevoam acima do horizonte (COOPER, 2000; 

DUNLAP e MOWRER, 1930; OLIVA, MEDAN e TOMSIC, 2007; 

SCHLEIDT, SHALTER e MOURA-NETO, 2011; SOARES, 2017; 

VAN DER VEEN e SIVARS, 2000). Exposições de várias espécies de 

aves a silhuetas de predadores fixas, móveis, predadores embalsamados 

e imagens provocam um aumento na expressão de comportamentos de 

vigilância (como espiar e escanear) e diminuição dos ingestivos, assim 

como também peso corporal (JONES, KREBS e WHITTINGHAM, 

2007; KAVALIERS e CHOLERIS, 2001; MELZACK, PENICK e 

BECKETT, 1959; SCHLEIDT, SHALTER e MOURA-NETO, 2011; 

VAN DER VEEN e SIVARS, 2000; YORZINSKI e PLATT, 2014). 

As cidades representam ambientes em constante mudança e 

são poucas as espécies não domesticadas que conseguem sobreviver a 

este ambiente evolutivamente novo. Aves que se adaptam e prosperam 

nas cidades são notáveis por terem alta tolerância a perturbações 
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antropogênicas, por serem competidores fortes (e que excluem espécies 

nativas), e por apresentarem alta capacidade de mudança 

comportamental frente a mudanças ambientais importantes e rápidas 

(BONIER, MARTIN e WINGFIELD, 2007; MCKINNEY, 2006). A 

capacidade dos pombos de prosperar em ambientes urbanos é notória. 

Esta habilidade pode ser o resultado de um balanço adequado entre a 

neofobia e a propensão a explorar o ambiente (GRIFFIN, NETTO e 

PENEAUX, 2017). Esta espécie apresenta habilidades cognitivas 

avançadas (HERBRANSON e SCHROEDER, 2010; SCARF, HAYNE 

e COLOMBO, 2011) e, portanto, terá a capacidade de expressar 

comportamentos sofisticados para lidar com ambientes cambiantes e 

estressantes. Por tanto, estes animais são de particular relevância e 

importância nos estudos comparativos dos mecanismos de mudanças 

induzidas por estresse nos comportamentos defensivos e ingestivos. 

O comportamento de vigilância visual a objetos e predadores 

que sobrevoam e o de alimentação podem apresentar uma 

compatibilidade limitada por causa das diferenças posturais da cabeça. 

Enquanto a vigilância requer a cabeça em posição erguida, a aquisição 

de comida requer que a cabeça esteja apontada ao solo, onde se encontra 

a comida. Deve ser notar que os pombos forrageiam no chão e em 

campo aberto (MURTON, THEARLE e THOMPSON, 1972) A isto, 

somasse o fato de que, simultaneamente às bicadas, os animais fecham 

os olhos (SIEMANN e DELIUS, 2010), diminuindo a capacidade de 

vigilância. A compatibilidade entre a vigilância visual de objetos e 

predadores e os padrões de alimentação (tipicamente com a cabeça 

apontada ao solo) pode ser limitada pelas diferenças posturais que cada 
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uma requer. Portanto, analises de como a novidade ambiental e a 

ameaça de predação afetam estes intercâmbios entre forrageio e 

vigilância é pouco conhecida. 

Em trabalhos anteriores do nosso grupo, foram explorados os 

perfis comportamentais de pombos expostos a Novidade Ambiental 

(BACHA NASCIMENTO, 2015) , efeitos comportamentais do aumento 

da motivação para comer em um ambiente conhecido (SPUDEIT et al., 

2013) e os efeitos da presença de uma silhueta de predador e um objeto 

em um ambiente conhecido em animais habituados a um ambiente 

experimental (SOARES, 2017). Todas estas situações experimentais 

provocaram mudanças nas relações de vigilância e forrageamento pré- e 

pós-prandiais. Por exemplo, a novidade ambiental por uma parte, e a 

presença de uma silhueta de predador no interior de um ambiente 

conhecido por outra, provocam respostas similares: aumentam a latência 

para ingesta de comida e a expressão de comportamentos de vigilância, 

mas não modificam a quantidade de comida ingerida (BACHA 

NASCIMENTO, 2015; SOARES, 2017). Pelo contrário, apresentações 

de uma mistura de sementes altamente palatável provoca diminuições 

consideráveis na latência e na expressão de comportamentos defensivos 

e de vigilância em ambientes conhecidos (SPUDEIT et al., 2013). No 

entanto, dados sobre os efeitos somados da motivação aumentada para 

comer em um ambiente desconhecido e em presença de estímulos 

potencialmente aversivos, em pombos, são escassos.  
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1.1- HIPÓTESES 

Baseados nos dados apresentados anteriormente, este trabalho 

se apoia nas seguintes hipóteses. 

Hipótese 1: O aumento na motivação para comer (comida 

palatável + jejum curto) modifica as relações entre o comportamento 

ingestivo e os comportamentos de vigilância, aumentando o primeiro e 

reduzindo este último em ambientes conhecidos em pombos.  

Hipótese 2: Ambientes desconhecidos modificam os padrões 

de comportamentos ingestivos e de vigilância em pombos, aumentando 

este último e reduzindo o primeiro em relação ao observado em 

ambientes conhecidos.  

Hipótese 3: Aumentos na aversividade do ambiente novo 

(e.g., por inclusão de uma silhueta de um predador) acentuam os efeitos 

da novidade ambiental em pombos, sobre o comportamento alimentar, o 

comportamento de vigilância e as relações entre eles.  

1.2- OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho foi descrever as respostas 

comportamentais pré e pós-prandiais de vigilância e forrageamento de 

pombos adultos (Columba livia) ante uma situação de novidade 

ambiental e a estímulos potencialmente ameaçadores, de natureza 

predatória. 
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1.2.1- Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos deste trabalho foram descrever e 

analisar o perfil comportamental ingestivo e de vigilância de pombos 

possivelmente provocados  

• Pelo aumento da motivação para comer em um 

ambiente conhecido 

• Pela exposição do animal a um ambiente desconhecido, 

em presença de estímulos apetitivos. 

• Pela exposição do animal a um ambiente desconhecido, 

em presença de estímulos apetitivos e de um perfil de predador. 

 

1.2.2- Delineamento estratégico 

Para aumentar a motivação para comer dos animais, os 

animais passaram por um jejum de 4 horas e logo foram colocados na 

presença de uma mistura de sementes altamente palatável, denominada 

Comida Palatável (CP). 

Para simular os efeitos da novidade ambiental nos padrões de 

forrageameto e vigilância, utilizamos uma Gaiola Experimental (Figura 

1B) desconhecida para o animal, isolada visual e acusticamente dos 

restantes indivíduos do biotério. 

Para aumentar a aversividade do ambiente e simular a 

presença de um predador, utilizamos uma silhueta de uma ave 

falconiforme (predador natural de pombos, Figura 1C) colocada em 

cima da Gaiola Experimental, a modo de se obter o efeito combinado da 

novidade ambiental e o risco de predação aumentado. A modo de 

controle da silhueta, utilizamos outra de formato circular (Figura 1D) e 
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área comparável ao do predador. A mesma é considerada como 

ecologicamente não relevante para o animal. 

Vale lembrar que para a exposição ao ambiente desconhecido, 

ao ambiente com silhuetas circular e predador, os animais foram 

retirados de suas gaiolas casa e transportados até a sala onde estava 

localizada a Gaiola Experimental. Por tanto, não podemos isolar 

completamente os efeitos ambientais e apetitivos, já que o transporte em 

si pode ser considerado estressante para o animal. 

Para evitar o efeito das diferenças sazonais nos experimentos, 

em cada sessão experimental foram representados todos os grupos. 

2- MATERIAL E MÉTODOS 

2.1- Animais e aclimatação 

Os experimentos abaixo descritos foram aprovados pelo 

Comitê de Ética no Uso de Animais da UFSC (CEUA - UFSC, 

protocolo PP00896-2014, arquivo em anexos). Pombos adultos 

(Columba livia, de aproximadamente 400-500 g de peso corporal, idade 

média entre 8 e 18 meses), de ambos os sexos, foram obtidos do 

Biotério Central da UFSC e alojados no biotério setorial do Laboratório 

de Neurofisiologia Comparada do Departamento de Ciência Fisiológicas 

(CCB). A aclimatação às condições do laboratório (temperatura 

ambiente de 22 - 24°C, humidade relativa do ar de 40-60% e ciclo claro-

escuro de 12 horas, sendo o período luminoso das 07:00hs até as 

19:00hs, e com luminosidade de aproximadamente 300 lux) ocorreu em, 

no mínimo, 10 dias antes de iniciar os protocolos experimentais.  
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Os animais foram mantidos em Gaiolas Individuais (Gaiola 

Casa, GC; Figura 1A) de arame galvanizado (medidas de 41 x 44 x 49 

cm), com poleiro, comida regular (RN) para aves (formulação para aves 

em crescimento, da SUPRA Ltda., Itajaí, SC) e água filtrada ad libitum. 

O chão da gaiola foi coberto com papel de jornal. A higienização da 

gaiola e a troca da comida e água foi realizada a cada dois dias. Os 

comedouros foram feitos a partir de garrafas PET de 500 ml, com um 

orifício na lateral de aproximadamente 6x6 cm. A água foi 

disponibilizada em bebedouro padrão para aves. Cada animal teve 

acesso visual e auditivo aos outros animais vizinhos, durante toda sua 

estadia, exceto quando as condições experimentais requeiram o 

contrário. 

Com a intenção de registrar o peso médio dos animais e ao 

mesmo tempo adaptá-los ao manuseio por parte do experimentador, 

durante os primeiros 10 dias, após a limpeza das gaiolas, cada pombo 

foi retirado da GC, embrulhado em papel de jornal e levado à balança 

(numa sala contígua ao biotério) para efetuar o registro do peso. 

Posteriormente, foram retornados à suas respectivas gaiolas. 

2.2- Ambientação à Comida Palatável. 

Passados os primeiros 10 dias, os animais receberam, na GC e 

em presença de RN e agua, uma porção de aproximadamente 60g de 

Comida Palatável (CP) composta por uma mistura de sementes inteiras 

de aveia-comum (Avena sativa, 60%), painço branco (Panicum 

millaceum, 30%) e semente de girassol com casca (Helianthus annuus, 

10%) por um intervalo de 30-45 minutos, durante 3 dias consecutivos. A 

mesma foi disponibilizada em um comedouro diferente ao utilizado para 
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a RN. Esta mistura tem sido caracterizada por ser altamente palatável 

para os pombos, já que sua ingestão é aumentada em quantidade e 

velocidade, quando comparada à de RN (SPUDEIT et al., 2013). As 

quantidades de RN, CP e água foram pesadas antes e depois do intervalo 

de exposição à CP em ordem de confirmar o consumo dos mesmos. 

2.3- Gaiola Experimental 

A Gaiola Experimental (GEx, Figura 1B) estava localizada 

dentro de uma sala de paredes brancas, isolada visual e acusticamente 

do biotério setorial e em condições de humidade e temperatura similares 

aos do mesmo (T° 22-24°C, humidade 40-60%, 300 Lux). Esta gaiola 

era de aço galvanizado sem poleiro, e se encontrava a 50 cm do chão, 

com uma base de 70 x 50 cm e altura de 70 cm. O assoalho foi coberto 

por uma camada de papel jornal e uma de papel pardo. Três das paredes 

(as duas menores e uma das maiores) foram cobertas por uma lona 

branca. A parede restante apontava ao centro da sala, onde foi localizada 

a webcam de registro filmográfico, a uma distância de aproximadamente 

1 metro. Em uma das paredes de dimensões menores foi disponibilizado 

um comedouro com CP e um bebedouro, cujos pesos eram registrados 

antes de serem colocados. Entre cada exposição, o papel do assoalho foi 

trocado, a gaiola foi higienizada com álcool 70% e os comedouros e 

bebedouros foram devidamente pesados e substituídos por outro limpo e 

com comida e agua novos. 
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Figura 1: A) Gaiola Casa (GC), com exemplar de pombo (Columba livia) em 

condições de alojamento padrão de laboratório. B) Gaiola Experimental (GEx). 

A seta continua indica o comedouro, a pontilhada indica o bebedouro. Em B), o 

quadrado de linhas pretas representa a posição em que são colocados os perfis 

de predador (C) ou circular (D) quando corresponde segundo a situação 

experimental. A barra na esquina inferior direita em C e D representam a escala 

dos objetos (5 cm). Silhueta de predador inspirada nos modelos disponíveis em 

https://www.allaboutbirds.org/guide/Peregrine_Falcon (The Cornel lab of 

Ornithology, visitado em 30/11/2017). 

 

2.4- Protocolos experimentais. 

Todos os experimentos foram realizados entre as 13:30 e as 

16:00 hs., correspondentes ao segundo pico de atividade diário  

(RASHOTTE et al., 1998). No total, 49 pombos adultos de ambos os 

sexos (28 machos, 21 fêmeas, 442.98 ± 5.74 g de peso corporal) foram 

distribuídos aleatoriamente em 5 grupos em ordem de realizar os 

seguintes protocolos experimentais (Figura 3): 
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2.4.1- Experimento 1: Aumento da motivação de comer na GC. 

A modo de controle total, um grupo de 9 pombos (4 machos, 

5 fêmeas) foi mantido na GC em condições normais de alojamento em 

presença de RN e água ad libitum (Grupo GC+RN). Em ordem de 

aumentar a motivação para comer, um outro grupo de 9 pombos (6 

machos, 3 fêmeas) foi submetido a um jejum curto de 4 horas. 

Posteriormente, foi introduzido na GC um comedouro contendo 

aproximadamente 60g de CP (Grupo GC+CP). 

2.4.2- Experimento 2: Aumento da motivação de comer em 

ambiente desconhecido. 

A modo de testar o efeito da novidade ambiental sobre o 

forrageamento e a vigilância, um terceiro grupo de nove pombos (5 

machos, 4 fêmeas) foram submetidos a um jejum curto de 4 horas e 

posteriormente transportados (individualmente) com a cabeça coberta 

por um tecido preto fosco, desde a GC até a GEx contendo CP e agua, e 

depositados no centro da mesma, momento em que começou o registro 

(Grupo GEx). 

A modo de controle, foram utilizados os dados obtidos nos 

grupos GC+CP e GC+RN. 

2.4.3- Experimento 3: Aumento da aversividade ambiental. 

Para incrementar a aversividade ambiental, foi introduzida na 

GEx uma silhueta de predador fabricado com E.V.A. de cor preto fosco 

(medidas 31 cm entre asas e 14 cm do bico até a cauda, Figura 2A) 
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pendurado a aproximadamente 50 cm em cima do comedouro e 

bebedouro. A silhueta foi feita baseada no falcão peregrino (Falco 

peregrinus), ave da ordem Falconiformes, predador natural de pombos. 

A presença de silhuetas penduradas provoca respostas de fuga/vigilância 

em aves de diferentes espécies (CONOVER, 1979; SCHLEIDT, 

SHALTER e MOURA-NETO, 2011, SOARES, 2017). Posteriormente, 

11 pombos (8 machos, 3 fêmeas) em jejum de 4 horas foram 

transportados até a GEx com a silhueta e depositados no centro da 

mesma. (Grupo GEx+Gav). 

A modo de controle para a silhueta de predador, uma silhueta 

circular de área comparável à do falcão e fabricada com o mesmo 

material foi introduzida na mesma posição. Posteriormente, 11 pombos 

(5 machos, 6 fêmeas) em jejum de 4 horas foram introduzidos no centro 

da GEx (Grupo GEx+Cir). 

Os dados obtidos destas análises foram comparados 

estatisticamente com os obtidos nos grupos GEx, GC+CP e GC+RN. 

2.5- Registro Comportamental. 

A partir de observações sistemáticas e anotações anedotais do 

comportamento dos animais, foi elaborado um catálogo 

comportamental, o qual foi utilizado nas análises comportamentais 

(Tabela 1). Durante os experimentos, foram capturados vídeos 

utilizando câmeras do tipo Webcam (HP® mod. HD-4110), os quais 

foram posteriormente analisados utilizando o software Ethowatcher®, 

desenvolvido por nossa equipe de trabalho (CRISPIM JUNIOR et al., 

2012), disponível gratuitamente no site www.ethowatcher.ufsc.br, o 

http://www.ethowatcher.ufsc.br/
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qual permite a análise dos vídeos capturados, o registro comportamental 

e a emissão de um relatório final da sequência comportamental. Foi 

realizado um treinamento para o reconhecimento e transcrição dos 

comportamentos. Posteriormente, um mesmo vídeo foi analisado 3 

vezes, com uma separação de 15 dias entre cada análise, e calculado um 

índice de concordância intra-observador de 97%. Este índice 

corresponde à média dos índices de Kappa observados para cada 

comportamento. 

O tempo total de registro consistiu em um período pré-

prandial variável (de 0 a 25 minutos) e um período prandial, fixo (30 

minutos). O período pré-prandial correspondeu ao tempo entre o início 

do experimento e o primeiro evento ingestivo (bicada ao comedouro). 

Pombos apresentando durações pré-prandiais maiores que 25 minutos 

foram considerados refratários ao experimento e, portanto, descartados 

das análises subsequentes. O período prandial correspondeu a 30 

minutos após a primeira bicada. 

Foram registradas as durações totais, frequência e durações 

médias de cada evento dos comportamentos pré-prandiais e prandiais, 

assim como a latência para comer, duração e frequência de comer e 

quantidade de comida consumida nos 30 minutos do período prandial.  

Adicionalmente, os 30 minutos do período prandial foram 

divididos em 6 períodos de 5 minutos cada um, para facilitar a análise 

da evolução dos comportamentos supracitados no decorrer do teste. 
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Tabela 1: Catálogo comportamental que foi utilizado na descrição e análise dos 

comportamentos dos pombos (Columba livia). 

Comportamento Descrição 

Escanear Exploração com movimentos angulares de cabeça. 

Apresenta rotações nos eixos laterolateral ou rostrocaudal 

(DE SOUZA et al., 2009.) (Figura 2B). 

Espiar Exploração com movimentos balísticos lineares e 

rotações de cabeça (DE SOUZA et al., 2009.) (Figura 

2A). 

Locomoção O animal se desloca horizontalmente posicionando 

alternativamente uma pata em frente da outra. As asas 

estão em posição fechada. Realiza ao mesmo tempo 

movimentos sacádicos da cabeça (Figura 2C). 

Autolimpeza O animal gira a cabeça e posiciona o bico contra a pele, 

embaixo das penas, e as levanta realizando um 

movimento repetitivo de abrir e fechar o bico 

rapidamente (Figura 2D). 

Comer  O animal pega a comida do comedouro ou do chão com 

ajuda do bico e a deglute. 

Explorar O animal toca com o bico as diferentes partes da gaiola: 

grades, chão, comedouros, etc. 
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Figura 2: Desenho explicativo dos comportamentos de vigilância, (A Espiar e 

B, escanear). Outros comportamentos, como C, Locomoção e D. Autolimpeza, 

são observados. Fonte: Autor 
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Figura 3: Resumo dos protocolos experimentais e a distribuição dos grupos. 

Fonte: Autor 

2.6- Análise estatística 

Todos os dados foram analisados para sua normalidade (com 

o teste Shapiro-Wilk) e homocedasticidade (a partir do teste de Levene) 

e falharam em mostrar significâncias positivas. Por tanto, as 

comparações dos índices comportamentais dentro do mesmo animal 

foram feitas com o teste não paramétrico de ANOVA de Friedman 

seguido do teste pós hoc de Wilcoxon quando relevante. As 

comparações entre diferentes grupos experimentais foram feitas com o 

teste não paramétrico de ANOVA de Kruskal-Wallis, seguido pelo teste 

pós hoc U de Mann-Whitney quando apropriado. Para calcular as 

correlações foi usado o teste não paramétrico de Spearman. Todos os 
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cálculos foram feitos usando o software Statistica 8.0, Statsoft, Tulsa, 

Oklahoma, USA, considerando como critério de significância um p 

<0,05. 

3- RESULTADOS 

Nesta série de experimentos descrevemos os padrões de 

expressão comportamentais de vigilância, de forrageamento, e suas 

relações, de pombos expostos, pela primeira vez, a uma situação de 

conflito entre: 1.- A motivação para comer aumentada (com um jejum 

curto de 4 horas e a disponibilidade de uma mistura de sementes 

consideradas palatáveis para estes animais), 2.- A exposição a uma 

novidade ambiental e 3.- A aversividade ambiental aumentada (pela 

presença de uma silhueta de predador neste ambiente desconhecido).  

Os resultados foram comparados a os seguintes grupos 

controle: 1. - O controle para a silhueta de predador consistiu em uma 

silhueta circular de área comparável e mesmo material, no ambiente 

conhecido, com Jejum e CP. 2. - O controle para a presença de silhuetas 

foi o ambiente novo sem objetos, com jejum e CP. 3. - O controle para o 

ambiente novo foi a GC (ambiente conhecido), com jejum e CP. 4. -O 

grupo controle total foi aquele em condições padrão de biotério. 

Para facilitar a compreensão dos dados e as comparações entre 

os diferentes grupos, serão apresentados os resultados dos grupos 

experimentais de maneira conjunta. 
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3.1- Vigilância e forrageamento em pombos expostos a 

novidade ambiental: Análise qualitativa. 

Durante os registros comportamentais, todos os animais 

expressaram, de modo consistente, comportamentos de comer, escanear, 

espiar, autolimpeza e exploração. 

Estes animais, em condições normais de alojamento (Grupo 

GC+RN), distribuem os comportamentos de forrageamento, vigilância, 

exploração e autolimpeza de maneira regular dentro dos 30 minutos. 

Assim, estes animais realizavam pequenos períodos de locomoção 

seguido de bicadas ao comedouro e ingestão de alimentos, vigilância 

dirigida aos co-específicos e pequenos períodos de auto-limpeza. No 

entanto, a distribuição temporal destes comportamentos não é 

consistente, e, portanto, não é possível estabelecer um padrão 

comportamental fixo. O comportamento de vigilância predominante foi 

o de escanear (260,35 ± 43,64 seg., dados expressados em Média ± 

EPM).  

Quando foi aumentada a motivação para comer com um 

período de jejum de 4 hs. e presença de CP (Grupo GC+CP), os pombos 

geralmente se dirigiam até o comedouro rapidamente, e imediatamente 

começavam a ingestão da CP. Assim, o período pré-prandial 

(correspondente à Latência para começar a comer) teve uma duração de 

69,75 ± 35,02 seg. Em geral, os pombos se dedicaram exclusivamente a 

ingestão da comida pelos primeiros 20 minutos, sem expressar outros 

comportamentos. Uma vez que começava a diminuir a incidência dos 

comportamentos ingestivos, os animais começavam a se locomover e a 
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expressar comportamentos de auto-limpeza. Novamente, o 

comportamento de vigilância predominante foi o de escanear (84,75 ± 

26,51 seg.), sendo que espiar foi menos observado. 

Uma vez os pombos foram colocados no ambiente 

desconhecido (Grupo Gex), a comportamento mais observado foi espiar, 

que foi predominante durante o período pré-prandial (69,02 ± 3,96 %). 

Logo, os animais realizavam pequenas aproximações em direção ao 

comedouro, interrompidas por mais eventos de espiar. Foram 

observados também pequenos episódios esporádicos e curtos de auto-

limpeza. Uma vez alcançado o comedouro, os pombos começavam a 

dirigir bicadas ao mesmo, iniciando a ingesta da comida, totalizando 

uma latência para comer de 316,03 ± 49,87 seg. Durante os primeiros 

momentos da alimentação, os pombos interrompiam esporadicamente a 

mesma realizando pequenos períodos de espiar. Logo de alguns 

minutos, a ingesta de comida ocorria ininterrompidamente. Quando a 

incidência do comportamento de comer diminuía, começavam a 

aparecer os outros comportamentos observados consistentemente: 

espiar, escanear, locomoção e auto-limpeza. Espiar era o 

comportamento predominante, sendo regularmente expressado logo de 

eventos de locomoção.  

Os perfis comportamentais observados nos grupos em 

presença de silhuetas em cima dos comedouros foi similar (Grupos 

GEx+Gav e GEx+Cir). Os episódios de espiar se caracterizavam por 

estar dirigidos preferencialmente ao objeto pendurado. Por outra parte, 

durante as aproximações ao comedouro, foram observados pequenos 

retrocessos a respeito do mesmo, com o corpo e o bico sempre 
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apontando às silhuetas penduradas. Incluso durante os primeiros 

minutos da ingesta (que ocorria de modo preferencial durante os 

primeiros minutos do período prandial, similar a todos os grupos com 

CP), a mesma era interrompida por pequenos retrocessos, e também por 

pequenos episódios de espiar em direção à silhueta. Logo disto, os 

pombos iniciavam novamente a aproximação ao comedouro para 

reiniciar a ingesta.  

Assim, sempre que a motivação para comer era alta, 

independentemente do tipo de ambiente e estímulos, uma vez iniciada a 

ingestão de alimento, esta prevalece sobre os comportamentos de 

vigilância. Os comportamentos de vigilância substituem os de 

forrageamento apenas na segunda metade do período prandial. 

3.2- Vigilância e forrageamento em pombos expostos a 

novidade ambiental: Análise quantitativa. 

3.2.1- Período pré-prandial. 

O período que compreendeu desde o início do experimento até 

o primeiro evento ingestivo foi considerado como período pré-prandial. 

Por ser o mesmo de tempo variável, para cada comportamento foi 

calculada a porcentagem sobre o tempo total. Não foram considerados 

os períodos pré-prandiais dos animais do grupo GC+RN, devido a que 

os registros de vídeo foram feitos durante a atividade normal dos 

animais, sem ter uma clara distinção entre os período pré- e prandial. 

Na gaiola-casa, ao serem apresentados à comida palatável, os 

animais dispendem significantemente uma maior proporção de tempo do 

período pré-prandial exibindo escanear [Friedman ANOVA (FA) (n=9, 
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df=3) =13,53, p =0,003; Figura 2A] dentre todos os comportamentos 

exibidos de forma consistente nesta fase. Pelo contrário, espiar é o 

comportamento prevalente nos animais expostos ao ambiente novo [FA 

(31, 3) =66,81, p <0,05]. Outros comportamentos observados de 

maneira consistente, em ambas gaiolas, incluíram locomoção e 

pequenos períodos de autolimpeza (Figura 4). 

O tempo dispendido em comportamentos de vigilância foram 

afetados pelas diferentes situações experimentais. A proporção de tempo 

gasto em espiar é significantemente maior para os animais expostos à 

GEx [Kruskal-Wallis (KW): H (3, N=40) =17,04; p =0,0007; Mann-

Whitney pós hoc (MW), p =0,0012]. Pelo contrário, o tempo gasto em 

locomoção [KW (3, 40) =4,37; p =0,22], escanear [KW (3, 40) =5,71, p 

=0,12] e autolimpeza [KW (3, 40) =1,51, p =0,67] é similar em todos 

os grupos. Da mesma maneira, entre os grupos na GEx, a proporção de 

tempo gasto é parecida em todos os comportamentos exibidos (Figura 4 

B-D). 

Em resumo, o ambiente desconhecido modifica as relações de 

comportamentos de vigilância pré-prandial, aumentando a expressão de 

espiar em decorrência de escanear. No entanto, quando a aversividade 

ambiental é aumentada, estes índices não se modificam. Os restantes 

comportamentos pré-prandiais não foram afetados pelo ambiente. 
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Figura 4: Gráficos em Pizza representando a proporção de tempo dedicada aos 

diferentes comportamentos que apresentaram maior consistência no período 

pré-prandial (Autolimpeza, Locomoção, Escanear e Espiar). A) Agenda 

temporal dos animais do grupo GC+CP. B) Agenda temporal dos animais do 

grupo GEx. C) Agenda temporal dos animais do grupo GEx+Cir. D) Agenda 

temporal dos animais do grupo GEx+Gav. Dados representados em média da 

porcentagem do tempo total (período pré-prandial) ± EPM. * indica diferença 

estatística comparado ao grupo GC+CP. 

3.2.2- Período prandial 

O período prandial correspondeu aos 30 minutos registrados 

após o primeiro evento ingestivo. 

3.2.2.1- Comportamentos ingestivos. 

Quando foi introduzida a CP no interior da GC, os pombos do 

grupo GC+CP se aproximaram rapidamente ao comedouro e iniciaram a 
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ingestão da comida, apresentando períodos de latências baixos. Quando 

os animais foram introduzidos no ambiente desconhecido, o mesmo 

provocou um aumento significante na latência iniciar a ingestão [KW 

(3, 40) =11,93, p =0,007; MW, p <0,05], porém, a presença de silhuetas 

não provocou diferenças significantes entre os grupos (Figura 5A). A 

CP + Jejum provocaram um aumento no consumo total de comida 

(g/100gpc) [KW (4, 49) =11,73; p =0,019] nos grupos GC+CP (MW, p 

=0,02), GEx+Cir (MW, p =0,005) e GEx+Gav (MW, p =0,01) quando 

comparados a GC+RN. Nem o ambiente desconhecido nem os objetos 

pendurados provocaram diferenças significantes de alimento consumido 

quando comparados ao grupo GC+CP. [KW (4, 49) =11,73; p =0,019; 

MW, p >0,05] (Figura 5B). A CP + jejum provocaram um aumento na 

duração [KW (4, 49) =26,45; p <0,0005; MW, p <0,05] e a duração 

média [KW (4, 49) =22,48; p =0,0002; MW, p <0,05] de comer 

aumentou em todos os ambientes (quando comparados a GC+RN), 

porém, estes índices diminuíram ante a novidade ambiental (Figura 5C, 

E.). Para todos os comportamentos citados até agora, a presença de 

silhuetas no ambiente novo não provocou diferenças significantes (MW, 

p >0,05). 

A presença dos estímulos sobre o comedouro (GEx+Gav e 

GEx+Cir) provocou um aumento na frequência de comer [KW (4, 49) 

=12,15; p =0,016; MW, p <0,05] quando comparados aos animais na 

GC+RN (Figura 5D). A eficiência de comer (considerada como o total 

de alimento consumido nos 30 min de experimento dividido pelo total 

de tempo dedicado a comer no mesmo período) diminuiu em presença 

de CP [KW (4, 49) =14,96; p =0,0048] (Figura 5F).  
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Em resumo, a exposição ao ambiente novo provoca um 

aumento na latência para comer, mas não afeta a quantidade de CP 

ingerida. Com independência do tipo de ambiente, os animais aumentam 

a duração de comer CP. Porém, no ambiente novo a duração será menor 

que na GC. A presença de estímulos no interior da GEx não provoca 

mudanças nos comportamentos ingestivos, com a exceção da frequência 

de comer, que é maior que nos grupos GC+RN. A eficiência para comer 

CP é menor que a de RN, com independência das características 

ambientais. 

Para analisar a evolução no tempo dos índices ingestivos, o 

tempo total do período pós-prandial (30 minutos) foi dividido em 6 

intervalos de 5 minutos. Observamos que a duração de comer diminuiu 

progressivamente em todos os grupos com comida palatável, em 

contraposição com a constante e baixa incidência deste índice no grupo 

GC+RN (Figura 6A). A presença de CP aumentou as durações de 

comer durante o primeiro [KW (4, 49) =27,35, p <0,0005], segundo 

[KW (4, 49) =23,02; p =0,0001; MW, p<0,05] e terceiro [KW (4, 49) 

=26,66; p <0,0005; MW, p <0,05] intervalos de 5 minutos.  
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Figura 5: Comportamentos ingestivos durante a totalidade do período 

experimental. A barra cinza hachurada representa a média ± EPM de GC+RN.  

a: diferente de GC+RN. b: diferente de GC+CP. p <0,05. 

Fomos observar detalhadamente o que aconteceu durante o 

primeiro período de 5 minutos, por tanto, o primeiro segmento foi 

subdividido em 5 micro segmentos de 1 minuto cada. Foram achados os 

seguintes resultados: 
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A duração de comer se manteve constante ao passar dos 

minutos nos grupos expostos à GEx, mas foi aumentando nos animais 

presentes na GC+RN, e apresentou diferenças significantes em todos os 

micro segmentos. Todos os grupos no ambiente desconhecido mostram 

durações menores de comer que GC+CP (MW, p <0,05). Durante o 

primeiro [KW (4, 49) =30,4; p <0,0001] e o segundo minuto [KW (4, 

49) =23,74; p =0,0001], todos os grupos com CP aumentaram o tempo 

de comer. Durante o terceiro minuto [KW (4, 49) =20,34; p =0,0004], 

quarto [KW (4, 49) =17,9; p =0,0013] e quinto minutos [KW (4, 49) 

=18,89; p =0,0008], todos os grupos com CP (exceto o grupo GEx) são 

significantemente diferentes de GC+RN (MW, p <0,05) (Figura 6B). A 

análise das frequências de comer mostrou apenas diferenças no 

primeiro [KW (4, 49) =24,26; p =0,0001] e no quarto minutos [KW (4, 

49) =10,58; p =0,031].  

A análise da duração média de comer (DUR/FRE) mostra 

que todos os segmentos de 1 minuto apresentam diferenças estatísticas, 

e em todos, os animais com CP apresentam uma maior duração média 

de comer que GC+RN (MW, p <0,05) com exceção de GEx no quarto 

minuto (Figura 6D). 
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Figura 6: Evolução temporal dos comportamentos ingestivos. A) Evolução 

temporal da duração de comer no total do período prandial (30 min) dividido 

em 6 segmentos (periodos) de 5 minutos. B-D) Duração (B), Frequência (C) e 

Duração Média (D) de Comer durante os primeiros 5 minutos do período 

prandial, dividido em segmentos de 1 minuto. As barras de diferentes tons de 

cinza representam os grupos que são diferentes estatisticamente: a, diferentes do 

grupo GC+RN; b, diferentes de GC+CP; c: diferentes de GEx. Diferenças são 

consideradas significantes ao nível de sgnificância p <0,05. 

Em resumo, animais com CP apresentam uma duração de 

comer inicial alta, a qual vai decaindo com o passar do tempo, 

independente do ambiente em que se encontram. Porém, o ambiente 

desconhecido provoca uma diminuição destas durações. Pombos com 

RN mantêm níveis baixos, mas constantes, na duração de comer durante 

todo o período experimental. 
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3.2.2.2- Comportamentos de Vigilância. 

Durante o período prandial, a presença de CP na GC provocou 

uma diminuição significante na duração total [KW (4, 49) =28,78; p 

<0,0005; MW, p =0,03] e média [KW (4, 49) =15,47; p =0,0038; MW, 

p <0,05] de espiar e na duração [KW (4, 49) =9,65; p =0,046; MW, p 

=0,002] e frequência [KW (4, 49) =12,93; p =0,01] de escanear, 

quando comparados a GC+RN. A frequência de espiar e a duração 

média de escanear falharam em mostrar diferenças significantes nestas 

condições (Figura 7 A-F). 

A duração [KW (4, 49) =28,78; p <0,0005] e a frequência 

[KW (4, 49) =29,22; p <0,0005] de espiar aumentou significantemente 

nos grupos que passaram pela GEx, quando comparados a GC+RN e 

GC+CP. A duração média de espiar [KW (4, 49) =15,47; p =0,0038] 

foi maior quando comparado a GC+CP (Figura 7 A-F). Dentre os 

grupos na GEx, a frequência dos eventos de Escanear foram menores 

para todos os grupos da GEx [KW (4, 49) =12,93; p <0,01]. Não foram 

detectadas diferenças nas durações médias de escanear em nenhum 

grupo [KW (4, 49) =7,45; p =0,11] (Figura 7 A-F). 

Em resumo, a exposição ao ambiente desconhecido provoca 

um aumento na duração, frequência e duração média de espiar, enquanto 

que a presencia de CP diminui a frequência de escanear. 

Quando o tempo de 30 min. é dividido em 6 intervalos de 5 

minutos cada, a duração de espiar aumenta progressivamente e de 

maneira significante nos grupos com objetos em cima do comedouro 
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[GEx+Gav [FA (11, 5) =15,46; p =0,008], GEx+Cir [FA (11, 5) =16,35; 

p =0,005]], mantem seus níveis para GEx [FA (9, 5) =5,12; p =0,4], e 

diminui no grupo GC+RN [FA (9, 5) =16,3; p =0,006]. No grupo 

GC+CP, os níveis de espiar se mantêm baixos e não mudam durante os 

trinta minutos de registro [FA (9, 5) = 11,02, p = 0,0508] (Figura 8A).  
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Figura 7: Comportamentos de vigilância executados durante o periodo prandial. 

A-C) Comportamento de espiar na sua Duração (A), Frequência (B) e Duração 
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Média (C). D-F) Comportamento de Escanear na sua Duração (D), Frequência 

(E) e Duração Média (D). A barra cinza hachurada representa a média±EPM de 

GC+RN. a: diferente de GC+RN. b: diferente de GC+CP. p <0,05. 

Durante o primeiro e segundo períodos, o tempo do 

comportamento de espiar é maior nos grupos na GEx e no grupo 

GC+RN [KW (4, 49) =12.9; p =0.01; KW (4, 49) =15.5; p =0.0036, 

respectivamente] quando comparado a GC+CP. A partir do terceiro 

período, a duração de espiar é significantemente maior nos grupos que 

passaram pela GEx quando comparados aos grupos na GC [3er período 

KW (4, 49) =17.3, p =0.0017, 4to período KW (4, 49) =25.8, p <0.0005, 

5to período KW (4, 49) =27.8, p <0.0005, 6to período KW (4, 49) 

=27.4, p <0.0005] (Figura 8A).  

A análise detalhada dos primeiros 5 minutos mostra ausência 

de diferenças significantes na duração de espiar nos primeiros três 

minutos [1º:KW (4, 49) =4,5; p =0,34, 2°: KW (4, 49) =5,1; p =0,27, 3°: 

KW (4, 49) =9,13; p =0,057]. Durante o quarto minuto [KW (4, 49) 

=10,12; p =0,038], a duração de espiar de GEx é maior do que GC+CP 

(MW, p =0,01), enquanto esta é menor que GC+RN (MW, p =0,02). 

Durante o quinto minuto [KW (4, 49) =11,52; p =0,021], GEx+Cir se 

mostra com diferenças significantes com GEx (MW, p =0,02) enquanto 

GEx+Gav e GEx mostra maior duração de comer que GC+CP (MW, p 

>0,02) (Figura 8B). 

Quando considerada a frequência de espiar, durante o quarto 

[KW (4, 49) =10,45; p =0,033] e quinto [KW (4, 49) =11,52; p =0,021] 

minutos foram achadas diferenças significantes (Figura 8C). 
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Quando analisadas as durações médias de espiar de cada 

grupo experimental, as diferenças são evidentes a partir do terceiro 

minuto. Durante o mesmo [KW (4, 49) =9,99; p =0,04], os grupos na 

GEx são significantemente maiores que GC+CP (MW, p <0,05). 

Durante o quarto minuto, GEx+Gav e GEx são maiores que GC+CP 

(MW, p <0,05), enquanto este último é significantemente menor que 

GC+RN (MW, p =0,007). Durante o quinto minuto, o grupo GEx+Cir 

mostra menores durações médias que GEx (MW, p =0,03). GEx+Gav e 

GEx mostram maiores durações médias que GC+CP (MW, p <0,05) 

(Figura 8D). 

 

 
Figura 8: Distribuição temporal de espiar ao longo da sessão experimental. A: 

duração ao longo dos 30 minutos do período prandial. B-D: Duração, frequência 

e duração média durante os primeiros 5 minutos do período prandial.  
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A análise segmentada da duração de escanear mostra 

diferenças significantes durante o primeiro período [KW (4, 49) =22,29; 

p =0,0002] (Figura 9A). 

A análise detalhada do primeiro período revela que, durante o 

primeiro minuto, todos os grupos com CP expressam Escanear durante 

menos tempo [KW (4, 49) =27,53; p <0,0005; MW, p <0,05). As 

restantes das diferenças não são consistentes para a duração de escanear 

(Figura 9B). 

A análise das frequências de escanear durante o primeiro 

período de 5 minutos revelou que, durante o primeiro minuto [KW (4, 

49) =13,05; p =0,011], todos os grupos que passaram pela GEx 

expressaram significantemente mais vezes este comportamento que 

GC+CP (MW, p <0,05), enquanto apenas o grupo GEx se diferenciou de 

GC+RN (MW, p =0,02) (Figura 9C). 

Quando analisadas as durações médias de escanear, 

observam-se durações menores nos grupos com CP no primeiro [KW (4, 

49) =24,23; p =0,0001] e segundo minutos [KW (4, 49) =20,13; p 

=0,0005] (MW, p <0,05) (Figura 9A). 
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Figura 9: Distribuição temporal de escanear ao longo da sessão experimental. 

A: duração ao longo dos 30 minutos do período prandial. B-D: Duração, 

frequência e duração média durante os primeiros 5 minutos do período prandial. 

Em resumo, a duração de espiar aumentou com o passar do 

tempo nos animais no ambiente desconhecido. 

3.2.2.3- Outros comportamentos consistentes 

Considerando a somatória de todos os comportamentos 

exploratórios (bicar o comedouro, bebedouro, as grades e o assoalho), a 

presença de CP na GC e de objetos no ambiente novo provocaram 

diminuições dos mesmos, tanto na duração [KW (4, 49) =17,52; p 

=0,0015] quanto na frequência [KW (4, 49) =13,98; p =0,007] quando 

comparados a GC+RN (MW, p <0,05). Dentre os grupos que passaram 
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pela GEx, GEx+Cir se mostrou significantemente menor que GEx na 

duração dos comportamentos exploratórios (Figura 10A-B). 

A duração do comportamento de locomoção mostrou 

aumentos significantes entre os grupos [KW (4, 49) =10,43; p =0,03], 

sendo que estas diferenças correspondem ao grupo GEx+Gav e GEx, 

tanto comparados a GC+CP quando a GC+RN (MW, p <0,05) (Figura 

10C). 

A presença de CP nas diferentes gaiolas provocou uma 

diminuição significante na duração de autolimpeza [KW (4, 49) 

=17,57; p =0,0015], mas não na frequência [KW (4, 49) =9,31; p 

=0,053]. No entanto, a exposição à GEx provocou em todos os grupos 

uma diminuição significante da duração média de autolimpeza, 

quando comparado a GC+RN [KW (4, 49) =19,14; p =0,007] (Figura 

10D-F). 

Em resumo, a presença de silhuetas provocou uma diminuição 

da duração e frequência de comportamentos exploratórios, em níveis 

similares dos que na GC com CP. A presença de CP provocou uma 

diminuição geral na duração de Autolimpeza, porém, com durações 

médias menores nos animais que passaram pelo ambiente desconhecido. 
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Figura 10: Outros comportamentos consistentes. A barra cinza hachurada 

representa a média ± EPM de GC+RN. a: diferente de GC+RN. b: diferente de 

GC+CP. p <0,05. 

3.2.2.4- Comportamentos ingestivos vs de vigilância/manutenção 

corporal 

Para verificar se existem potenciais correlações entre índices 

ingestivos e os comportamentos de vigilância e de manutenção 

(autolimpeza), foram calculados os índices de correlação de Spearman 
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para dados não paramétricos. Foram identificadas correlações negativas 

e significantes entre as durações de comer e escanear (Rho de Spearman 

(r) =-0,59; Figura 11A) e entre duração de comer e autolimpeza (r =-

0,6; Figura 11C). Não foram observadas correlações entre duração de 

comer e espiar (r =-0,16; Figura 11B) nem entre as durações de espiar e 

escanear (r =-0,05; Figura 11D).  

 
Figura 11: Correlação entre a duração de Comer e Escanear (A), Espiar (B) e 

Autolimpeza (C). (D) representa a correlação entre as durações de Escanear e 

Espiar. (*) representa correlações significantes a p <0,05. A linha continua 

vermelha representa a regressão linear e a linha interrompida, o intervalo de 

confiança de 95%. 
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4- DISCUSSÃO 

4.1- Como a Comida Palatável mudou a ingestão de alimentos? 

Neste trabalho procuramos descrever as respostas 

comportamentais pré- e pós-prandiais de vigilância e forrageamento de 

pombos adultos (Columba livia) ante situações de mudanças na 

motivação para comer, de novidade ambiental e a estímulos 

potencialmente ameaçadores, de natureza predatória. É importante notar 

que nossos experimentos usaram como estimulo apetitivo uma soma de 

estímulos: Jejum de 4 horas e a presença de uma comida palatável 

conhecida pelos animais. Portanto, os resultados aqui apresentados não 

permitiram diferenciar os efeitos individuais de cada estimulo 

motivacional, senão a interação entre eles.  

De modo similar, o estimulo que aqui expressamos como 

“Ambiente Novo” não é único. Em ordem de chegar até a GEx, os 

animais foram capturados na sua GC, transportados a uma sala 

diferente, e em consequência isolados visoacusticamente de seus co-

específicos. Tendo em conta que estes são animais sociais, o isolamento 

pode representar, por si só, um estimulo estressante. Por outra parte, não 

achamos dados na literatura que demonstrem habituação destes animais 

ao manuseio. No entanto, observamos que em todas as ocasiões que se 

requer a captura destes animais na sua GC, os mesmos expressam 

fortemente comportamentos defensivos de fuga, vocalizações e bater de 

asas. Em consequência, não podemos descartar que o manuseio para o 

transporte à GEx não seja estressante.  
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Adicionalmente à novidade, utilizamos como estímulo 

ameaçador a presença de uma silhueta de predador colocada acima do 

comedouro no ambiente desconhecido. Assim, não podemos determinar 

se os efeitos dos estímulos ambientais se abatem mais sobre os aspectos 

da palatabilidade da comida ou nos fenômenos de aumento na ingestão 

provocados pela restrição alimentar. 

O estímulo de jejum de 4h + CP aumentou a atividade 

ingestiva nestes animais, quando comparados aos efeitos da RN. Tais 

efeitos foram repetidamente observados (BACHA NASCIMENTO, 

2015; SOARES, 2017; SPUDEIT et al., 2013) e incidem sobre a 

latência para começar a comer e sobre o perfil de ingestão, em 

quantidades semelhantes aos já identificados em nosso laboratório. 

Apesar da dificuldade de diferenciar se este efeito é devido à CP ou ao 

período de jejum, outros trabalhos têm demonstrado que a presença de 

CP na GC provoca uma diminuição da latência, com independência do 

estado apetitivo do animal. Neste trabalho, os pombos sem jejum 

apresentam latências similares aos que passaram por um jejum de 24 hs. 

(SPUDEIT et al., 2013).  

Assim, no trabalho de SPUDEIT et al. (2013) as latências 

para comer de pombos com e sem jejum de 24hs (56 ± 39 seg. e 185 ± 

144 seg., respectivamente) não são diferentes das observadas no 

presente trabalho (65 ± 35 seg.). Estes dados indicam que a 

palatabilidade da CP é um fator importante na determinação da curta 

latência para comer, e que o jejum de 4 h não parece ser um 

determinante forte na modulação deste aspecto do comportamento 

alimentar.  
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Por outra parte, experimentos anteriores do nosso laboratório 

mostram que quando os pombos têm as duas opções disponíveis (CP e 

RN), os mesmos sempre consomem aproximadamente 4 vezes mais CP, 

e esta proporção se mantém ao longo de várias exposições  ao ambiente 

experimental (SOARES, 2017). Experimentos realizados em pombos 

demonstraram que as preferências por distintos tipos de sementes (de 

diferentes tamanhos, formas e cores) estavam determinadas por um 

conjunto de fatores diferentes como: preferências individuais, 

disponibilidade dos diferentes tipos de sementes, motivação para comer, 

entre outros (MOON e ZEIGLER, 1979). Em ratos, a palatabilidade da 

comida afeta a velocidade em que os animais ingerem a mesma, mas 

não as quantidades (DAVIS e SMITH, 1988). Por tanto, estes dados 

parecem indicar que as características intrínsecas da CP são os 

principais motivadores da ingestão do alimento, sobrepassando ou 

mascarando os potenciais efeitos do jejum. 

De modo similar ao observado no trabalho de SPUDEIT et al. 

(2013), durante o período consumatório, a presença de CP na GC 

provocou um aumento da ingestão total de alimento e da duração de 

comer. No entanto, notamos que o aumento da duração de comer 

poderia estar parcialmente influenciado pela baixa eficiência para comer 

CP (total de alimento ingerido nos 30 min de experimento dividido pelo 

total de tempo dedicado a comer no mesmo período), quando comparada 

à eficiência para comer RN. Por tanto, os animais com CP estariam 

demorando mais em alcançar a saciedade. As mudanças de eficiência 

poderiam ser causadas pelas diferenças de geometria entre a RN 

(apresentadas em pellets regulares, de 15mm aproximadamente) e a CP 
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(mistura de sementes oblongas de diferentes tamanhos, entre 1 e 10 

mm). Foi sugerido na literatura que a uniformidade na geometria da 

comida pode ser importante para uma boa eficiência na alimentação de 

galinhas Broiler (utilizadas para produção de carne avícola), já que a ave 

gasta menos tempo selecionando as partículas maiores (NIR et al., 

1994). 

Estes índices de eficiência da CP não são afetados pela 

novidade ambiental, já que as diferenças entre os valores nos diferentes 

ambientes não são significantes. Assim, estes efeitos sobre a eficiência 

não podem ser atribuídos nem a um efeito da novidade da comida (por 

ser esta conhecida previamente pelos animais) e nem a fatores 

ambientais diferentes (por serem similares em todos os ambientes com 

CP), restando apenas as diferenças no tamanho dos seus componentes.  

4.2- Como a novidade ambiental mudou a ingestão de 

alimentos? 

O translado dos pombos ao ambiente novo provocou um 

aumento significante da latência para comer. Por outra parte, a duração 

de comer diminui ante a novidade ambiental, mas ainda é maior que os 

níveis alcançados na GC com RN. Efeitos similares da novidade 

ambiental sobre a latência e duração de comer foram observados em 

roedores (DULAWA e HEN, 2005; MORLEY, LEVINE e ROWLAND, 

1983; FERRÉ et al., 1995; PARÉ, 1994) e em pombos (BACHA 

NASCIMENTO, 2015; DE SOUZA et al., 2009; SOARES, 2017). O 

tratamento farmacológico de camundongos com ansiolíticos provoca 

uma diminuição da latência para comer no Teste de Hipofagia Induzida 

por Novidade (HIN), enquanto ansiolíticos a aumentam (DULAWA e 
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HEN, 2005). É interessante observar que, em pombos, a repetição das 

exposições a aquele ambiente provocam habituação ao ambiente 

experimental e, em consequência, os índices de latência e duração de 

comer CP recuperam níveis similares aos observados na GC (BACHA 

NASCIMENTO, 2015; SOARES, 2017). 

No presente trabalho também foi observado que a duração 

média de comer (duração total de comer/Frequência de comer) diminuiu 

ante a novidade ambiental, indicando que os eventos ingestivos foram 

mais curtos e com maiores interrupções, provavelmente como 

consequência de um aumento da expressão de comportamentos de 

vigilância. As relações entre os comportamentos ingestivos e de 

vigilância serão analisados posteriormente. 

Os efeitos aditivos da novidade ambiental e a presença da 

silhueta de predador foram observados em alguns aspectos dos 

comportamentos ingestivos. Por exemplo, a latência para comer, as 

durações totais e médias de comer se mantiveram similares às 

observadas ante a novidade ambiental. Por outro lado, a quantidade de 

CP consumida aumentou a níveis comparáveis ao observado na GC (a 

pesar de que não foram observadas diferenças entre nenhum dos 

tratamentos com CP). Similarmente, a frequência para comer foi 

aumentada (sem aumentar a duração média), fenômeno que explica em 

parte o aumento da quantidade ingerida. No entanto, não foram 

observadas diferenças entre as silhuetas.  

O estresse geralmente leva a uma diminuição da ingesta de 

comida (CARR, 2002), mas em alguns casos provoca o efeito contrário. 

Ratos expostos a estresse crônico aumentam o consumo de CP, 
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enquanto aqueles expostos a estresse agudo, não (ELY et al., 1997). O 

conceito de “alimentação de conforto” é bastante citado na literatura 

(DALLMAN et al., 2003; E. MORLEY, S. LEVINE e E. ROWLAND, 

1983; ELY et al., 1997; ULRICH-LAI et al., 2015). O mesmo refere-se 

ao consumo de alimento em resposta a uma situação estressante, o qual, 

em um princípio, parece ser contraditório. A exposição ao estresse em 

geral desencadeia uma cascata de respostas originadas tanto no sistema 

nervoso quanto na periferia. As mesmas levam a mudanças psicológicas, 

fisiológicas e comportamentais que afetam o apetite e o metabolismo 

(CHROUSOS e GOLD, 1992). Em situações agudas de perigo, 

atividades como manutenção corporal e alimentação podem ser fatais. 

No entanto, a aquisição de comida palatável pode ativar o sistema de 

recompensa do SN, incluindo vias endocanabinoideas, dopaminérgicas e 

opioideas no sistema límbico (HERNANDEZ e HOEBEL, 1988; 

KELLEY et al., 2000), de modo similar ao ocorrido com a cocaína 

(GOEDERS, 2002). Portanto, este efeito no consumo de alimento 

poderia ter um efeito compensatório ao estresse ocasionado pelas 

silhuetas. 

Por outra parte, trabalhos anteriores de nosso laboratório 

mostraram que pombos expostos a uma silhueta de predador em um 

ambiente experimental conhecido aumentam a latência para comer, a 

índices similares aos observados ante a novidade ambiental. Em 

contrapartida, a exposição a um objeto em ambiente experimental 

conhecido não provoca efeitos observáveis (SOARES, 2017). 

Similarmente, aves passeriformes (tentilhão-comum, Fringilla coelebs) 

aumentam a latência para retornar ao forrageamento quando são 
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expostos repentinamente a modelos de predadores terrestres ou aéreos 

que se aproximam, mas estes efeitos são diminuídos quando a silhueta é 

uma caixa (JONES, KREBS e WHITTINGHAM, 2007). Portanto, os 

efeitos da forma dos objetos pendurados no ambiente experimental 

sobre o forrageamento parecem estar relacionados a sua relevância 

ecológica para a sobrevivência destes animais. 

A análise temporal da duração da ingestão de alimentos 

mostra que, quando existe alta motivação para comer, a quase totalidade 

da mesma ocorre nos primeiros 15 minutos. Apesar de que a novidade 

ambiental e os estímulos predatórios provocam diminuições na duração 

de comer, o perfil temporal deste índice é mantido em todos os grupos. 

A evolução temporal deste parâmetro foi similar ao observado na SCS 

por SPUDEIT et al. (2013). Além disso, estes animais demonstraram 

que mesmo ante a novidade ambiental, presença de objetos e 

predadores, executam a totalidade da SCS (comer, autolimpeza e sono) 

(SOARES, 2017), porém, não foi o foco do presente estudo. 

4.3- Como a Comida Palatável mudou a vigilância? 

No presente trabalho, quando CP é apresentada aos animais na 

sua GC após jejum, a maior proporção do período pré-prandial foi 

destinada à expressão de escanear. No entanto, uma vez iniciado o 

período prandial, tanto o comportamento de escanear quanto o de espiar 

diminuem significantemente em comparação a GC+RN. Pombos 

isolados visualmente das redondezas do local onde se encontram 

aumentam a expressão de escanear (DE SOUZA et al., 2009), sugerindo 

que este comportamento está relacionado com a detecção de possíveis 

estímulos ambientais. Apesar de que provavelmente a principal função 
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da vigilância seja a detecção de predadores, a mesma também pode estar 

direcionada a detecção de competidores, potencias companheiros 

sexuais, membros do grupo, prole e incluso parasitos/parasitoides 

(BEAUCHAMP, 2015; BLANCHARD et al., 1990). 

Por outro lado, quando o animal é levado para a GEx, o 

período pré-prandial é devotado a espiar (ao mesmo tempo que diminui 

o escanear). Assim, parece possível que estes dois comportamentos de 

vigilância tenham funções ou importâncias diferentes para os pombos: 

Quando em ambiente conhecido, escanear seria um tipo de vigilância 

preponderante antes de iniciar a ingestão, enquanto que, em ambientes 

desconhecidos e longe de companheiros, o espiar seria o evento pré-

prandial mais importante. De certa forma, estes dados apoiam as 

conclusões de DE SOUZA et al. (2009), em que o espiar aumentado em 

ambientes novos significaria um aumento na exploração do ambiente, e 

não uma resposta defensiva. Neste trabalho, nosso laboratório mostrou 

que injeções de benzodiazepínicos [composto ansiolítico utilizado para a 

validação de respostas defensivos estimuladas pela aversão ambiental 

(CAROBREZ e BERTOGLIO, 2005; FILE et al., 1990)] não mudam o 

padrão de expressão de espiar, indicando que este comportamento não 

está relacionado à aversividade ambiental e por tanto não é estresse-

dependente (DE SOUZA et al., 2009). 

Vale lembrar que, como relatado na introdução, a vigilância 

de rotina acontece paralelamente a outras atividades relacionada à 

sobrevivência do indivíduo, como o forrageamento, manutenção 

corporal, sono, etc. (BEAUCHAMP, 2002; BEAUCHAMP, 2015; 

BLANCHARD e FRITZ, 2007; RATTENBORG, LIMA e AMLANER, 
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1999), e, portanto, está atrelada aos intervalos entre essas atividades. 

Aumentos na expressão de outros comportamentos (como o ingestivo) 

levará a uma diminuição dos comportamentos de vigilância de rotina. 

Como consequência disso, a expressão da vigilância de rotina pode ser 

influenciada pela disponibilidade, quantidade e qualidade da comida, 

além do estado energético em que se encontra o indivíduo 

(BEAUCHAMP, 2015; BLANCHARD e FRITZ, 2007). Em nosso 

trabalho, a inclusão de um estímulo apetitivo forte (jejum de 4 hs + CP) 

na GC (um ambiente conhecido e em contato visual e auditivo com os 

co-específicos) provocou um aumento considerável da duração de 

comer, o que teve como consequência uma diminuição dos 

comportamentos de vigilância. Por tanto, estes dados poderiam indicar 

que os índices de vigilância observados na GC correspondem aos de 

vigilância de rotina destes animais. 

4.4- Como o Ambiente Novo mudou a vigilância? 

Como afirmado anteriormente, a exposição a um ambiente 

novo é considerada aversiva e estressante, e paralelamente representa 

um estimulo para expressão de comportamentos exploratórios 

(ANDERSON, 1986; DE SOUZA et al., 2009; LIEBL e MARTIN, 

2014; SOARES, 2017; WHITHAM e MATHIS, 2000). Os padrões 

comportamentais nestas situações, por tanto, são caraterísticas 

emergentes de duas motivações conflitantes: o componente aversivo da 

novidade e a necessidade de exploração do ambiente novo 

(ENNACEUR et al., 2006). No presente trabalho, foi adicionada uma 

terceira motivação, a motivação para comer, e fomos observar os 
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padrões comportamentais que resultaram destas condições. A seguir 

trataremos dos efeitos sobre a vigilância. 

No presente trabalho, a introdução dos animais no ambiente 

desconhecido provocou um aumento da duração de espiar durante o 

período pré-prandial. Observações similares foram feitas em trabalhos 

anteriores do nosso laboratório (BACHA NASCIMENTO, 2015; DE 

SOUZA et al., 2009; MELLEU et al., 2015; SOARES, 2017). Apesar de 

que provavelmente a novidade ambiental e a necessidade intrínseca de 

explorar o ambiente podem estar influenciando a expressão destes 

comportamentos, vale lembrar que os animais deste grupo foram 

retirados da gaiola casa e depositados em uma gaiola experimental 

desconhecida, sendo isolados visual e acusticamente dos outros 

membros do grupo. É esperado que um animal isolado do resto do grupo 

aumente a expressão de comportamentos de vigilância, segundo os 

modelos teóricos e dados empíricos que suportam a teoria do “efeito de 

tamanho do grupo” (Group size effect) (BEAUCHAMP, 2008; 

BEAUCHAMP, 2015). Tal efeito foi observado em aves, mamíferos e 

peixes (CREEL, SCHUETTE e CHRISTIANSON, 2014; ELGAR, 

1989; RIEUCAU e GIRALDEAU, 2009a; b; ROBERTS, 1996). A 

mesma estabelece que o aumento de indivíduos em um grupo diminui o 

esforço individual em vigilância sem comprometer a capacidade de 

detectar predadores do grupo. Esta teoria prediz que o tamanho do grupo 

diminuirá o tempo individual que cada indivíduo dedica aos 

comportamentos de vigilância, em detrimento de um aumento de outras 

atividades que afetam a supervivência do animal (ROBERTS, 1996).  
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Uma vez iniciada a ingestão de comida, apesar de que a 

duração total de espiar tenha sido alta, a expressão deste comportamento 

apenas foi aumentando logo que a saciedade foi sendo alcançada. O 

comportamento de espiar foi observado em pombos em resposta a sons 

de baixa frequência (FERRARI et al., 1999) e a ambientes 

desconhecidos (BACHA NASCIMENTO, 2015; DE SOUZA et al., 

2009; MELLEU et al., 2015; SOARES, 2017). Em galos domésticos 

(Gallus gallus domesticus) foi observado ante estímulos tanto negativos 

(spray de agua) quanto positivos (comida palatável) (ZIMMERMAN et 

al., 2011). O fato de que os animais respondem a estímulos positivos 

com espiar (ZIMMERMAN et al., 2011) somado ao fato de que 

tratamentos com ansiolíticos (Diazepam) em pombos não reduzem a 

incidência de espiar (DE SOUZA et al., 2009), parecem indicar que este 

comportamento não está associado exclusivamente ao medo, mas 

também a um aumento de expectativa causada pela novidade ambiental. 

Outro estimulo que pode estar afetando a expressão de espiar é a 

presença da CP. Todos os animais passaram por um período de 

treinamento para reconhecer o comedouro com CP, e devido ao fato de 

que eles têm uma grande capacidade de memória associativa de longo 

prazo (COOK et al., 2005), é claro que eles reconhecem o comedouro 

(diferente do usado para a RN) quando são colocados na GEx. A 

expressão de espiar pode estar influenciada então pela expectativa do 

animal de alcançar a CP (e saciar a fome), mas é impedido de fazê-lo 

por causa da novidade ambiental. 

Quando os animais foram introduzidos na GEx em presença 

da silhueta de predador (ou do círculo), os comportamentos induzidos 
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por estes estímulos não foram diferentes (ou pelo menos, não fomos 

capazes de reconhecê-los) dos provocados pela novidade ambiental, 

tanto no período pré-prandial quanto no prandial. Em um princípio, nós 

esperávamos que a confluência da novidade ambiental junto com os 

estímulos das silhuetas provocasse mudanças comportamentais de 

vigilância ainda mais acentuadas (por exemplo, durações maiores de 

espiar ou escanear). As exposições de roedores a predadores provocam 

reações defensivas como congelamento (freezing), fuga, vocalizações e 

luta, além de vigilância, enquanto suspendem todas as outras atividades 

não relacionadas à defesa, como comer, beber, manutenção corporal, 

etc. (BLANCHARD, GRIEBEL e BLANCHARD, 2001; 

BLANCHARD et al., 1990). Quando a exposição é a pistas de 

predadores (como odor corporal, feromônios defensivos de co-

específicos) a expressão de comportamentos de vigilância é máxima 

(BLANCHARD, GRIEBEL e BLANCHARD, 2001; PEREIRA e 

MOITA, 2016). Assim, estímulos visuais que sobrevoam o horizonte 

provocam reações defensivas em roedores (BLANCHARD, GRIEBEL e 

BLANCHARD, 2001; YILMAZ e MEISTER, 2013), aves (SCHLEIDT, 

SHALTER e MOURA-NETO, 2011), peixes (TEMIZER et al., 2015) e 

até em artrópodes (OLIVA, MEDAN e TOMSIC, 2007). De modo 

similar ao já relatado aqui com comportamentos ingestivos, em 

experimentos anteriores de nosso laboratório, a exposição de pombos a 

uma silhueta de predador em um ambiente experimental conhecido 

provocou um aumento da expressão de comportamentos de vigilância 

(SOARES, 2017). No entanto, a exposição a um objeto não provocou 

reações de vigilância. Tendo em conta que a silhueta circular teve as 

mesmas consequências comportamentais que a silhueta de predador, 
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podemos suspeitar, novamente, que a expressão de vigilância nesta 

situação experimental é máxima em resposta à novidade ambiental, 

mascarando os efeitos produzidos pelos estímulos visuais. 

4.5- Efeitos do conflito entre comportamentos ingestivos e de 

vigilância. 

No presente trabalho, apesar de que a novidade ambiental e os 

estímulos tenham provocado um aumento da latência para começar a 

comer e modificaram os padrões de expressão de comportamentos de 

vigilância, não foram observadas modificações na quantidade de comida 

ingerida entre os grupos com CP. O aumento de vigilância devido à 

novidade ambiental (BACHA NASCIMENTO, 2015; DULAWA e 

HEN, 2005; SOARES, 2017) ou à detecção de predadores 

(BEAUCHAMP, 2015; BROWN e KOTLER, 2004; CREEL, 

SCHUETTE e CHRISTIANSON, 2014; FILOSA et al., 2016) 

provocam reduções dos comportamentos ingestivos, exceto quando o 

risco de morte por fome é máximo. Curiosamente, os pombos deste 

trabalho não foram afetados deste modo. Uma vez q decisão de comer é 

tomada, estes animais vão comer até alcançar a saciedade, postergando 

os comportamentos exploratórios para o final. 

No presente trabalho observamos que existe uma correlação 

negativa entre a duração de comer e a de escanear, mas não com espiar. 

Por outra parte, não há correlação entre espiar e escanear. Estes dados 

indicam que a expressão de espiar não depende nem do forrageamento 

nem de escanear. No entanto, a duração de comer pode estar 

influenciando diretamente a expressão de escanear. Isto quer dizer que 

provavelmente existem diferenças intrínsecas dentro da população, onde 
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haverá indivíduos com uma maior propensão a tomar comportamentos 

arriscados, como comer em ambientes desconhecidos e/ou com risco de 

predação sem escanear o ambiente; e por outra parte haverá indivíduos 

com uma maior propensão a escanear que a se alimentar.  

Ditas diferenças intrínsecas populacionais foram observadas 

em pardais domésticos (Passer domesticus), nas quais os indivíduos que 

habitam a borda de distribuição da população respondem mais 

facilmente à novidade que aqueles no centro (LIEBL e MARTIN, 

2014). Por outra parte, já foi observado em pombos que espiar não 

responde à aversividade ou novidade ambiental, e sim escanear (DE 

SOUZA et al., 2009). 

4.6- Sobre os efeitos dos outros comportamentos consistentes. 

Dentre os restantes comportamentos consistentes, os de 

autolimpeza foram os que mais chamaram a atenção. As durações de 

comportamentos de autolimpeza diminuíram em todos os grupos que 

foram apresentados com CP, sem diferenças entre eles. Em um estudo 

da sequência comportamental de saciedade de pombos expostos à 

novidade ambiental, a expressão de comportamentos de autolimpeza não 

foi afetada pela presença de uma silhueta de predador ou objeto, mas 

sim pela novidade ambiental (SOARES, 2017). Entretanto, a duração 

média de cada evento de autolimpeza foi menor em aqueles grupos 

expostos à GEx (com ou sem estímulos). Os comportamentos de 

autolimpeza estão direcionados à manutenção corporal, mas alguns 

eventos aparecem fora de contexto, em situações aversivas e 

estressantes. Estes comportamentos foram descritos como 

comportamentos deslocados, e são comportamentos executados fora de 
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contexto, ou seja, que não respondem especificamente na resolução do 

conflito que causa o estresse (DELIUS, 1988), e podem ter relação com 

um efeito redutor de estresse (VAN IERSEL e BOL, 1958). A 

característica destes comportamentos é a baixa duração de cada evento, 

e ampla separação entre eles, sem que exista uma dedicação exclusiva 

ao mesmo (DELIUS, 1988), diferente ao observado durante a SCS 

(SOARES, 2017; SPUDEIT et al., 2013).  

5- CONCLUSÃO. 

Os pombos apresentam uma alta capacidade para lidar com 

estímulos potencialmente estressantes. Quando a motivação para comer 

é alta, estes animais conseguem alimentar-se com independência da 

novidade do ambiente ou da presença de predadores.  

Por outra parte, os comportamentos de vigilância e exploração 

destes animais apresentam diferentes manifestações que são sensíveis às 

características ambientais, sendo que escanear é mais observado em 

ambientes conhecidos e espiar em ambientes desconhecidos. Portanto, 

escanear e espiar apresentam diferentes funções dentro dos 

comportamentos de vigilância 

Entretanto, apenas escanear é sensível às decisões ingestivas, 

sendo que existe uma relação inversa entre eles. Isto tem relevância nas 

diferencias entre os indivíduos em tomar decisões de alto risco, o que 

determinará o sucesso reprodutivo do mesmo. Portanto, haverá 

diferenças individuais na população na sua capacidade de colonizar 

ambientes estressantes e em constante mudança (como as cidades), 

característica de fundamental importância para sobrevivência da espécie. 
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APÊNDICE A 

Constância de aprovação do protocolo experimental n° 

153/CEUA/PROPESQ/2014 pela CEUA/UFSC (Comissão de ética no 

Uso de Animais da UFSC). 
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APÊNDICE B 

Dados ponderais ingestivos e comportamentais extraídos da 

Análise comportamental de todos os grupos. Dados representados em 

Média ± EPM. a: Diferente de GC+RN. b: Diferente de GC+CP. c: 

Diferente de GEx 

Comp. pré-prandiais 

GC+RN 

N=9 

GC+CP 

N=9 

GEx 

N=9 

GEx+C 

N=11 

 GEx+G 

N=11 

 

Locomoção (%) N/A 22.4±6.3 5.0±1.2 6.6±1.8  6.1±1.7  

Escanear (%) N/A 41.5±9.3 15.6±4.9 15.4±5.2  23.6±6  

Espiar (%) N/A 8.8±7.2 62.8±9.9b 

75.2±4.8
b 

 67.9±6.3
b 

 

Autolimpeza (%) N/A 0.8±0.5 1.7±0.9 1.5±0.9  0.4±0.2  

Ingestão de Comida 

(g/100g pc) N/A 3.1±0.4 a 2.2±0.6 2.9±0.3 a 

 

2.6±0.4 a 

 

Comp. prandiais  

   

    

Comer 

   

    

Duração 
205.1±63.

9 

1225.8±1

30 a 

664.6±115

.1 ab 

937.8±1

01 ab 

 858.9±6

9.4 ab 

 

Duração média 7.8±0.5 
30.6±4.6 

a 
16.7±2.9 ab 

17.7±2.4 

ab 

 17.5±3.6 

ab 

 

Frequência 26.7±8.34 44.2±5.7 40.4±4.9 
59.1±7.7
a 

 
61±7.7 a 

 

Latência N/A 
69.7±35.

02 

332.6±109

.1b 

299.1±6

5.7b 

 319.4±9

4.1b 

 

Espiar 
   

    

Duração 
182,7±38.

19 

80.4±17.

7 a 

457.8±119

.3 ab 

532.3±6

0.8 ab 

 452.7±4

0.3 ab  

 

Duração média 6.7±0.6 4.4±0.5 a 8.9±2.4 b 
10.5±1.9  9.2±1.2 b  
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b 

Frequência 25±4.16 17.5±2.5 52.5±5.5 ab 57±6.6 ab 
 54.4±5.6 

ab 

 

Escanear 
   

    

Duração 
260.3±43.

64 

84.7±26.

5 a 

292.4±95.

3 

150.6±5

2.4 a 

 178.6±6

2.1 

 

Duração média 9.3±1.2 5.8±1.2 21.2±10.9 7.1±1.1  10.2±3.0  

Frequência 27.8±3.1 
12.2±2.3 

a 
17±4.9 a 

17.7±3.7 

a 

 15.9±1.8 

a 

 

Auto-limpeza 
   

    

Duração 
315.04±9

0.2 

68.9±35.

9 a 

47.8±11.6 

a 

17.7±3.9 

a 

 35.3±16.

9 a 

 

Duração média 28.2±7.4 
15.8±8.8 

a 
5.7±0.9 a 4.9±0.8 a 

 
4.8±1.2 a 

 

Frequência 11.8±2.8 4.3±1.1 7.6±1.9 3.2±0.6  7.2±3.1  

Locomoção        

Duração 
102.08±1

0.47 

95.4±25.

7 

155.6±25.

5 ab 

117.8±2

5.4 

 211.8±3

6.7 ab 

 

Frequência 23±2.2 24.4±5.2 32.2±4.7 27.2±5.5  36.6±5.1  

Exploração        

Duração 
125.4±27.

5 

30.4±7.5 

a 
60.8±16.8 

18.9±6.3 

ac 

 23.7±6.2 

a 

 

Frequência 19.1±4.1 7.4±1.8 a 12.3±3.1 5.2±1.4 a  5.5±1.3 a  

 


