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Resumo 

A espécie Leontopithecus rosalia (Primates, Cebidae) dispende a maior parte do tempo numa 

estratégia de forrageio extractivo para se alimentar, investigando manualmente a vegetação à 

procura de artrópodes. Pensa-se que o forrageio extractivo também estimula as habilidades 

cognitivas [e.g., 1, 2].  

O Enriquecimento Ambiental (EA) tem como objectivo incentivar a execução dos 

comportamentos que os animais teriam em meio selvagem, de modo que, na eventualidade de 

estes serem reintroduzidos, apresentem fitness elevada. 

Este estudo tem como objectivos perceber se o Enriquecimento Alimentar (EA) fornecido à 

espécie Leontopithecus rosalia numa instalação do Jardim Zoológico de Lisboa modifica as 

respectivas estratégias alimentares, comportamentos de forrageio e de locomoção, e verificar 

se os comportamentos manifestados pela mesma se aproximam dos que manifestaria em meio 

selvagem.  

Procurou-se, também, elaborar uma lista de estratégias alimentares da subfamília 

Callitrichinae que possa ser utilizada para aproximar o EA fornecido às necessidades de cada 

espécie.  

Testaram-se itens de EA para dois animais da espécie Leontopithecus rosalia: cestos de 

forrageio e dispensadores de tenébrios.  

O comportamento foi comparado antes e durante a fase de EA, de  acordo com a predição de 

que, em presença dos cestos de forrageio e dos dispensadores, os sujeitos aumentam as suas 

frequências de forrageio, aplicação das estratégias alimentares e actividade física. A 

amostragem foi feita por Time Sampling na sua variante um-zero com utilização de 

Frequências de Hansen.  

Testou-se a normalidade dos dados (teste de Shapiro-Wilk) e, para variáveis que não 

respeitassem normalidade, aplicaram-se os testes de Wilcoxon de amostras emparelhadas e de 

Friedman.  

Os resultados não permitiram tirar conclusões estatísticas sobre a adesão desta espécie ao EA 

realizado. No entanto conseguimos delinear algumas tendências com uma análise qualitativa 

dos dados recolhidos. O EA realizado parece ter aumentado as frequências dos 

comportamentos estudados durante a manhã em relação aos itens usados durante a fase de 

Baseline.  

Palavras-chave: Enriquecimento alimentar, cestos de forrageio, dispensadores de tenébrios, 

estratégias alimentares, frugívora, insectívora, Leontopithecus rosalia  



Abstract 

The species Leontopithecus rosalia (Primates, Cebidae) spends a large part of its time 

applying an extractive foraging in order to feed, strategy manually investigating the 

vegetation in search of arthopods. It is thought that extractive foraging also stimulates their 

cognitive abilities [e.g., 1, 2].  

 Environmental Enrichment (EE) aims to stimulate the performance of behaviors which the 

animals would show in the wild, in such a way that, in the eventuality they are reintroduced 

they may present a higher fitness.  

This study has the goals of understanding if the Feeding Enrichment (FE) given to the species 

Leontopithecus rosalia in an enclosure at the Lisbon Zoological Garden modifies the 

application of feeding strategies, foraging and locomotion behaviors, and check if the 

behaviours manifested by this species resemble the ones manifested in the wild.  

It is also attempted to elaborate a list of feeding strategies of the Callithrichinae subfamily 

that can be used to focus the FE given according to the needs of each species. 

Items of FE, foraging baskets and Insect larvae dispensers were tested for two animals of the 

Leontopithecus rosalia species. 

 

The behavior was compared before and during the FE stage, according to the prediction that, 

in the presence of the foraging baskets and insect larvae dispensers, the subjects increase their 

foraging frequencies, application of feeding strategies and physical activity. The sampling 

was made through Time Sampling in its one-zero form using Hansen Frequencies. 

 

The normality of the data was tested (Shapiro-Wilk test), in face of the non normality of the 

data, the Paired-samples Wilcoxon test and the Friedman rank sum test were applied. 

 

 The results did not permit to draw any statistical conclusion about the interactions of this 

species with the FE tested. However we managed to draw a few tendencies through a 

qualitative analysis of the collected data. The FE tested seems to have increased the 

frequencies of the studied behaviors during the morning when compared with the items used 

during the Baseline stage. 

 

Keywords: Feeding enrichment, Feeding strategies, Foraging baskets, Frugivorous, 

Insectivorous, Insect larvae dispensers.
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Âmbito do Projecto 

A subfamília Callitrichinae pertencente à ordem Primates Linnaeus, 1758, e está inserida na 

família Cebidae
1
 (ver Anexo II, pág. 66) [3] inclui espécies com estatuto de ameaça Não 

Preocupante (LC) e espécies muito próximas da extinção, e.g. Leontopithecus caissara Lorini 

& Persson, 1990, Criticamente Ameaçada (CR) segundo a Lista Vermelha de Espécies 

Ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais 

(IUCN)
2
 de 2011 [4]. Dois exemplos de fontes de ameaça para a subfamília Callitrichinae são 

a fragmentação e perda de habitats e redução de áreas vitais. É pelo facto da sua sobrevivência 

estar tão ameaçada que muitas espécies desta subfamília estão abrangidas pelo Anexo I da 

Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Silvestres 

Ameaçadas de Extinção (CITES)
3
 [5, 6, 7]. 

A missão actual dos Jardins Zoológicos de todo o Mundo integra a investigação e a 

conservação de espécies ameaçadas, através da participação em programas de reprodução em 

cativeiro destinados às suas populações, de forma a manter uma dinâmica populacional 

estável e sustentável a longo prazo, para que alguns espécimes possam eventualmente ser 

reintroduzidos no seu habitat natural caso existam condições para tal.  

É neste contexto que o presente estudo se insere, numa perspectiva de conservação ex-situ. A 

sua aplicação visa melhorar o bem-estar comportamental dos calitriquíneos em Zoos, 

potenciar o seu repertório comportamental e fitness geral de maneira a que, um dia, possam 

vir a ser reintroduzidos na natureza. Com este estudo também se tenciona aumentar o 

conhecimento científico com vista ao desenvolvimento de técnicas de Enriquecimento 

Ambiental mais eficazes e ajustadas à subfamília Callitrichinae (Lucília Tibério, com. 

pessoal), de modo a atingir o referido bem-estar. 

 

                                                           
1
 Segundo a classificação taxonómica patente na base de dados Mammal Species of the World.  

2
 IUCN- União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais. 

3
 CITES- Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Silvestres Ameaçadas de 

Extinção. 
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1.2 O Jardim Zoológico de Lisboa 

1.2.1 A Missão do Jardim Zoológico de Lisboa 

“O Jardim Zoológico de Lisboa tem como missão ser um parque, tanto zoológico como 

botânico, que, recorrendo à investigação científica e a programas de enriquecimento 

ambiental, funciona como um centro de conservação, reprodução e reintrodução de espécies 

em vias de extinção no seu habitat natural. Visa, também, a educação do público em relação à 

biologia, ecologia e comportamento típico das espécies em exibição, oferecendo uma forte 

componente de entretenimento e diversão” [8]. 

1.3. Definição de Enriquecimento Ambiental 

Segundo a Associação Norte-Americana de Zoos e Aquários (AZA)
4
 [9,10], Enriquecimento 

Ambiental é “um processo para melhorar ou renovar os ambientes e os cuidados fornecidos 

aos animais dos zoos dentro do contexto da sua história e comportamentos naturais. É um 

processo dinâmico no qual as mudanças às estruturas e práticas de maneio são feitas com o 

objectivo de aumentar as escolhas comportamentais disponíveis aos animais e estimular os 

comportamentos e habilidades típicas da sua espécie, aumentando assim o seu bem-estar. Tal 

como o termo implica, o enriquecimento envolve a identificação e adição ao ambiente do zoo 

de estímulos específicos que os ocupantes queiram ou precisem mas que não tenham estado 

presentes anteriormente”. 

Por sua vez, a aplicação do enriquecimento ambiental encontra-se sempre relacionada com o 

contexto da instalação onde a espécie vive, com o contexto do dia-a-dia da espécie em 

questão e com as características da própria espécie, bem como do animal, ou animais, em 

particular a quem o enriquecimento se destina [9,10]. 

 

1.4. A Corrente Naturalista e a Engenharia Comportamental 

A Corrente Naturalista foi iniciada por Carl Hagenbeck quando, em 1907, trabalhou no Zoo 

de Hamburgo na Alemanha. Esta corrente pretende criar um ambiente sob cuidados humanos 

que se assemelhe ao ambiente selvagem, de maneira a que o animal esteja sujeito a estímulos 

visuais idênticos aos do habitat natural. Todavia, nem sempre a presença destes estímulos tem 

como consequência o desenvolvimento do repertório comportamental dos animais. Deste 

                                                           
4
 AZA- Associação Norte-Americana de Zoos e Aquários. 
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modo, esta corrente tornou-se mais expressiva nos parques zoológicos e/ou instalações de 

animais cujo objectivo principal é a educação ambiental. 

Em 1925, o primatologista Robert Yerkes fundou a Engenharia Comportamental, ao sugerir 

que se colocassem nas instalações dos primatas aparelhos que estimulassem situações de 

brincadeira e trabalho. Apesar disso, só em 1970, com os trabalhos de Markowitz, se difundiu 

esta corrente, cujo objectivo é estabelecer uma relação de causa-efeito entre a expressão de 

comportamentos apetitivos, tais como a procura de alimento, e a realização de 

comportamentos consumatórios, tais como alimentar-se. O foco, nesta corrente, é a 

possibilidade de expressão de um comportamento tal como este seria expresso em meio 

selvagem, embora para tal possam ser usados objectos de aparência altamente artificial [10]. 

 

1.5. Importância e Objectivos do Enriquecimento Ambiental 

Através do Enriquecimento Ambiental, incluindo a criação de novos desafios assentes num 

equilíbrio saudável entre o controlo do ambiente e a imprevisibilidade, os animais têm mais 

opções para demonstrarem os seus comportamentos naturais e usarem as suas habilidades 

cognitivas. Tenta-se, assim, evitar também a instalação de um estado emocional de 

aborrecimento ou apatia [11, 12, 13]. 

 

O Jardim Zoológico de Lisboa tem uma longa tradição de práticas de enriquecimento 

ambiental. Os seus tratadores têm participado em várias acções de formação centradas nestas 

práticas de maneio, desde o início da década de 1990 [14]. 

1.6. Enriquecimento Alimentar 

O objectivo do Enriquecimento Alimentar é permitir a expressão de comportamentos de 

alimentação que os animais teriam em ambiente selvagem [Lucília Tibério, com. pessoal]. 

Com vista à manutenção do bem-estar fisiológico do animal, e também para evitar a 

obesidade, o Enriquecimento Alimentar tem de ser baseado nas necessidades nutricionais do 

animal, pelo que tem de ser completamente integrado na sua dieta, quer em termos 

nutricionais, como calóricos [Lucília Tibério, com. pessoal].  

É assim sugerido que, em vez do recurso a concentrados comerciais, se alimentem os animais 

com alimentos frescos, para que o alimento tenha de ser facultado mais vezes ao longo do dia 

[15]. Assim, além de assegurar-se um bom regime alimentar para os animais, a alimentação é 
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baseada em rações desenvolvidas para cada grupo em particular e complementada com 

alimentos naturais [Lucília Tibério, com. pessoal]. 

As vertentes do comportamento animal que este tipo de enriquecimento pretende estimular 

são: a procura de alimento ou Forrageio, o processamento e a ingestão. Podem definir-se 

as duas primeiras vertentes como: 

 Forrageio: comportamentos realizados pelo animal para procurar alimento no seu 

ambiente; inclui a localização e obtenção do mesmo; 

 Processamento de comida: conjunto de actividades que o animal realiza para 

conseguir chegar ao conteúdo nutricional de um alimento – por ex. manipular a 

comida e escolher que secções comer [16]. 

 

A apresentação da comida é um factor tão importante como uma dieta equilibrada e o 

estímulo dos animais para usarem as suas capacidades manipulativas e cognitivas no sentido 

de encontrarem e recolherem o seu próprio alimento tem um efeito preventivo do 

aborrecimento em animais mantidos sob cuidados humanos. Um exemplo de desafio 

comportamental para calitriquíneos, uma vez que se tratam de animais arbóreos, é pendurar 

cestos ou bolas com comida nos ramos ou em outras estruturas presentes na instalação [11, 

15, 17]. 

 

1.7. Bem-Estar Animal 

1.7.1 Definição de Bem-Estar Animal 

Segundo o Comité para o Bem-Estar Animal (AWC) da Associação Norte-Americana de 

Zoos e Aquários (AZA), “bem-estar animal é definido pelo patamar em que um animal 

consegue lidar de forma positiva e saudável com os desafios do seu ambiente, grau esse 

determinado por uma combinação de medidas de saúde (incluindo respostas fisiológicas pré-

clínicas) e medidas de bem-estar psicológico. 

Boa saúde significa ausência de doenças ou condições físicas/ psicológicas que resultem, 

directa ou indirectamente, de factores como a nutrição, o exercício físico, o contexto do grupo 

social, ou outra condição ambiental com a qual o animal não consegue lidar com sucesso. 

O bem-estar psicológico está dependente da existência de oportunidades para o animal exibir 

comportamentos próprios da sua espécie, dando-se especial importância àqueles 



 

5 

 

comportamentos que, pelo uso e desenvolvimento das habilidades cognitivas, fornecem uma 

resposta a estímulos negativos” [18]. 

 

1.8. A Subfamília Callitrichinae 

1.8.1. Sistemática  

Nesta dissertação foi seguida a sistemática dos Callitrichinae apresentada na base de dados 

Mammal Species of the World 3rd edition (MSW3) [3]. Segundo esta base de dados os 

calitriquíneos inserem-se na subfamília Callitrichinae, sendo esta uma das três subfamílias da 

família Cebidae [3].   

No Anexo II indica-se a totalidade das espécies e subespécies pertencentes a esta subfamília.  

1.8.2 Distribuição 

A subfamília Callitrichinae estende-se por grande parte da América do Sul e uma parte da 

América Central. Na tabela apresentada no Anexo III pode-se consultar a distribuição de cada 

espécie e subespécie desta subfamília [5, 19].  

1.8.3. Características gerais 

Os Callitrichinae inserem-se na designação geral de Primatas do Novo Mundo ou Primatas 

Neotropicais, atendendo à sua distribuição geográfica [19]. Para uma taxonomia mais 

extensiva consultar Anexo II. 

Em contraste com a generalidade das espécies da ordem Primates, o corpo dos calitriquíneos 

apresenta pequenas dimensões, podendo apresentar desde 14 cm de comprimento corporal 

(excluindo a cauda, que mede 20 cm), como na espécie mais pequena – Callithrix (Cebuella) 

pygmaea (Spix, 1823) Groves, 1989. A espécie de maior porte é Leontopithecus rosalia 

(Linnaeus, 1766) com um tamanho corporal de 29 cm (excluindo a cauda, que mede 40 cm). 

Os adultos de Callithrix (Cebuella) pygmaea pesam 110-120g e os adultos de L.rosalia 

podem pesar 650-750g. A cauda não é preênsil e é sempre mais comprida do que o corpo. As 

fêmeas são geralmente maiores que os machos. 

O pêlo é denso e sedoso, podendo variar na coloração, de espécie para espécie, e inclusive 

dentro da mesma espécie. Todavia, machos e fêmeas apresentam coloração idêntica. 

Possuem garras nos dedos das mãos e dos pés, à excepção do hallux. Este último é oponível, 

tal como sucede na generalidade dos primatas (à excepção da espécie humana), mas, nesta 
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subfamília, ao contrário da maioria dos primatas, o polegar não é oponível aos restantes 

dedos.  

Geralmente, os braços são mais curtos do que as pernas, mas o modo de locomoção de cada 

espécie pode ser uma condicionante a esta característica [19, 20, 21].  

 

1.8.4. Alimentação 

Dentição 

A fórmula dentária geral dos Callitrichinae é: (i2/2, c1/1, pm3/3, m2/2)x2=32. O género 

Callimico Miranda-Ribeiro, 1912 é a única excepção com uma fórmula dentária de (i2/2, 

c1/1, pm3/3, m3/3)x2=36. Os subgéneros Callithrix Erxleben, 1777 e Cebuella Gray, 1866 

têm os incisivos inferiores alongados, estreitos e mais curtos do que os caninos inferiores 

sendo por vezes designados subgéneros de presas curtas, enquanto os géneros Saguinus 

Hoffmannsegg, 1807, Leontopithecus  Lesson, 1844 e Callimico têm os caninos inferiores 

mais alongados do que os incisivos inferiores sendo por vezes designados géneros de presas 

longas.  

O subgénero Mico Lesson, 1840 tem os caninos e os incisivos inferiores com um tamanho 

intermédio mas mais curtos do que os do subgénero Callithrix [19, 20, 21]. 

 

Dieta 

O subgénero Cebuella e as espécies Callithrix (Callithrix) flaviceps (Thomas, 1903) Groves 

(1989), Callithrix (Callithrix) jacchus (Linnaeus, 1758) e Callithrix (Callithrix) penicillata 

(É. Geoffroy, 1812) possuem uma dieta exsudatívora, as presas curtas e uma mandíbula com 

um intervalo largo permite a estes animais arrancar a casca das árvores e provocar o fluxo de 

exsudados [21]. Os géneros de presas longas praticam uma dieta frugívora/insectívora, se 

bem que em alturas de escassez de frutos ou de presas animais também possam ingerir néctar 

ou fungos. Estes géneros não possuem as adaptações morfológicas necessárias ao consumo 

regular de exsudados, razão pela qual se alimentam de exsudados de modo oportunista [5, 19, 

21].  

O subgénero Mico e as espécies Callithrix (Calibella) humilis M. van Roosmalen, T. van 

Roosmalen, Mittermeier & de Fonseca, 1998, Callithrix (Callithrix) aurita (É. Geoffroy, 

1812), Callithrix (Callithrix) geoffroyi (Humboldt, 1812) e Callithrix (Callithrix) kuhlii 

(Coimbra-Filho, 1985) alternam sazonalmente entre dietas exsudatívoras e 

frugívoras/insectívoras. Apesar de possuírem uma dentição e adaptações morfológicas que lhe 
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permitem ser exsudatívoros, apenas se não houver uma predominância de frutos ou presas 

animais, tal como acontece, por exemplo, na estação seca, é que ingerem exsudados [5, 21]. 

Os géneros com dietas frugívoras/insectívoras também podem consumir caracóis, pequenos 

vertebrados (e.g. lagartos e rãs), ovos de ave e pequenas aves [22]. Apesar de estes géneros 

praticarem uma alimentação oportunista de exsudados durante alguns períodos do ano, os 

exsudados podem constituir metade da sua dieta [23]. O género Saguinus foi observado a 

parasitar orifícios abertos nas árvores pelo subgénero Cebuella [24], mas também usam outras 

fontes de exsudados, como ramos partidos ou lesões causadas por insetos [21].  

Os subgéneros incluídos no género Callithrix Erxleben, 1777, com dietas exsudatívoras ou 

sazonalmente exsudatívoras, usam as garras para se fixarem aos troncos das árvores; depois 

de ancorarem os incisivos superiores escavam a casca com os incisivos inferiores [25, 26, 27, 

28]. De seguida lambem o fluxo de exsudado ou apanham-no com os dentes [3, 21]. 

 

Estratégias de Forrageio e Padrões de Captura de Presas 

Todas as espécies de Calitriquíneos usam o rastreio visual do ambiente como técnica de 

detecção das presas animais quando se dedicam à procura de alimento passando, em média, 

24 a 30% do seu dia a forragear o ambiente em busca de alimento (e.g. [29]) [30]. 

A espécie Saguinus fuscicollis (Spix, 1823) e o género Leontopithecus aplicam uma estratégia 

de forrageio extractivo, passando grande parte do tempo a investigar manualmente locais 

ocultos, tais como fendas, orifícios na madeira e suportes verticais, uma vez que é nestes que 

se encontra uma parte do seu alimento diário (e.g. larvas de insecto). 

Pensa-se que o forrageio extractivo, além de aumentar o sucesso na procura de alimento dos 

animais, também estimula as suas habilidades cognitivas (e.g., [1], [2]) [21]. 

Na subfamília Callitrichinae podemos encontrar uma grande variedade de padrões de 

forrageio, incluindo na captura de presas, sendo possível agrupar os diferentes géneros em 

dois padrões principais de captura de presas. De seguida, descrevemos cada um destes 

padrões indicando quais os géneros que estão neles inseridos: 

 

Padrão 1: “Procura por Manipulação de Superfícies" 

Os animais sondam com as mãos as várias superfícies do seu habitat, especialmente buracos 

de árvores, fendas, madeira podre e partida, folhas caídas e, no caso do género 

Leontopithecus, as folhas das bromeliáceas e outras epífitas. Este padrão é caracterizado por 
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uma locomoção do tipo “agarrar e saltar” e posturas verticais de fixação em suportes, tais 

como troncos ou ramos.  

Géneros incluídos: Leontopithecus e Saguinus
5
.  

 

Padrão 2: “Estratégia de ataque furtivo e procura rápida” 

É por vezes designada por estratégia de “apanhar folhas”. Estes Calitriquíneos caçam presas 

capazes de fuga rápida que se encontram camufladas nas superfícies das folhas ou nos ramos, 

e, aproximam-se destas em surtos de locomoção furtiva, continuando em alerta para os 

arredores imediatos. A captura consiste num salto súbito sobre a presa, agarrando-a 

rapidamente. 

Géneros e subgéneros incluídos: Callithrix, Mico, Calibella van Roosmalen & van 

Roosmalen, 2003, Cebuella e Saguinus [22].  

 

1.8.5. Ciclo de Vida  

O desmame pode ocorrer entre os dois e os três meses de vida; a idade de maturidade sexual 

não é conhecida para nenhuma das espécies, mas apontam para um intervalo de 18-24 meses. 

Possuem uma esperança média de vida superior a 10 anos em ambiente selvagem, podendo 

viver até 18 anos em cativeiro [31].  

 

1.8.6. Aspectos comportamentais 

Ritmo diário e locais de dormida 

Os Calitriquíneos são primatas diurnos que normalmente deixam os seus locais de dormida ao 

nascer do sol e regressam imediatamente antes do por do sol. A duração do período de 

actividade é, no entanto, variável consoante a espécie [19]. A espécie L. rosalia, à semelhança 

da generalidade dos Calitriquíneos, usa ocos de árvores para se recolher durante a noite [19].  

 

 

 

 

 

Locomoção 

                                                           
5
 O género Saguinus inclui espécies que executam cada um dos padrões. As que vivem a altitudes mais baixas 

têm o padrão 1 e as que vivem a altitudes mais elevadas têm o padrão 2. 
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Os Calitriquíneos são animais activos e ágeis. Os seus comportamentos locomotores parecem 

estar ligados ao tipo de alimentação e estratégia alimentar de cada espécie. O género 

Leontopithecus executa uma estratégia alimentar manipulativa e possui uma locomoção mais 

trepadora do que saltadora, tal como tem sido verificado em estudos de comportamento 

realizados com animais mantidos sob cuidados humanos [20]. 

 

1.8.7. Ameaças e Estatuto de Conservação 

As maiores ameaças à sobrevivência dos Calitriquíneos em meio selvagem têm sido a 

destruição e perda dos seus habitats, a redução de áreas vitais, a introdução, por acção 

humana
6
, de espécies aparentadas nas áreas vitais de espécies residentes, a caça e o comércio 

ilegal de espécimes para animais de estimação e estudos biomédicos ou laboratoriais
7
. 

Actualmente muitos dos Calitriquíneos usados em estudos biomédicos ou laboratoriais são 

criados em cativeiro. É pelo facto da sua sobrevivência estar tão ameaçada que muitas 

espécies desta subfamília estão abrangidas pelos anexos da CITES [4, 5, 6, 7].    

De acordo com a Lista Vermelha da UICN [1], o género Leontopithecus inclui duas espécies 

classificadas como «Criticamente Em Perigo» (CR) – Leontopithecus caissara e 

Leontopithecus chrysopygus (Mikan,1823) – e duas espécies «Em Perigo» (EN) – 

Leontopithecus rosalia e Leontopithecus chrysomelas (Kuhl, 1820).  

As espécies incluídas no género Leontopithecus, para além de possuírem as maiores áreas 

vitais entre os Calitriquíneos, são também as que têm visto o seu habitat ser cada vez mais 

reduzido sobretudo pelo avanço da desflorestação com vista à exploração madeireira. 

 

1.9. A espécie Leontopithecus rosalia 

1.9.1 O Mico-leão-dourado 

Esta espécie apresenta uma coloração de pelagem dourada em todo o corpo, possui os maiores 

exemplares dentro da subfamília Callitrichinae. Endémica das florestas tropicais costeiras do 

estado do Rio de Janeiro, tem sido forçada a subsistir na forma de pequenas populações 

isoladas em consequência da fragmentação e degradação do seu biótopo, denominado 

localmente por Mata Atlântica. Este é um dos motivos pelos quais esta espécie, caracterizada 

                                                           
6
 (Callithrix jacchus em áreas vitais de L. rosalia). 

7  (Saguinus oedipus, Linnaeus, 1758 e Callithrix jacchus por exemplo). 
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por habitar preferencialmente florestas primárias, se encontra hoje em dia a ocupar 

principalmente as florestas secundárias. Os restantes motivos estão ligados às fortes pressões 

urbanísticas exercidas pela cidade do Rio de Janeiro no seu habitat e ao regime alimentar 

desta espécie. As florestas primárias possuem mais árvores com idades muito avançadas, que, 

apesar de estarem de pé, são ocas por dentro, proporcionando um maior número de locais de 

dormida para esta espécie [6]. No entanto, devido à elevada fragmentação da Mata Atlântica, 

já quase não se encontram florestas primárias nos arredores do Rio de Janeiro, reduzindo-se a 

um maior número de florestas secundárias ou em regeneração. As florestas secundárias 

oferecem uma elevada abundância e diversidade de artrópodes e frutos consumidos pelos 

Micos-leões-dourados, além de que a presença de folhas caídas, os buracos e fendas nas 

árvores e a madeira podre e partida espalhada pelo solo proporcionam óptimos locais de 

forrageio para os Micos-leões-dourados que possuem uma estratégia de forrageio por procura 

manipulativa de superfícies [6, 19].   

1.9.2. Padrão de Actividade Diária e Catálogo comportamental 

O Padrão de Actividade Diária da espécie L. rosalia é descrito pelo conjunto de percentagens 

de tempo gastas pelos indivíduos em cada actividade, ao longo do dia [32, 33]. Este padrão 

pode ser influenciado por factores ambientais como a distribuição, a disponibilidade e a 

abundância de recursos [34, 35, 36, 37, 38, 39], mas também por diferenças sazonais na 

duração do dia, a temperatura [6] e as estratégias alimentares [32]. 

O género Leontopithecus, à semelhança dos restantes géneros e subgéneros inseridos na 

subfamília Callitrichinae, inclui espécies diurnas. A espécie L. rosalia está activa durante um 

período de 12 horas diárias e os seus grupos familiares deixam os ninhos situados nos ocos 

das árvores às primeiras horas da madrugada [19, 40]. Esta espécie ocupa a manhã com o 

forrageio de frutos. Com o aproximar da tarde, e durante esta fase do dia, preferem o forrageio 

de presas animais, essencialmente artrópodes. Ao crepúsculo, voltam para os ninhos. Durante 

a estação húmida (Dezembro a Fevereiro) esta espécie fica activa mais cedo e volta para os 

ninhos mais tarde porque os dias são maiores. Na estação seca (Julho e Agosto), forrageia 

artrópodes durante mais tempo por estes serem mais escassos [40]. 

O Catálogo Comportamental de L. rosalia é o conjunto de todos os comportamentos 

observados ou conhecidos desta espécie [41]. Os L. rosalia que vivem nos fragmentos do 

biótopo Mata Atlântica gastam 27% do dia em Comportamentos Alimentares, nomeadamente 
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Forrageio e Manipulação com Dedos e Mãos (MDM)
8
. 7% dos quais resultam na captura de 

frutos e 20% na de presas animais (e.g. artrópodes ou pequenos mamíferos). Esta espécie 

gasta 15% do dia em Comportamentos de Locomoção (Trepar, Andar, Correr e Saltar), 30% 

do dia possuem Comportamentos Inactivos (Descansar ou Parados) e 28% do dia gastam com 

Outros Comportamentos (Catagem) [6, 40].  

1.9.3. Estado da espécie 

Baseando-nos em dados de 2008, existiam 1500 Micos-leões-dourados a viver em ambiente 

selvagem, parte dos quais distribuídos por diferentes propriedades no Estado Brasileiro: 385 

na Reserva Biológica Poço das Antas
9
, 200 na Reserva Biológica Fazenda União – 

distribuídos em trinta grupos familiares
10

 - e 300 pertencentes a várias populações 

estabelecidas em terrenos privados
11

 que participam no Programa de Reintrodução levado a 

cabo pela Associação Mico Leão Dourado. Existiam, também, 750 animais distribuídos em 

grupos selvagens e a viver em liberdade fora das duas Reservas e de terrenos particulares. 

Além dos animais referidos sabemos que existiam 589 animais distribuídos por 148 zoos [6, 

42, 43].   

 

CITES 

Todas as espécies pertencentes ao género Leontopithecus estão abrangidas pelo Anexo I da 

CITES [4]. 

 

1.10. Estudos prévios realizados em cativeiro e ambiente selvagem 

Passos e Alho [44] estudaram a importância que os diferentes microhabitats teriam no 

comportamento de forrageio de Leontopithecus caissara, constatando que o Mico-leão-preto 

utiliza o padrão de captura de presas descrito na subsecção 1.8.4. Alimentação como Padrão 

1: “Procura por Manipulação de Superfícies”.  

                                                           
8
 MDM- Manipulação com Dedos e Mãos. 

9
  Espaço total disponível de 6300 hectares.  

10
 Espaço total disponível de 3200 hectares. Esta população foi criada a partir de Micos-leões-dourados 

translocados de outras regiões de floresta ameaçada para a Reserva, em 1990. 

11
  Espaço total disponível de 3200 hectares. Dados de Maio de 2006. 
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A compilação de estudos realizados nas Reservas Biológicas União e Poço das Antas com L. 

rosália, levada a cabo pela primatóloga Paula de Oliveira Procópio [6], serviu de base ao 

conhecimento detalhado da dieta da espécie alvo do presente estudo. O Anexo I, construído 

no decorrer desta tese é uma extensão e aplicação da dieta dos Micos-leões-dourados descrita 

em [6].  

O Guia de Maneio para Calitricídeos [22] foi uma base fundamental para o desenvolvimento 

original de todas as Estratégias Alimentares incluídas nesta tese e expostas no Anexo I, bem 

como dos Padrões 1 e 2 referidos na subsecção 1.8.4. Alimentação, e as designações das 

Estratégias de Forrageio por nós utilizadas.  

 

1.11.Perguntas do Estudo 

Como ponto de partida para este estudo colocaram-se as seguintes perguntas, para as quais se 

espera conseguir uma resposta no final desta dissertação: 

1) Qual o efeito do Enriquecimento Ambiental alimentar direccionado para as estratégias 

frugívoras/insectívoras da espécie L. rosalia? 

2) O EA alimentar realizado neste estudo altera a actividade alimentar da espécie L. 

rosalia? 

3) O EA alimentar modifica a actividade física da espécie estudada em regime de 

cuidados humanos? 

1.11.1 Objectivos gerais 

 

 Elaborar uma lista de estratégias alimentares da subfamília Callitrichinae que possa ser 

utilizada para focar o EA alimentar fornecido a cada espécie (Anexo I);  

 

 Estudar os comportamentos alimentares e a actividade física da espécie L. rosalia 

mantida sob cuidados humanos, no Jardim Zoológico de Lisboa. 
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1.11.2 Objectivos específicos 

 

1. Identificar se o EA alimentar fornecido a L. rosalia sob cuidados humanos, no Jardim 

Zoológico de Lisboa, modifica a aplicação das suas estratégias frugívora/insectívora, 

comportamentos de forrageio e de locomoção; 

2. Identificar se a actividade física de L. rosalia sob cuidados humanos, no Jardim 

Zoológico de Lisboa se altera, quando esta é sujeita a um programa de enriquecimento 

ambiental focado nas suas estratégias alimentares e dieta.  
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1.11.3. Hipóteses 

Fase I 

H01: O EA alimentar testado mantém ou diminui o grau de actividade alimentar dos sujeitos; 

Ha1: O EA alimentar testado aumenta o grau de actividade alimentar dos sujeitos; 

H02: O EA alimentar testado mantém ou diminui o grau de actividade física dos sujeitos; 

Ha2: O EA alimentar testado aumenta o grau de actividade física dos sujeitos. 

Fase II 

H03: A espécie L. rosalia sob cuidados humanos no Jardim Zoológico de Lisboa apresenta o 

mesmo padrão de actividade diária que apresentaria no habitat natural; 

Ha3: A espécie L. rosalia sob cuidados humanos no Jardim Zoológico de Lisboa apresenta 

um padrão de actividade diária diferente do que apresentaria no habitat natural;  

H04: A espécie L. rosalia sob cuidados humanos no Jardim Zoológico de Lisboa apresenta o 

mesmo repertório comportamental locomotor e alimentar que apresentaria no habitat natural; 

Ha4: A espécie L. rosalia sob cuidados humanos no Jardim Zoológico de Lisboa apresenta 

um repertório comportamental locomotor e alimentar diferente do que apresentaria no habitat 

natural.  

 

 1.11.4. Predições 

Fase I 

Predição 1: O EA alimentar realizado neste estudo é adequado a uma alteração da actividade 

alimentar dos sujeitos; 

Predição 2: O EA alimentar realizado neste estudo é adequado a uma alteração da actividade 

física dos sujeitos; 

Fase II 

Predição 3: A espécie L. rosalia gerida pelo Jardim Zoológico de Lisboa exibe um padrão de 

actividade diária típico do estado selvagem; 

Predição 4: A espécie L. rosalia gerida pelo Jardim Zoológico de Lisboa possui um 

repertório comportamental locomotor e alimentar típico do estado selvagem.  
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2. Materiais e Métodos 

2.1 Área de Estudo 

Este estudo foi realizado Jardim Zoológico de Lisboa (de agora em diante designado por 

J.Z.L.). Patente na (Figura 1), na instalação naturalista atribuída aos Micos-leões-dourados 

(L.rosalia), (Figuras 2, 3 e 4). Esta instalação inclui-se no conjunto das várias instalações 

atribuídas aos Pequenos Primatas (Micos). Na Tabela 1 encontram-se descritas as 

características desta instalação [45]. 

 

  

 

Figura 1: Entrada do Jardim Zoológico de Lisboa (Carlos 

Dinis Penedo, 2012). 

 

Figura 2: Instalação dos Micos (Carlos Dinis Penedo, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3: Instalação dos Micos (Carlos Dinis Penedo, 2012). 

 

Figura 4: Esquema da instalação dos Micos (Anexo IV). 
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Parte Exterior Descrição 

Dimensões aproximadas 

(comprimento x largura x altura) 

3.5m x 3.5m x 4m 

Barreiras (materiais) Madeira, parede (parcialmente coberta por meios troncos de madeira) 

e chão de cimento 

Cobertura e vedação Cobertura acrílica e cerca eléctrica 

Tipo de substrato Casca de pinheiro e terra 

Tipo de vegetação Natural (Schefflera variegata, Bromelia sp, Yuca sp, 

Pteridium aquilium, palmáceas) 

Mobília Três caixas-ninho e troncos 

Parte interior Descrição 

Dimensões aproximadas 

(comprimento x largura x altura) 

1.5m x 1.5m x 2m 

Barreiras (materiais) Cimento 

Tipo de Substrato Cimento 

Mobília Prateleiras, ninhos e troncos de contenção. 

 

Tabela 1: Características da instalação dos Micos no J.Z.L. 
 

 

2.2.História do Grupo Familiar 

 

Os sujeitos do estudo foram o «Ciro» e o «Farrusco» (Figuras 5 e 6), pertencentes a um grupo 

familiar de 5 animais. Os dados relativos a estes espécimes podem ser consultados na Tabela 

2. 

 

O «Ciro», nascido no Zoo de Magdburgo na Alemanha, é o macho dominante deste grupo 

familiar e progenitor do «Farrusco» e do seu irmão gémeo. Foi adquirido pelo J.Z.L. em 1997 

e reunido com a matriarca do grupo, a «Ruiva», que é também progenitora dos machos 

referidos, e proveniente do Zoo de Paignton (Reino Unido). 

 

O «Farrusco» e os seus dois irmãos nasceram no J.Z.L., em 14 de Abril de 2007, 

permaneceram na instalação dos Micos-leões-dourados até 14 de Abril de 2010, data em que 

o «Farrusco» foi expulso do grupo familiar, sendo colocado noutras instalações (Figura 4) 

juntamente com outra fêmea de uma das ninhadas anteriores da «Ruiva». 
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Nome Sexo Data de nascimento Local de nascimento Criado por Adquirido pelo J.Z.L. 

Ciro (tratadoras*) Macho 09-08-1993 Magdburgo, Alemanha Progenitores 21-05-1997 

Farrusco (nome      

atribuído pelo Macho 14-04-2007 J.Z.L Progenitores 14-04-2007 

observador)      

Ruiva (nome 

atribuído pelas 
Fêmea 13-05-1995 Paignton, Reino Unido Progenitores 

25-06-1997 

tratadoras*)      

      

 

                  Tabela 2: Identificação dos sujeitos estudados 
 

 

Recorrendo a um etograma (apresentado no Anexo V) seleccionaram-se comportamentos 

alimentares e de locomoção que serão usados no âmbito deste estudo de dois machos de L. 

rosalia instalados no J.Z.L.  

 

2.3.Rotina do maneio na instalação 

Os sujeitos acompanhados neste trabalho têm livre acesso permanente a todas as partes da 

instalação. Sempre que qualquer sujeito se encontra na parte exterior da instalação, pode ser 

 
 

 

Figura 5. «Ciro», o macho dominante de L. rosalia do J.Z.L 

(Carlos Dinis Penedo, 2012). 

 

Figura 6. «Farrusco», um dos machos descendentes, ao centro, 

e uma fêmea não incluída neste estudo, à direita. (Carlos Dinis 

Penedo, 2012). 
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avistado pelos visitantes e pelo observador deste estudo. Caso contrário, será considerado 

como “não visível”. 

A humidade ambiente, quer da parte visível, quer da parte interior da instalação, não é 

monitorizada com regularidade. No entanto, a parte visível é regada manualmente uma ou 

duas vezes por dia, dependendo da estação do ano (Tabela 3). 

A iluminação da instalação é natural em ambas as partes. A secção visível é aquecida pela luz 

solar; a parte interior é aquecida artificialmente por meio de uma fonte de calor a gás. Em 

ambas as estações, a parte visível encontra-se à temperatura ambiente; no inverno, a 

temperatura na parte interior é de 24 ºC, no verão, oscila entre 17-18 ºC. A ventilação é 

natural em toda a instalação, sendo o topo da mesma formado por uma cúpula acrílica coberta 

por uma rede de ferro de cor verde. 

Os animais são alimentados, normalmente, das 8:30 - 9:00 horas, na parte da manhã, e das 

13:30-14:00 horas na parte da tarde. Durante o último mês de amostragem (Junho), houve 

alguns atrasos, quer na alimentação da manhã, quer na da tarde.  

As instalações dos Calitriquíneos são encerradas ao público, correndo os estores pelas 17:00 

no horário de inverno e pelas 19:00 no horário de verão [46]. 

 

Na Tabela 3, podemos encontrar um resumo das práticas de maneio geral desta instalação: 

Tarefa Frequência Duração (minutos) 

Limpeza da parte interior Todos os dias 10 min 

Limpeza do substrato (parte exterior) 1 x semana 10 a 30 min 

Rega (no Verão) Todos os dias, 2 x dia 30 a 60 min 

Rega (no Inverno) Dependente da chuva 30 a 60 min 

Alimentação diária 2 x dia 1 min 

Alimento vivo (gafanhotos, grilos, tenébrios) 2-3 x semana 1 min 
 

 
Tabela 3: Maneio da instalação dos Micos. 

 

2.4. Dieta 

A dieta regular de L. rosalia no J.Z.L. consiste em duas refeições diárias. A refeição da manhã 

é composta por um preparado alimentar de origem comercial cuja composição nutricional é 

específica para Calitriquíneos, denominado tamarin cake e confeccionado pela Mazuri ™Zoo 

Foods. A refeição da tarde consiste em fruta (banana, laranja, ananás, manga normal ou 
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desidratada, passas, uvas, papaia ou cerejas, entre outros) e vegetais diversos (cenouras, 

agrião, brócolos, feijão verde ou alface, etc.). 

As refeições são normalmente servidas em taças de aço inox que são colocadas de forma 

dispersa na instalação, sobre os suportes colocados nas paredes ou em troncos de árvore 

incluídos na mesma. Para evitar o risco de conflitos gerados pela competição pelo alimento, e 

tendo em conta o número de elementos no grupo, as tratadoras colocavam três taças de 

comida na instalação. A partir do dia 14 de Abril de 2010, data da expulsão do «Farrusco», o 

grupo ficou reduzido a quatro indivíduos, razão pela qual as tratadoras passaram a colocar 

apenas duas taças de comida. 

Estes animais possuem uma estratégia oportunista no que respeita ao consumo de gomas, por 

isso, a goma-arábica é adicionada às refeições, em dias alternados [22]. Em habitat selvagem 

aproveitam os orifícios feitos nas árvores pelos Calitriquíneos do género Callithrix 

(subgénero Cebuella), cuja dieta é maioritariamente exsudatívora. 

Cereais integrais misturados com arroz branco cozido, pão com a clara do ovo ou porções de 

ovo cozido são adicionados às refeições da manhã ou da tarde como suplementos alimentares. 

A intenção é controlar os níveis de ferro na dieta desta espécie. Outros tipos de arroz, como o 

integral, e a gema de ovo crua não são facultados por conterem altas concentrações de ferro, 

que poderiam levar os animais a contrair doenças como a hemosiderose ou a hemocromatose. 

Estes suplementos são distribuídos nas taças de inox que as tratadoras colocam na instalação 

às horas das refeições [47]. 

Todas as quintas-feiras, antes da alimentação regular da manhã, são introduzidos na dieta 

gafanhotos vivos, como suplemento proteico, fornecidos por a uma empresa fornecedora de 

alimento vivo, que os cria para este propósito. Os insectos são uma importante fonte proteica 

e constituem 50% da dieta dos indivíduos [48].  
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2.5. Amostragem 

Este trabalho teve uma duração total de 52 horas e 40 minutos de observações, distribuídas 

por dois períodos distintos de recolha de dados. O primeiro período de observações foi 

desenvolvido nos meses de Setembro a Dezembro de 2009, abrangendo a totalidade do 

Outono e parte da estação de Inverno. O segundo período foi desenvolvido nos meses de 

Maio e Junho de 2010, abrangendo parte da Primavera e Verão.  

É importante referir que o projecto inicial deste estudo incidia sobre a espécie Mico-leão-de-

juba-dourada (Leontopithecus chrysomelas) em vez de L. rosalia. No entanto, durante a 

realização do estudo prévio, constatou-se que a fêmea de L. chrysomelas alimenta-se 

deficientemente e estava bastante inactiva, tendo-se verificado posteriormente que não se 

apresentava em bom estado de saúde. Decidiu-se, assim, alterar a espécie de estudo para L. 

rosalia, salvaguardando a qualidade dos dados a recolher nas fases seguintes. 

Uma vez que as duas espécies em causa pertenciam ao género Leontopithecus não foi 

necessário realizar uma segunda fase ad libitum com L. rosalia tão prolongada como a 

anterior, tendo em conta a experiência já adquirida pelo observador no reconhecimento 

individual e na observação de comportamentos realizados por indivíduos do mesmo género, 

embora ressalvando a necessária habituação deste novo grupo de estudo ao observador e vice-

versa (Lucília Tibério, com. pessoal, Setembro de 2009). 

A fase de habituação e estudo prévio de L. chrysomelas foi realizada durante 52 horas do mês 

de Setembro, tendo sido iniciada no dia 2 e finalizada no dia 1 de Outubro de 2009. A 

segunda fase ad libitum com L.rosalia foi iniciada no dia 2 de Outubro e finalizada no dia 12 

de Outubro de 2009. No dia 13, teve início a fase de Baseline que foi finalizada no dia 29 de 

Outubro.  

O método escolhido para a fase inicial do trabalho foi a amostragem ad libitum segundo 

Altmann (1974) [49]. Durante o período do estudo prévio, as observações foram feitas sem as 

limitações de um registo sistemático. Nesta fase, cada sessão de observações durou 

inicialmente 30 minutos, mas foi aumentada para 60 minutos a partir do dia 11 de Setembro 

de 2009, pois verificou-se ser útil a observação de um maior número de comportamentos. 

 

2.6. As vantagens e desvantagens do método ad libitum 

Neste tipo de registo, as observações são enviesadas quer pelos comportamentos mais 

exuberantes quer pelos indivíduos mais conspícuos. Contudo, este registo é útil durante as 
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observações preliminares para permitir: (1) uma habituação do observador aos animais, 

incluindo o reconhecimento individual dos sujeitos; (2) a dessensibilização dos animais ao 

observador; (3) a identificação, pelo observador, dos comportamentos mais relevantes para a 

definição do etograma que servirá de base à investigação; e (4) a identificação dos períodos 

do dia em que os animais se encontram mais activos, facultando ao observador indicações, 

embora subjectivas, sobre o padrão de actividade diária dos mesmos [41]. 

 

2.7.O período de habituação 

O período de habituação permitiu ao observador fazer o reconhecimento individual dos 

sujeitos estudados e, também, que os animais se acostumassem à sua presença, pelo menos de 

forma a não manifestarem comportamentos condicionados pela sua presença, i.e. contacto 

visual,  tentativa de interacção ou ainda a exclusão ao alcance visual do observador. A 

duração do período de habituação dos sujeitos foi apenas de um mês, uma vez que já estavam 

habituados a ser observados pelos visitantes do J.Z.L. A distância a que o observador se 

encontrava dos sujeitos era constante, pois o espaço onde se pode circular para observar estes 

primatas é separado da instalação por uma vala de água. A forma poligonal da instalação em 

conjunto com a vegetação colocada no interior e em torno da mesma criam condições em que 

apenas é possível localizar, reconhecer e observar os sujeitos estudados estando de frente para 

a instalação ou nas laterais. 

O reconhecimento de cada sujeito por parte do observador ofereceu algumas dificuldades, 

porque estes animais possuem poucas marcas naturais na pelagem que os diferenciem 

facilmente, sendo as suas faces também são muito parecidas, pelo menos quando observadas a 

alguma distância; além disso, as suas deslocações são frequentes e muito rápidas 

permanecendo imóveis apenas por pouco tempo.  

As maiores diferenças entre a pelagem dos sujeitos foram observadas ao nível da cauda, tendo 

esta sido muitas vezes o primeiro critério de diferenciação quando eram avistados. O tom da 

coloração da pelagem foi o segundo critério. O «Ciro» distinguia-se por uma pelagem já mais 

amarelada e tendencialmente caduca, devido à sua idade, e também por possuir uma cauda 

com menos pêlo. O seu descendente que foi por nós estudado, o «Farrusco», distinguia-se 

pela sua cauda com duas manchas escuras, que lhe deram o nome. 
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2.8. O estudo prévio 

Os dados obtidos durante o estudo prévio e uma crescente familiaridade com a espécie em 

estudo conduziram à afinação da grelha de observações, testada nesta fase para verificar a sua 

utilidade na observação e registo durante as fases de Baseline e Enriquecimento Ambiental 

(EA).  

O estudo prévio serviu para realizar a selecção das categorias comportamentais a colocar no 

etograma usado neste estudo (Anexo V), encontrar o método de amostragem mais adequado 

para as categorias listadas no mesmo e estabelecer o melhor intervalo de amostragem. 

 

2.9. A fase de Baseline 

A fase de Baseline durou 23 horas e foi realizada durante o mês de Outubro de 2009. A 

recolha de dados durante esta fase foi efectuada segundo o método de Time Sampling na sua 

variante de amostragem zero-um. Neste método, a sessão de amostragem é dividida em curtos 

intervalos. Em cada intervalo de amostragem registam-se as ocorrências de comportamento 

que se observaram no mesmo. Segundo Martin e Batsson [41], o registo das ocorrências de 

comportamento nos intervalos de tempo pode ser feito de duas maneiras: numa, assim que o 

observador ouve o cronómetro parar regista as ocorrências do intervalo que terminou (usada 

na maioria dos estudos de comportamento); na outra, as ocorrências de comportamento são 

registadas assim que são observadas e uma única vez nesse intervalo em vez de se esperar 

pelo fim do respectivo intervalo de tempo [41]. Neste estudo, utilizou-se a segunda forma de 

registo. Este método gera as chamadas “Frequências de Hansen”, que expressam a proporção 

entre o número de ocorrências de determinado comportamento e a totalidade dos intervalos de 

amostragem medidos [41, 50]. 

A observação dos sujeitos era realizada durante o período de tempo pré-definido para cada 

sessão de amostragem e os seus comportamentos eram registados na grelha de observações. 

Cada sessão de amostragem, com duração de 30 minutos, foi dividida em intervalos de 

amostragem de 15 segundos, num total de 120 intervalos. A grelha de amostragem usada 

encontra-se no Anexo VI.  

De 13 a 16 de Outubro de 2009, as observações realizaram-se durante dois períodos: pela 

manhã (entre as 9:00 e as 13:00) e pela tarde (entre as 14:00 e as 16:00). De 16 a 29 de 

Outubro de 2009: pela manhã (entre as 8:30 e as 12:00) e pela tarde (entre as 13:00 e as 

16:00). A mudança deveu-se a duas razões: em primeiro lugar, o novo horário era mais 
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apropriado ao ritmo circadiano dos sujeitos estudados e, em segundo, era mais adequado à 

rotina de maneio levada a cabo pelas tratadoras. As primeiras observações da manhã e da 

tarde eram feitas durante as horas de alimentação dos sujeitos. As observações foram 

realizadas por observação directa e os intervalos de amostragem foram controlados através de 

um cronómetro de marca Junso®, modelo JS- 5000. 

 

2.10. A fase de Enriquecimento Ambiental (EA) 

No mês de Dezembro de 2009, iniciou-se a primeira fase de EA que durou 20 horas. A 

recolha de dados foi feita segundo o mesmo método de amostragem descrito na fase do 

Baseline (ver 2.9). 

O enriquecimento testado neste estudo está inserido na categoria de Enriquecimento 

Alimentar. Os itens de enriquecimento foram escolhidos antes do início das observações com 

base na estratégia de forrageio dos sujeitos e o descrito em alguns artigos científicos [17, 22, 

51]. 

Em vez das taças de inox foram colocados cestos de vime contendo o alimento dado 

diariamente aos sujeitos e alguma palha para dificultar o acesso ao mesmo; em alternativa, as 

taças com o alimento diário eram colocadas no recinto, adicionando-se um suplemento 

alimentar e item de enriquecimento alimentar, tal como  larvas de tenébrios, em caixas fixas 

às paredes da instalação. Estas caixas são designadas dispensadores de tenébrios ou apenas 

dispensadores.  

Neste segundo caso, as taças foram mantidas, por dois motivos: o primeiro deve-se à regra de 

que no enriquecimento o regime alimentar dos animais não pode ser completamente alterado; 

e o segundo advém do facto das taças funcionarem como controlo para a eficácia dos 

dispensadores de tenébrios como forma de enriquecimento alimentar (em relação a recorrer-se 

apenas às taças tal como aconteceu durante o Baseline).  

Foi elaborado um Plano de Enriquecimento Ambiental (doravante designado PEA) onde os 

dois itens de enriquecimento pré-escolhidos foram distribuídos por determinados dias da 

semana. A grelha usada nestas observações foi a mesma já usada na fase de Baseline. 
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2.11.Etograma 

A lista de comportamentos expressada por uma espécie tem o nome de etograma [41]. O 

etograma usado neste estudo foi criado tendo por base as observações feitas no decorrer do 

estudo prévio e as descrições apresentadas por outros autores [52, 53] (ver Anexo V). 

2.12. Análise estatística  

Os dados foram compilados com o programa ®Microsoft Excel 2007. Foi tomada a opção de 

se excluir da análise os intervalos de amostragem em que ambos os sujeitos não fossem 

visíveis. No entanto, a “frequência de Hansen” em que os sujeitos não estiveram visíveis no 

Baseline e no EA  foi contabilizada.  

Para a análise estatística recorreu-se aos packages “Rcmdr_1.6-3” [54] e 

“RcmdrPlugin.IPSUR” [55] do software© R 2.13.1 (R Development Core Team, 2010). 

Algumas categorias/variáveis comportamentais foram agrupadas, de modo a simplificar-se a 

sua análise e a compreensão dos resultados. Outras categorias/variáveis comportamentais 

foram criadas de forma a proceder-se à análise dos efeitos globais que o EA possa ter tido, 

nomeadamente ao nível do grau de forrageio executado pelos sujeitos e da frequência de 

execução das suas estratégias alimentares. Os efeitos globais do EA expressos nestas novas 

categorias/variáveis comportamentais foram depois comparados com as respectivas 

categorias/variáveis de cada estratégia alimentar, do forrageio no sítio e fora do sítio do 

enriquecimento.  

No total obtivemos treze categorias/variáveis comportamentais distribuídas por quatro grupos 

de variáveis: 

A) O grupo Forrageio contém: (1) Forrageio no sítio (Fs); (2) Forrageio fora do sítio (Ffs); 

(3) Forrageio Geral (FG) - sendo FG uma variável que contém o somatório das variáveis Fs e 

Ffs, e que servirá para comparar a percentagem de forrageio diário no J.Z.L e em habitat 

natural; 

B) O grupo Estratégia Alimentar inclui: (4) Manipulação com dedos e mãos (MDM); (5) 

Manipulação com dedos saltar e agarrar (MDSA); (6) Estratégia alimentar geral (EAG) - 

sendo EAG uma variável que contém o somatório das variáveis MDM e MDSA ou apenas 

MDM, e que servirá para comparar a percentagem de Estratégia Alimentar diária aplicada no 

JZL e a aplicada em habitat natural; 

C) O grupo Ingestão inclui: (7) Boca (B); (8) Boca+língua (BL); 
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D) O grupo Actividade implica apenas variáveis cumulativas sendo estas: (9) Locomoção (L) 

(inclui comportamentos locomotores: andar, correr, trepar e saltar); (10) Descansar (De) e 

(11) Parado (P). 

 

No caso do «Ciro», a realização do teste de Shapiro-Wilk indicou que, nas grelhas da fase de 

Baseline, as frequências das variáveis Ffs, BL,MDM, B, EAG, MDSA e FG tinham uma 

distribuição não-normal. Nas grelhas da fase de Dispensadores as frequências de Fs, Ffs, FG, 

MDM, B e EAG tinham uma distribuição não-normal. Nas grelhas da fase de Cestos as 

frequências de Fs, Ffs, FG, MDM, B, EAG e Inactivo tinham uma distribuição não-normal. 

Nas grelhas das Taças da fase dos Dispensadores as frequências de Ffs, FG, MDM, B, EAG, 

Activo e Inactivo tinham uma distribuição não-normal.  

Quanto ao «Farrusco», o mesmo teste produziu os seguintes resultados: nas grelhas do 

Baseline, as frequências (Fs, Activo e Inactivo) tinham distribuição normal. Nas grelhas da 

fase dos Dispensadores as frequências (Activo e Inactivo) tinham distribuição normal. Nas 

grelhas da fase dos Cestos a frequência (Activo) tinha uma distribuição normal. Nas grelhas 

das Taças da fase dos Dispensadores não houve registos de frequências com distribuição 

normal. As frequências (BL e MDSA) apenas foram registadas na fase de Baseline nas 

observações do Ciro. 

Na presença destes resultados do teste de Shapiro – Wilk e porque as Frequências de Hansen 

são proporções resultantes da aplicação do método zero-um, optou-se por tentar transformar 

as frequências que tinham uma distribuição não-normal, recorrendo a uma primeira 

transformação com raiz quarta devido aos elevados valores de assimetria apresentados pelas 

frequências em estudo, seguida de uma transformação de arcsine-raiz quarta [41]. Após as 

transformações voltou-se a testar a normalidade aplicando o teste de Shapiro – Wilk. A 

maioria das frequências transformadas já possuía uma distribuição normal, porém, algumas 

ainda apresentavam distribuições não normais. Esta foi uma das razões que nos levou a optar 

pela aplicação de testes não-paramétricos; as restantes foram: estarmos a trabalhar com 

frequências; serem mais indicados nos casos de amostras pequenas (n<10) (no caso, n=2); a 

percentagem poder – eficiência ser 95% mais elevada para o teste de Wilcoxon nos casos em 

que n≤25 [41, 50]. 
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2.13. Análise à Presença/Ausência/Tipo de Enriquecimento 

Neste estudo, as medidas usadas foram as frequências de actividade/inactividade e 

alimentação dos sujeitos em presença dos itens de enriquecimento fornecidos, os Cestos e os 

Dispensadores de tenébrios juntamente com as Taças de inox, respectivamente. 

Procedeu-se a duas fases da Análise Estatística: 

1) Aglutinaram-se as duas etapas do enriquecimento e estabeleceram-se comparações 

entre as frequências dos comportamentos na ausência e na presença de 

enriquecimento; 

2) Utilizando os dados recolhidos durante o Baseline e o EA, comparou-se a frequência 

dos comportamentos dos sujeitos face à ausência e presença do enriquecimento; 

Foi necessário elaborar cinco grupos, que foram utilizados nestas duas fases de análise:  

      1) BL vs EA 

      2) BL vs cestos; 

      3) BL vs dispensadores; 

      4) BL vs taças; 

      5) BL vs cestos vs dispensadores
12

. 

 

A determinação da significância das diferenças da presença/ausência e tipo de enriquecimento 

efectuado foi obtida com recurso ao teste de Wilcoxon de amostras emparelhadas (valor 

p≤0.05) [56]. A única excepção foi a comparação do grupo “5) BL vs cestos vs 

Dispensadores”, que foi efectuada recorrendo ao teste de Friedman (valor p≤0.05) [56]. A 

comparação no grupo “4) BL vs Taças” foi feita com o objectivo de comparar a adesão às 

taças de inox antes e depois da introdução dos dispensadores de tenébrios.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

  Foi apenas utilizado na primeira fase da Análise Estatística. 
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3. Resultados 

3.1. Sessões de amostragem realizadas 

As observações levadas a cabo nestas duas fases totalizaram 86 amostras (Ciro) e 89 amostras 

(Farrusco), cada uma delas com a duração de 30 minutos, tendo a amostragem durado: 2580 

minutos (43 horas) - Ciro; 2615 minutos (43 horas e 35 minutos) - Farrusco. O esforço de 

amostragem pode ser visualizado na Tabela 4. Nesta tabela é também evidenciada a 

quantidade de amostras realizadas com os dois itens de enriquecimento escolhidos, os Cestos, 

e os Dispensadores como complemento às Taças de inox.  

Existe uma diferença no esforço de amostragem realizada no Baseline (45 amostras com uma 

duração de 1350 minutos) e no EA (41 amostras com duração de 1166,75 minutos (Ciro); 44 

amostras com duração de 1227 minutos (Farrusco)). Dentro do EA os Cestos foram o item de 

enriquecimento com maior número de amostras (26 (Ciro); 27 (Farrusco)) e maiores tempos 

de amostragem (780 (Ciro); 810 minutos (Farrusco)). Os Dispensadores com as Taças de 

inox tiveram apenas 15 amostras com duração de 381,75 minutos (Ciro) e 17 amostras com 

duração de 417 minutos (Farrusco). A fase da manhã incluiu um maior número de amostras 

(26 e 26 (Ciro); 26 e 27 (Farrusco) respectivamente) e maiores tempos de amostragem (780 e 

749,75 (Ciro e Farrusco)) quer na fase de Baseline quer no EA.  

 

Número de amostras 

Fase 

Dia 

Enriq. 

C/S 
Enriq.Tipo 

Tempo de amostragem 

(minutos) 

26 Manhã Sem Sem 780 (Ciro); 780 (Farrusco) 

19 Tarde Sem Sem 570 (Ciro); 570 (Farrusco) 

26 (Ciro); 27 

(Farrusco) 
Manhã Com EA 

749.75 (Ciro); 749.75 

(Farrusco) 

15 (Ciro); 17 

(Farrusco) 
Tarde Com EA 

417 (Ciro); 477.25(Farrusco) 

18 
Manhã Com 

Cestos, tamarin cake, palha, 

tenébrios 

540 (Ciro); 540 (Farrusco) 

8 (Ciro); 9 (Farrusco) 
Tarde Com 

Cestos, fruta, vegetais, palha, 

tenébrios 

240 (Ciro); 270 (Farrusco) 

8 (Ciro); 9 (Farrusco) 
Manhã Com 

Dispensadores,tenébrios,aparas 204.75 (Ciro); 209.75 

(Farrusco) 

7 (Ciro); 8 (Farrusco) Tarde Com Dispensadores,tenébrios,aparas 177 (Ciro); 207.25 (Farrusco) 
 

 

Tabela 4: Distribuição do esforço de amostragem pela fase do dia e tipo de enriquecimento. 
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3.2.Tempos de Visibilidade/Não Visibilidade 

Nas fases de Baseline e EA, e apesar do esforço de amostragem ter durado 2580 minutos 

«Ciro» (1380 minutos no Baseline e 1200 minutos no EA) e 2615 minutos «Farrusco» (1370 

minutos no Baseline e 1245 minutos no EA), houve períodos em que os sujeitos não podiam 

ser observados por se encontrarem na parte interior da instalação. Este constrangimento gerou 

uma dicotomia entre os tempos nos quais os sujeitos eram observados, os chamados tempos 

de Visibilidade, e os tempos nos quais os sujeitos não foram observados, denominados 

tempos de Não Visibilidade. A Tabela 5 apresenta a respectiva distribuição (em minutos) pela 

fase do dia e tipo de enriquecimento para os dois sujeitos de estudo.   

O «Ciro» esteve visível por 428.25 minutos durante o Baseline e não visível por 921.75 

minutos; durante o EA pôde ser observado por 283 minutos e não pôde ser visto por 883.75 

minutos. Dentro do EA ao considerarmos cada item de enriquecimento, quando os Cestos 

estavam colocados o «Ciro» esteve visível por 177.50 e esteve não visível por 602.50 

minutos. Na totalidade dos dias em que se colocavam as Taças de inox em conjunto com os 

dispensadores o «Ciro» esteve visível por 105.50 e esteve não visível por 281.25 minutos. 

O «Farrusco» durante o Baseline esteve visível por 311.50 minutos e não visível por 1038 

minutos; durante o EA pôde ser observado por 425.25 e não pôde ser visto por 801.75 

minutos. Quando os Cestos estavam postos esteve visível por 304.75 e esteve não visível por 

505.25 minutos. Nos dias das Taças de inox com os Dispensadores esteve visível por 120.50 

e esteve não visível por 296.50 minutos. 
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Sujeitos FaseDia Enriq.CS Enriq.Tipo V (minutos) NV (minutos) V/NV +Visto 

Ciro Manhã Sem Sem 285.75 494.25 0.5781 
Manhã 

Ciro Tarde Sem Sem 142.50 427.50 0.3333 

Ciro Manhã Com EA 194.25 555.50 0.3497 
Manhã 

Ciro Tarde Com EA 88.75 328.25 0.2704 

Ciro Manhã Com Cestos, tamarin cake, palha, tenébrios 128.75 411.25 0.3131 
Manhã 

Ciro Tarde Com Cestos, fruta, vegetais, palha, tenébrios 48.75 191.25 0.2549 

Ciro Manhã Com Dispensadores, tenébrios, aparas 65.5 144.25 0.4541 
Manhã 

Ciro Tarde Com Dispensadores, tenébrios, aparas 40 137 0.2920 

Farrusco Manhã Sem Sem 203 577 0.3518 
Manhã 

Farrusco Tarde Sem Sem 108.50 461.50 0.2351 

Farrusco Manhã Com EA 296.75 453 0.6551 
Manhã 

Farrusco Tarde Com EA 128.50 348.75 0.3685 

Farrusco Manhã Com Cestos, tamarin cake, palha, tenébrios 224.25 315.75 0.7102 
Manhã 

Farrusco Tarde Com Cestos, fruta, vegetais, palha, tenébrios 80.50 189.50 0.4248 

Farrusco Manhã Com Dispensadores, tenébrios, aparas 72.50 137.25 0.5282 
Manhã 

Farrusco Tarde Com Dispensadores, tenébrios, aparas 48 159.25 0.3014 

 

Tabela 5: Distribuição dos tempos de Visibilidade-Não Visibilidade em função de cada sujeito. 

 

 

Os tempos de Não Visibilidade do «Ciro» foram maiores do que os de visibilidade para todas 

as fases e subfases da tese. O respectivo quociente V/NV foi sempre maior para os períodos 

da manhã em todas as fases e subfases da tese. Este quociente permitiu-nos comparar a 

visibilidade do «Ciro» nos períodos da manhã e da tarde e afirmar que esteve mais visível 

durante as manhãs. O estudo de pós graduação de Maria da Paz (tratadora dos Micos no 

J.Z.L.,) indica o mesmo resultado para o Saguim bicolor [57]. 

Os tempos de não visibilidade do «Farrusco» foram maiores do que os de visibilidade para as 

fases e subfases da tese. O quociente V/NV para o «Farrusco» foi sempre maior para os 

períodos da manhã em todas as fases e subfases da tese. Este quociente permitiu-nos comparar 

as visibilidades do «Farrusco» nos períodos da manhã e da tarde e afirmar que o «Farrusco» 

esteve mais visível durante as manhãs. Este resultado também é confirmado pelo estudo do 

Saguim bicolor [57].  

O «Ciro» esteve mais visível durante a fase de Baseline e subfase dos Dispensadores e menos 

visível durante a fase de EA e subfase dos Cestos. O «Farrusco» esteve mais visível durante a 
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fase de EA e subfase dos Cestos e menos visível durante a fase de Baseline e subfase dos 

Dispensadores.  

 

3.3.Análise qualitativa dos comportamentos ao longo do dia 

As observações realizadas de 16 a 29 de Outubro de 2009 na fase de Baseline e durante o mês 

de Dezembro na fase de EA dividiram-se por dois períodos de observação, a manhã (entre as 

8:30 e as 12:00 horas) e a tarde (entre as 13:00 e as 16:00 horas). 

Apesar de a amostragem realizada e os testes estatísticos não nos terem permitido obter 

nenhum resultado estatisticamente significativo, podemos fazer comparações qualitativas das 

actividades alimentar e física levadas a cabo pelos sujeitos em presença e ausência dos itens 

de enriquecimento testados. 

 

Distribuição da actividade alimentar e da actividade física ao longo do dia 

 

Actividade alimentar: Considerámos as categorias/variáveis comportamentais Forrageio no 

sítio (Fs), Forrageio fora do sítio (Ffs) e Forrageio Geral (FG), pertencentes ao grupo 

Forrageio; Manipulação com dedos saltar e agarrar (MDSA), Manipulação com dedos e 

mãos (MDM) e Estratégia alimentar geral (EAG), pertencentes ao grupo Estratégia 

Alimentar; Boca+língua (BL) e Boca (B) pertencentes ao grupo Ingestão. 

  

Diária (Baseline vs EA) 

Nas fases de Baseline e EA ambos os sujeitos forragearam mais no sítio do enriquecimento 

(taças na fase de Baseline e Cestos ou Dispensadores+Taças na fase de EA) (Fs) e aplicaram 

mais a estratégia (MDM) em vez da estratégia (MDSA) em ambas as fases. O alimento foi 

mais ingerido com o uso exclusivo da boca (B) em vez do uso da boca+língua (BL) em ambas 

as fases. 

Ao compararmos as duas fases reparamos que ambos os sujeitos foram vistos uma maior 

percentagem de vezes a forragear. No entanto, ao comparar cada uma das frequências de 

Hansen para (Fs) e (Ffs), percebemos que, do Baseline para o EA, ambos os sujeitos 

desempenharam menos (Fs) e mais (Ffs). 

A estratégia (MDM) e o uso exclusivo da boca (B) registaram ambas um aumento linear para 

ambos os sujeitos da fase de Baseline para a fase de EA (Gráfico 1 e Anexo VII).  
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Gráfico 1: Padrão diário da actividade alimentar dos dois sujeitos nas fases de Baseline e EA. 

 

Manhã 

Nas fases de Baseline e EA ambos os sujeitos forragearam mais (Fs) do que (Ffs), aplicaram 

só a estratégia (MDM) e ingeriram o alimento mais com (B) do que (BL). 

Quando comparamos as fases de Baseline e EA, vemos que o «Ciro» forrageou mais (Fs) e 

(Ffs) com a introdução dos Cestos ou Dispensadores+Taças, registando assim um aumento 

global no forrageio (FG). O «Farrusco» forrageou mais (Ffs) do que (Fs) com a introdução 

dos Cestos ou Dispensadores+Taças, registando assim um decréscimo global no forrageio 

(FG). Ambos os sujeitos depois da introdução dos Cestos ou Dispensadores+Taças 

aumentaram a aplicação de (MDM), verificou-se o mesmo para a ingestão de alimento (B). A 

aplicação da estratégia alimentar regista, assim, um aumento geral (EAG) após a introdução 

dos Cestos ou Dispensadores+Taças para ambos os sujeitos (Gráfico 2 e Anexo VII).    
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Gráfico 2: Padrão da actividade alimentar dos dois sujeitos nas fases de Baseline e EA no período da manhã. 

 

Tarde 

Na fase de Baseline, ambos os sujeitos forragearam apenas (Fs) e aplicaram mais a estratégia 

(MDM), tendo a estratégia (MDSA) sido apenas aplicada pelo «Ciro». Ambos os sujeitos 

apenas ingeriram o alimento (B). 

Na fase de EA o «Ciro» forrageou um número de intervalos (Ffs)≈(Fs). O «Farrusco» 

forrageou mais (Fs) do que (Ffs). Ambos os sujeitos aplicam apenas a estratégia (MDM) e 

ingerem o alimento (B). 

Quando comparamos o forrageio nas duas fases vemos que o «Ciro» forrageou mais (Ffs) e 

menos (Fs) depois da introdução dos itens de enriquecimento. O «Farrusco» forrageou mais 

(Ffs) e (Fs) depois da introdução dos itens de enriquecimento. O «Ciro» registou, assim, um 

ligeiro decréscimo global do forrageio enquanto o «Farrusco» registou um aumento global do 

forrageio. Ambos os sujeitos aumentaram a aplicação da estratégia (MDM) e a ingestão do 

alimento (B) após a introdução dos itens de enriquecimento, no entanto só o «Farrusco» 

registou aumentos maiores na aplicação alimentar global (EAG) e na ingestão do alimento (B) 

(Gráfico 3 e Anexo VII).   
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Gráfico 3: Padrão de actividade alimentar dos sujeitos nas fases de Baseline e EA, no período da tarde. 

 

Diário (Dispensadores) 

Na fase do Baseline, ambos os sujeitos forragearam mais nas taças (Fs) do que no chão, 

vegetação e troncos colocados na instalação (Ffs). Apesar de o «Ciro» ter sido observado a 

aplicar a estratégia alimentar (MDSA), a estratégia mais aplicada por ambos os sujeitos foi 

(MDM). O «Ciro» foi, também, observado a ingerir alimento recorrendo a (BL), porém o 

modo de ingestão de alimento mais usado por ambos os sujeitos foi (B). 

Na fase de EA e na subfase Dispensadores, ambos os sujeitos forragearam mais nos 

Dispensadores (Fs) do que (Ffs), aplicaram só a estratégia alimentar (MDM) e ingeriram 

alimento recorrendo apenas a (B). 

Quando comparamos a fase de Baseline com a subfase Dispensadores reparamos que, após a 

introdução dos Dispensadores, ambos os sujeitos foram vistos numa maior percentagem de 

intervalos para qualquer dos comportamentos contemplados na actividade alimentar. 

Registamos também o aumento global do forrageio (FG) e da aplicação da estratégia 

alimentar (EAG) para ambos os sujeitos da fase de Baseline para a de EA (Gráfico 4 e Anexo 

VII).  
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Gráfico 4: Padrão diário da actividade alimentar dos sujeitos na fase de Baseline e dias de Dispensadores. 

 

Manhã (Dispensadores) 

Na fase de Baseline ambos os sujeitos forragearam mais (Fs) do que (Ffs), no entanto o 

«Farrusco» forrageou mais que o «Ciro». Ambos aplicaram em exclusivo a estratégia 

alimentar (MDM) e ingeriram alimento quase em exclusivo pelo uso da (B), só o «Ciro» usou 

(BL) em 2,20% dos intervalos em que foi observado a ingerir alimento.  

Na subfase Dispensadores, o «Ciro» e o «Farrusco» forragearam mais (Fs) do que (Ffs) e 

registaram frequências de intervalos visíveis muito próximas para o forrageio (Fs), 37,35% e 

37,60% respectivamente. Nesta subfase, também foi o «Farrusco» que forrageou mais nos 

dois tipos de forrageio. Apesar de ambos os sujeitos terem aplicado em exclusivo a estratégia 

alimentar (MDM), o «Ciro» foi observado numa maior frequência de intervalos a aplicar esta 

estratégia do que o «Farrusco», tendo-se registado a mesma tendência para a ingestão de 

alimento recorrendo à (B). 

Quando comparamos a fase de Baseline com a subfase de Dispensadores vemos que o «Ciro» 

teve um aumento em toda a sua actividade alimentar na presença dos Dispensadores, 

registando-se o maior aumento na aplicação da estratégia alimentar (MDM) e na ingestão de 

alimento com o uso da (B). Para este sujeito aponta-se, também, um aumento global do 

forrageio (FG) e da aplicação da estratégia alimentar (EAG). O «Farrusco» em presença dos 

Dispensadores aumentou o forrageio (Ffs) mas forrageou menos (Fs) do que na fase de 

Baseline, porém a diminuição de (Fs) parece não ter afectado o forrageio global (FG) que 

aumentou. Nos restantes comportamentos apesar de ter sido observado numa menor 
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percentagem do que o «Ciro» registou aumentos em todas, apontamos o aumento global de 

aplicação da estratégia alimentar geral (EAG) (Gráfico 5 e Anexo VII).  

 

 

 

Gráfico 5: Padrão da actividade alimentar dos sujeitos na fase de Baseline e dias de Dispensadores no período da manhã. 

 

Tarde (Dispensadores) 

Na fase de Baseline, ambos os sujeitos apenas forragearam (Fs), e o «Farrusco» forrageou 

mais (Fs) do que o «Ciro». A estratégia mais aplicada por ambos os sujeitos foi (MDM), com 

destaque para o  «Farrusco», tendo «Ciro» aplicado, também, a estratégia (MDSA) mas numa 

frequência baixa. Ambos os sujeitos ingeriram alimento apenas recorrendo à (B) tendo sido 

também o «Farrusco» que ingeriu mais alimento. 

Na subfase de Dispensadores, ambos os sujeitos forragearam (Ffs) e (Fs), porém, o «Ciro» foi 

mais observado a forragear (Ffs) enquanto o «Farrusco» foi mais observado a forragear (Fs). 

O «Farrusco» aplicou mais frequentemente a estratégia alimentar (MDM) e a ingerir alimento 

recorrendo à (B).do que o «Ciro»  

Ao compararmos a fase de Baseline e a fase de EA reparamos que o «Ciro» aumentou mais o 

forrageio (Ffs), e (Fs) não se alterou. O «Ciro» teve um aumento global não visível em (FG), 

mas sim na comparação das respectivas frequências em ambas as fases porque a 

variável/categoria (FG) é sensível à amostragem realizada e por esse motivo enganadora. O 

«Ciro» aplicou menos a estratégia (MDM) e ingeriu menos alimento com o uso da (B) do que 

no Baseline, registando assim uma descida global da aplicação da estratégia (EAG). O 

«Farrusco», à semelhança do «Ciro», forrageou mais ((Fs) e (Ffs)) na presença dos 
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Dispensadores mas o maior aumento verificou-se no (Fs=41,95%), porém o forrageio geral 

(FG) regista também uma descida pelos motivos já referidos. Aplicou mais a estratégia 

(MDM) e ingeriu mais alimento recorrendo à (B), tendo registado um aumento global da 

aplicação da estratégia (EAG). 

Ambos os sujeitos registaram frequências de Hansen mais elevadas durante a fase de EA do 

que na fase de Baseline para (Ffs) e (Fs). O «Farrusco» além destas registou (MDM) e (B) 

(Gráfico 6 e Anexo VII).  

 

 

Gráfico 6: Padrão de actividade alimentar dos sujeitos na fase de Baseline e dias de Dispensadores no período da tarde 

 

Diário (Cestos) 

Na fase de Baseline e subfase de Cestos, ambos os sujeitos forragearam mais (Fs) do que 

(Ffs), tal como já foi referido, na análise das figuras 5 a 9. O «Ciro» foi observado a aplicar a 

estratégia (MDSA) na fase de Baseline, no entanto a estratégia mais aplicada pelos dois 

sujeitos nesta fase e na subfase de Cestos foi (MDM). O único meio de ingestão de alimento 

foi a (B). O «Ciro» na fase de Baseline investiu mais na aplicação da estratégia alimentar 

(MDM) e o «Farrusco» investiu mais no forrageio no sítio (Fs). Ambos os sujeitos investiram 

mais na aplicação da estratégia alimentar durante a subfase de Cestos. 

Comparando a fase de Baseline com a subfase de Cestos, vemos que ambos os sujeitos foram 

vistos mais vezes a forragear (Ffs) durante a subfase de Cestos e menos vezes a forragear (Fs). 

Foram também vistos menos vezes a aplicar a estratégia alimentar (MDM) e a ingerir 

alimento com o uso de (B). O forrageio global de ambos os sujeitos da fase de Baseline para a 



 

37 

 

subfase de Cestos diminuiu, apesar do aumento de (Ffs). A única diferença foi na aplicação da 

estratégia alimentar geral que diminuiu no caso do «Ciro» e aumentou no caso do «Farrusco», 

(Gráfico 7 e Anexo VII).   

 

 

Gráfico 7: Padrão de actividade alimentar dos sujeitos na fase de Baseline e dias de Cestos. 

 

Manhã (Cestos) 

Na fase de Baseline e subfase de Cestos, no período da manhã, ambos os sujeitos forragearam 

mais (Fs) do que (Ffs). As percentagens de forrageio para cada sujeito na subfase de Cestos 

são respectivamente (Ffs=8,30%; Fs=9,81%), (Ffs=6,49%; Fs=22.84%). Ambos os sujeitos na 

fase de Baseline e subfase de Cestos apenas aplicaram a estratégia alimentar (MDM). Na fase 

de Baseline o «Ciro» ingeriu alimento usando mais (B) e em muito menor percentagem 

usando (BL). Na subfase de Cestos usou em exclusivo a (B). O «Farrusco» ingeriu alimento 

com uso exclusivo de (B) na fase de Baseline e subfase de Cestos. Durante a fase de Baseline 

ambos os sujeitos investiram mais no forrageio na taça (Fs). Durante a subfase de Cestos o 

«Ciro» investiu mais na aplicação da estratégia alimentar (MDM) e o «Farrusco» investiu 

mais no forrageio nos Cestos (Fs). 

Comparando a fase de Baseline com a subfase de Cestos, vemos que ambos os sujeitos, após 

a inserção dos cestos na instalação, apenas aumentaram o forrageio fora dos cestos (Ffs), 

tendo as restantes frequências baixado. Quando olhamos para o forrageio global (FG) dos dois 

sujeitos vemos que houve uma quebra acentuada, o que também se verifica para a aplicação 

da estratégia alimentar geral (EAG) (Gráfico 8 e Anexo VII).   
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Gráfico 8: Padrão de actividade alimentar dos sujeitos na fase de Baseline e dias de Cestos no período da manhã. 

 

Tarde (Cestos) 

Na fase de Baseline e subfase de Cestos, no período da tarde ambos os sujeitos forragearam 

mais nas taças e nos Cestos (Fs) do que fora das taças ou dos Cestos (Ffs). A estratégia 

alimentar mais aplicada por ambos os sujeitos foi (MDM) e o modo de ingestão de alimento 

predominantemente (B). Ambos os sujeitos investiram mais na aplicação da estratégia 

alimentar (MDM) que em qualquer outro comportamento, no entanto o «Farrusco» fez um 

investimento maior que o «Ciro».  

Comparando a fase de Baseline com a subfase de Cestos reparamos que, apesar de ambos os 

sujeitos terem forrageado mais nos cestos (Fs) e fora dos cestos (Ffs), aquando da sua 

introdução, o «Ciro» registou uma frequência de forrageio nos cestos (Fs) inferior à da fase de 

Baseline (26.11% para 17.31%), diminuindo a frequência de forrageio geral (FG) em relação 

à fase de Baseline, ainda que (FG) na subfase de Cestos tenha aumentado. A aplicação da 

estratégia alimentar geral (EAG) do «Ciro» é ligeiramente mais elevada na fase de Baseline 

do que na subfase de Cestos por causa da aplicação da estratégia (MDSA). O «Farrusco» 

apenas registou aumentos em todas as frequências comportamentais após a introdução dos 

Cestos, salientamos no entanto o aumento na frequência de aplicação da estratégia alimentar 

(MDM) e por consequência na estratégia alimentar geral (EAG) por ter sido o maior (Gráfico 

9 e Anexo VII).    
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Gráfico 9: Padrão de actividade alimentar dos sujeitos na fase de Baseline e dias de Cestos no período da tarde. 

 

Actividade física: Considerámos as categorias/variáveis comportamentais Locomoção (L), 

Descansar (De) e Parado (P), pertencentes ao grupo Actividade. 

 

Diário (Baseline vs EA) 

Na fase de Baseline, o «Ciro» foi observado a praticar comportamentos de (L) (48.38%)  e 

(P) em (45.50%), não tendo sido observado em comportamento (De). O «Farrusco» foi 

observado a praticar comportamentos de (L) (47.87%), (P) (34.30%) e (De) (13.30%).  

Na fase de EA, o «Ciro» foi observado a praticar comportamentos de (L) (69.68%), (P) 

(41.67%) e (De) (15.10%). O «Farrusco» foi observado a praticar comportamentos de (L) 

(61.91%), (P) (28.59%) e (De) (31.70%) nos intervalos em que foi observado. 

Ao comparar a fase de Baseline com a fase de EA verificamos que ambos os sujeitos 

praticaram comportamentos de (L) e (De) numa maior frequência durante a fase de EA 

(Gráfico 10 e Anexo VII).   
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Gráfico 10: Padrão diário da actividade física dos sujeitos nas fases de Baseline e EA. 

 

Manhã (Baseline vs EA) 

Na fase de Baseline e de manhã, o «Ciro» foi observado a praticar mais comportamentos de 

(L) (48.17%) do que  (P) (47.29%), não se observando o comportamento (De). O «Farrusco» 

foi também observado a praticar mais comportamentos (L) (51.21%) do que (P) (32.32%) e 

não foi observado em (De). 

Na fase de EA e de manhã, o «Ciro» foi observado a praticar mais comportamentos de (L) 

(72.36%) do que (P) (41.53%),  não se observando (De). O «Farrusco» foi também observado 

a praticar mais comportamentos de (L) (67.25%) do que (P) (30.35%) e não foi observado 

(De). 

Comparando a fase de Baseline com a fase de EA podemos constatar que ambos os sujeitos 

aumentaram os seus comportamentos de (L) e estiveram (P) durante menos intervalos na fase 

de EA do que na fase de Baseline (Gráfico 11 e Anexo VII).  
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Gráfico 11: Padrão da actividade física dos sujeitos nas fases de Baseline e EA no período da manhã. 

 

Tarde (Baseline vs  EA) 

Na fase de Baseline no período da tarde, o «Ciro» foi observado a praticar mais 

comportamentos de (L) (48.66%) do que (P) (42.92%), não se observando (De). O «Farrusco» 

foi observado a praticar mais comportamentos de (L) (43.03%) do que (P) e (De), com as 

respectivas frequências de (37.28%) e (13.30%). 

Na fase de EA  no período da tarde, o «Ciro» foi observado a praticar mais comportamentos 

de (L) (65.22%) do que (P) e (De) com as respectivas frequências de 41.91% e 15.10%. O 

«Farrusco» foi observado a praticar mais comportamentos de (L) (53.56%) do que (P) e (De) 

com as respectivas frequências de 25.46% e 31.70%. 

Constatamos, assim, que ambos os sujeitos aumentaram as suas frequências de (L) e (De) e 

diminuiram as suas frequências de (P) da fase de Baseline para a fase de EA (Gráfico 12 e 

Anexo VII).   
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Gráfico 12: Padrão da actividade física dos sujeitos nas fases de Baseline e EA no período da tarde. 

 

Diário (Baseline vs Dispensadores) 

Na fase de Baseline, o «Ciro» foi observado a praticar mais comportamentos de (L) (48.38%) 

do que(P) (45.50%) e não foi observado a (De). O «Farrusco» foi observado a praticar mais 

comportamentos de (L) (47.87%) do que (P) e (De) com as respectivas frequências de  

(34.30%) e (13.30%). 

Na subfase de Dispensadores, o «Ciro» foi observado a praticar mais comportamentos de (L) 

(60.97%) do que (P) e (De) com as respectivas frequências de (44.10%) e (15.10%). O 

«Farrusco» foi observado a praticar mais comportamentos de (L) (62.56%) do que (P) e (De) 

com as respectivas frequências de (25.95%) e (31.70%). 

Ambos os sujeitos aumentaram, assim, as suas frequências de (L) e (De) e diminuiram as suas 

frequências de (P) da fase de Baseline para a subfase de Dispensadores (Gráfico 13 e Anexo 

VII).   
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Gráfico 13: Padrão diário da actividade física dos sujeitos na fase de Baseline e dias de Dispensadores. 

 

Manhã (Baseline vs Dispensadores) 

Na fase de Baseline e de manhã, o «Ciro» foi observado a praticar mais comportamentos de 

(L) (48.17%) do que (P) (47.29%) e não foi observado (De). O «Farrusco» foi também 

observado a praticar mais comportamentos de (L) (51.21%) do  que (P) (32.32%),  não se 

observando (De). 

Na subfase de Dispensadores no período da manhã, o «Ciro» foi observado a praticar mais 

comportamentos de (L) (56.11%) do que (P) (32.07%) e não foi observado (De). O 

«Farrusco» foi também observado a praticar mais comportamentos de (L) (64.11%) do que 

(P) (24.23%) e não foi observado (De). 

Podemos, então, constatar que ambos os sujeitos aumentaram os seus comportamentos de 

Locomoção (L) e estiveram (P) durante menos intervalos na subfase de Dispensadores do que 

na fase de Baseline (Gráfico 14 e  Anexo VII). 
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Gráfico 14: Padrão da actividade física dos sujeitos na fase de Baseline e dias de Dispensadores no período da manhã. 

 

Tarde (Baseline vs Dispensadores) 

Na fase de Baseline e no período da tarde, o «Ciro» foi observado a praticar mais 

comportamentos de (L) (48.66%) do que (P) (42.92%) e não foi observado (De). O 

«Farrusco» foi observado a praticar mais comportamentos de (L) (43.03%) do que (P) ou (De) 

com as respectivas frequências de (37.28%) e (13.30%). 

Na subfase de Dispensadores, no mesmo período do dia, o «Ciro» foi observado a praticar 

mais comportamentos de (L) (66.26%) do que (P) ou (De) com as respectivas frequências de 

(52.08%) e (15.10%). O «Farrusco» foi observado a praticar mais comportamentos de (L) 

(62.38%) do que (P) ou (De) com as respectivas frequências de (30.18%) e (31.70%). 

Podemos afirmar, assim, que o «Ciro» aumentou todas as suas frequências, os aumentos 

maiores deram-se nas frequências de (L) e (De) sendo respectivamente de (17.60%) e 

(15.10%). O «Farrusco» aumentou as suas frequências de (L) e (De) tendo sido os respectivos 

aumentos de (19.35%) e (18.40%). Este sujeito diminui a frequência (P) (Gráfico 15 e Anexo 

VII).  
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Gráfico 15: Padrão da actividade física dos sujeitos na fase de Baseline e dias de Dispensadores no período da tarde. 

 

Diário (Baseline vs Cestos) 

Na fase de Baseline, o «Ciro» foi observado a praticar mais comportamentos de (L) (48.38%) 

do que (P) (45.50%) e não foi observado (De). O «Farrusco» foi observado a praticar mais 

comportamentos de (L) (47.87%) do que (P) ou (De) com as respectivas frequências de 

(34.30%) e (13.30%). 

Na subfase de Cestos, o «Ciro»  foi observado a praticar mais comportamentos de (L) 

(74.36%) do que (P) (40.45%) e não foi observado (De). O «Farrusco» foi observado a 

praticar mais comportamentos de (L) (61.57%) do que (P) (30.07%) e não foi observado (De). 

Assim, ambos os sujeitos aumentaram as suas frequências de (L) com aumentos respectivos 

de (25.98%) e (13.70%) e diminuiram as frequências com que estiveram (P) com as descidas 

respectivas de (5.05%) e (4.23%) da fase de Baseline para a subfase de Cestos (Gráfico 16 e 

Anexo VII). 
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Gráfico 16: Padrão diário da actividade física dos sujeitos na fase de Baseline e dias de Cestos. 

 

Manhã (Baseline vs Cestos) 

Na fase de Baseline e de manhã, o «Ciro» foi observado a praticar mais comportamentos de 

(L) (48.17%) do que (P) (47.29%), não se observando (De). O «Farrusco» foi observado a 

praticar mais comportamentos de (L) (51.21%) do que(P) (32.32%), igualmente não se 

observando (De). 

Na subfase de Cestos e de manhã, o «Ciro» foi observado a praticar mais comportamentos de 

(L) (79.32%) do que (P) (43.72%) e também não foi observado (De). O «Farrusco» foi 

observado a praticar mais comportamentos de (L) (69.07%) do que (P) (33.70%) e não foi 

observado (De). 

Observou-se, assim, que o «Ciro» aumentou os seus comportamentos de (L)  tendo o aumento 

sido de (31.15%) e diminuiu a frequência de (P) tendo sido a descida de (3.57%). O 

«Farrusco» aumentou os seus comportamentos de (L) e esteve (P) durante mais intervalos do 

que na fase de Baseline, os respectivos aumentos foram de (17.86%) e (1.38%) (Gráfico 17 e 

Anexo VII). 
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Gráfico 17: Padrão da actividade física dos sujeitos na fase de Baseline e dias de Cestos no período da manhã. 

 

Tarde (Baseline vs Cestos) 

Na fase de Baseline  e na tarde, o «Ciro» foi observado a praticar mais comportamentos de 

(L) (48.66%) do que (P) (42.92%) e não foi observado (De). O «Farrusco» foi observado a 

praticar mais comportamentos de (L) (43.03%) do que (P) ou (De) com as respectivas 

frequências de (37.28%) e (13.30%). 

Na subfase de Cestos e na tarde, o «Ciro» foi observado a praticar mais comportamentos de 

(L) (63.21%) do que (P) (31.75%) e também não foi observado (De). O «Farrusco» foi 

observado a praticar mais comportamentos de (L) (46.56%) do que (P) (20.74%) e não foi 

observado (De). 

Ao comparar a fase de Baseline com a subfase de Cestos vemos que o «Ciro» aumentou os 

seus comportamentos de (L) tendo o aumento sido de (14.55%) e diminuiu (P) tendo a 

descida sido de (11.17%). O «Farrusco» aumentou os seus comportamentos de (L) tendo o 

aumento sido de (3.53%) e diminuiu (P) e (De) tendo as descidas respectivas sido de 

(16.54%) e (13.30%) (Gráfico 18 e Anexo VII).  

 

 



 

48 

 

 

Gráfico 18: Padrão da actividade física dos sujeitos na fase de Baseline e dias de Cestos no período da tarde. 

 

3.4.Análise quantitativa 

 

Comparação Baseline vs EA 

 As comparações efectuadas na análise quantitativa foram realizadas com base nas médias de 

cada uma das frequências de Hansen correspondentes às actividades alimentar e física 

realizadas pelos sujeitos «Ciro» e «Farrusco» com e sem itens de enriquecimento.  

Na aplicação do teste de Wilcoxon para amostras emparelhadas (valor p≤0.05) [56] utilizámos 

diferentes abordagens: uma zona de rejeição unilateral positiva, uma vez que as nossas 

hipóteses nulas e alternativas são direcionais; uma zona de rejeição bilateral para termos a 

visão geral dos efeitos que os itens de enriquecimento podiam ter nos sujeitos e, no caso das 

categorias/variáveis «Parado» e «Descansar», uma zona de rejeição unilateral negativa. O 

teste de Wilcoxon para amostras emparelhadas realizado na comparação BL vs EA apresentou 

sempre um nível de significância superior a 0.05, o que significa que o enriquecimento 

realizado neste estudo não surtiu um efeito estatisticamente significativo ao nível dos 

comportamentos observados no «Ciro» e no «Farrusco». Perante este resultado não podemos 

rejeitar as nossas H01 e H02 (Tabela 6).  
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Actividade Sujeito Fase Variáveis Média ± Erro Padrão 

Desvio 

Padrão 
Teste de Wilcoxon: BL vs EA 

A
li

m
en

ta
r 

1 

Baseline 

F
o

rr
ag

ei
o
 

Fs=0.2260±0.0265 0.1546 Bilateral: V=3, p-value=0.5 

2 
Fs=0.3924±0.0478 0.2866 

Unilateral positivo: V=3, p-

value=0.25 

1 

EA 

Fs=0.2060±0.0475 0.2178 Bilateral: V=3, p-value=0.5 

2 
Fs=0.3308±0.0410 0.2358 

Unilateral positivo: V=3, p-

value=0.25 

1 
Baseline 

Ffs=0.015,N=1 NA Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 Ffs=0.038, N=1 NA Unilateral positivo: V=0, p-value=1 

1 
EA 

Ffs=0.1419±0.0363 0.1495 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 Ffs=0.1473±0.0512 0.2456 Unilateral positivo: V=0, p-value=1 

1 
Baseline 

FG=0.2265±0.0265 0.1545 Bilateral: V=2, p-value=1 

2 FG=0.3935±0.0480 0.2881 Unilateral positivo: V=2, p-value=0.5 

1 
EA 

FG=0.2406±0.0387 0.2046 Bilateral: V=2, p-value=1 

2 FG=0.3701±0.0411 0.2531 Unilateral positivo: V=2, p-value=0.5 

1 
Baseline 

E
st

ra
té

g
ia

 a
li

m
en

ta
r 

MDM=0.2512±0.0327 0.1881 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 MDM=0.3249±0.0440 0.2605 Unilateral positivo: V=0, p-value=1 

1 
EA 

MDM=0.2937±0.0534 0.2774 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 MDM=0.3775±0.0440 0.3775 Unilateral positivo: V=0, p-value=1 

1 
Baseline 

EAG=0.253±0.0328 0.1882 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 EAG=0.3249±0.0440 0.2605 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

1 
EA 

EAG=0.2937±0.0534 0.2774 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 EAG=0.3775±0.0440 0.2746 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

1 
Baseline 

In
g

es
tã

o
 

B=0.2518±0.0326 0.1874 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 B=0.3276±0.0436 0.2580 Unilateral positivo: V=0, p-value=1 

1 
EA 

B=0.2937±0.0534 0.2774 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 B=0.3775±0.0440 0.2746 Unilateral positivo: V=0, p-value=1 

F
ís

ic
a
 

1 
Baseline 

A
ct

iv
id

ad
e 

L=0.4838±0.0313 0.2098 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 L=0.4787±0.0321 0.2128 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

1 
EA 

L=0.6968±0.0318 0.2014 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 L=0.6191±0.0274 0.1756 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

1 
Baseline 

P=0.4550±0.0266 0.1762 Bilateral: V=3, p-value=0.5 

2 P=0.3430±0.0306 0.1933 Unilateral negativo: V=3, p-value=1 

1 
EA 

P=0.4167±0.0394 0.2266 Bilateral: V=3, p-value=0.5 

2 P=0.2859±0.0284 0.1775 Unilateral negativo: V=3, p-value=1 

1 
Baseline 

De=0 0 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 De=0.133, N=1 NA Unilateral negativo: V=0,p-value=1 

1 
EA 

De=0.151, N=1 NA Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 De=0.317, N=1 NA Unilateral negativo: V=0,p-value=1 

Tabela 6: Parâmetros estatísticos das frequências de Hansen na comparação BL vs EA. (médias ± erro padrão, desvios padrão e 

resultados do Teste de Wilcoxon).  
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Comparação Baseline vs Cestos 

O teste de Wilcoxon para amostras emparelhadas executado na comparação BL vs Cestos 

apresentou sempre valores de p>0,05, não se verificando uma diferença estatística 

significativa entre a fase de Baseline e a subfase de Cestos ao nível dos comportamentos 

alimentares e físicos do «Ciro» e do «Farrusco». Perante este resultado, não podemos rejeitar 

as nossas H01 e H02. Esta comparação pode ser consultada no Anexo VIII. 

 

Comparação Baseline vs Dispensadores 

A comparação BL vs Dispensadores testada com recurso ao teste de Wilcoxon para amostras 

emparelhadas não assinalou uma diferença estatística significativa para os Dispensadores 

como item de enriquecimento, pelo que a introdução de Dispensadores não causou qualquer 

efeito a nível dos comportamentos alimentares e físicos do «Ciro» e do «Farrusco» (não sendo 

rejeitadas as H01 e H02). O Anexo 9 apresenta os valores das médias e erros padrão das 

frequências de Hansen, desvios padrão e resultado do Teste de Wilcoxon para esta 

comparação. 

 

Comparação Baseline vs Taças+Dispensadores 

A comparação BL vs Taças+Dispensadores testada com recurso ao teste de Wilcoxon para 

amostras emparelhadas apresentou sempre valores de significância superiores a α=0.05. Este 

resultado levou-nos a afirmar que não se verificou uma diferença estatística significativa entre 

a fase de Baseline e a subfase de Taças+Dispensadores ao nível dos comportamentos 

alimentares e físicos do «Ciro» e do «Farrusco». Perante este resultado não podemos rejeitar 

H01 e H02. O Anexo 10 apresenta os valores das médias e erros padrão das frequências de 

Hansen, desvios padrão e resultado do Teste de Wilcoxon para esta comparação. 

 

Comparação Baseline vs Cestos vs Dispensadores  

O teste de Friedman executado para a comparação BL vs Cestos vs Dispensadores com df=2 

apresentou sempre p-values superiores a α=0.05. O que significa que não se verificou uma 

diferença estatística significativa entre a fase de Baseline e as subfases, Cestos e 

Dispensadores ao nível dos comportamentos alimentares e físicos do «Ciro» e do «Farrusco». 

Perante este resultado não podemos rejeitar as H01 e H02 no caso desta comparação (Tabelas 

7a e 7b).  
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Actividade 

Sujeit

o 
Fase Variáveis 

Médias e Erro 

Padrão 

Desvio 

Padrão 

Teste de Friedman: 

BLvsCestosvsDispensadores 

F
ís

ic
a
 

1 Baselin

e 

A
c
ti

v
id

a
d

e 

L=0.4838±0.0313 0.2098 Friedman chi-squared=3, df=2,p-value=0.2231 

2 L=0.4787±0.0321 0.2128 Friedman chi-squared=3, df=2,p-value=0.2231 

1 
Cestos 

L=0.7436±0.0318 0.1620 Friedman chi-squared=3, df=2,p-value=0.2231 

2 L=0.6157±0.0346 0.1796 Friedman chi-squared=3, df=2,p-value=0.2231 

1 
Disp. 

L=0.6097±0.0647 0.2422 Friedman chi-squared=3, df=2,p-value=0.2231 

2 L=0.6256±0.0466 0.1742 Friedman chi-squared=3, df=2,p-value=0.2231 

1 Baselin

e 

P=0.4550±0.0266 0.1762 Friedman chi-squared=3, df=2,p-value=0.2231 

2 P=0.3430±0.0306 0.1933 Friedman chi-squared=3, df=2,p-value=0.2231 

1 
Cestos 

P=0.4045±0.0426 0.1997 Friedman chi-squared=3, df=2,p-value=0.2231 

2 P=0.3007±0.0339 0.1697 Friedman chi-squared=3, df=2,p-value=0.2231 

1 
Disp. 

P=0.4410±0.0851 0.2821 Friedman chi-squared=3, df=2,p-value=0.2231 

2 P=0.2595±0.0519 0.1943 Friedman chi-squared=3, df=2,p-value=0.2231 

1 Baselin

e 

De=0 0 
Fiedman chi-squared=3.7143,df=2,p-

value=0.1561 

2 
De=0.133, N=1 NA 

Fiedman chi-squared=3.7143,df=2,p-

value=0.1561 

1 
Cestos 

De=0, N=1 NA 
Fiedman chi-squared=3.7143,df=2,p-

value=0.1561 

2 
De=0, N=1 NA 

Fiedman chi-squared=3.7143,df=2,p-

value=0.1561 

1 
Disp. 

De=0.151, N=1 NA 
Fiedman chi-squared=3.7143,df=2,p-

value=0.1561 

2 
De=0.317, N=1 NA 

Fiedman chi-squared=3.7143,df=2,p-

value=0.1561 
 

Tabela 7a: Parâmetros estatísticos das frequências de Hansen da actividade física na comparação BL vs Cestos vs 

Dispensadores  (médias ± erro padrão, desvios padrão e resultados do Teste de Friedman). 
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Actividade Sujeito 
Fase Variáveis 

Médias e Erro 

Padrão 

Desvio 

Padrão 
Teste de Friedman: BLvsCestosvsDispensadores 

A
li

m
e
n

ta
r 

1 
Baseline 

F
o

rr
a
g

ei
o
 

Fs=0.2260±0.0265 0.1546 Friedman chi-squared=4, df=2,p-value=0.1353 

2 Fs=0.3924±0.0478 0.2866 Friedman chi-squared=4, df=2,p-value=0.1353 

1 
Cestos 

Fs=0.1302±0.0316 0.1182 Friedman chi-squared=4, df=2,p-value=0.1353 

2 Fs=0.3066±0.0442 0.2163 Friedman chi-squared=4, df=2,p-value=0.1353 

1 
Disp. 

Fs=0.3577±0.1118 0.2959 Friedman chi-squared=4, df=2,p-value=0.1353 

2 Fs=0.3953±0.0951 0.2854 Friedman chi-squared=4, df=2,p-value=0.1353 

1 
Baseline 

Ffs=0.015,N=1 NA Friedman chi-squared=4, df=2,p-value=0.1353 

2 Ffs=0.038, N=1 NA Friedman chi-squared=4, df=2,p-value=0.1353 

1 
Cestos 

Ffs=0.0905±0.0285 0.0988 Friedman chi-squared=4, df=2,p-value=0.1353 

2 Ffs=0.0750±0.0156 0.0624 Friedman chi-squared=4, df=2,p-value=0.1353 

1 
Disp. 

Ffs=0.2652±0.0845 0.1889 Friedman chi-squared=4, df=2,p-value=0.1353 

2 Ffs=0.3125±0.1538 0.4070 Friedman chi-squared=4, df=2,p-value=0.1353 

1 
Baseline 

FG=0.2265±0.0265 0.1545 Friedman chi-squared=4, df=2,p-value=0.1353 

2 FG=0.3935±0.0480 0.2881 Friedman chi-squared=4, df=2,p-value=0.1353 

1 
Cestos 

FG=0.1616±0.0327 0.1389 Friedman chi-squared=4, df=2,p-value=0.1353 

2 FG=0.3198±0.0400 0.2039 Friedman chi-squared=4, df=2,p-value=0.1353 

1 
Disp. 

FG=0.383±0.0736 0.2326 Friedman chi-squared=4, df=2,p-value=0.1353 

2 FG=0.4789±0.0923 0.3196 Friedman chi-squared=4, df=2,p-value=0.1353 

1 
Baseline 

E
st

r
a

té
g
ia

 a
li

m
e
n

ta
r 

MDM=0.2512±0.0327 0.1881 Friedman chi-squared=3, df=2,p-value=0.2231 

2 MDM=0.3249±0.0440 0.2605 Friedman chi-squared=3, df=2,p-value=0.2231 

1 
Cestos 

MDM=0.2242±0.0456 0.1936 Friedman chi-squared=3, df=2,p-value=0.2231 

2 MDM=0.3365±0.0475 0.2376 Friedman chi-squared=3, df=2,p-value=0.2231 

1 
Disp. 

MDM=0.4327±0.1237 0.3712 Friedman chi-squared=3, df=2,p-value=0.2231 

2 MDM=0.4490±0.0877 0.3280 Friedman chi-squared=3, df=2,p-value=0.2231 

1 
Baseline 

EAG=0.253±0.0328 0.1882 Friedman chi-squared=3, df=2,p-value=0.2231 

2 EAG=0.3249±0.0440 0.2605 Friedman chi-squared=3, df=2,p-value=0.2231 

1 
Cestos 

EAG=0.2242±0.0456 0.1936 Friedman chi-squared=3, df=2,p-value=0.2231 

2 EAG=0.3365±0.0475 0.2376 Friedman chi-squared=3, df=2,p-value=0.2231 

1 
Disp. 

EAG=0.4327±0.1237 0.3712 Friedman chi-squared=3, df=2,p-value=0.2231 

2 EAG=0.4509±0.0875 0.3274 Friedman chi-squared=3, df=2,p-value=0.2231 

1 
Baseline 

In
g

e
st

ã
o
 

B=0.2518±0.0326 0.1874 Friedman chi-squared=3, df=2,p-value=0.2231 

2 B=0.3276±0.0436 0.2580 Friedman chi-squared=3, df=2,p-value=0.2231 

1 
Cestos 

B=0.2242±0.0456 0.1936 Friedman chi-squared=3, df=2,p-value=0.2231 

2 B=0.3365±0.0475 0.2376 Friedman chi-squared=3, df=2,p-value=0.2231 

1 
Disp. 

B=0.4327±0.1237 0.3712 Friedman chi-squared=3, df=2,p-value=0.2231 

2 B=0.4509±0.0875 0.3274 Friedman chi-squared=3, df=2,p-value=0.2231 

 

Tabela 7b: Parâmetros estatísticos das frequências de Hansen da actividade alimentar na comparação BL vs Cestos vs 

Dispensadores (médias ± erro padrão, desvios padrão e resultados do Teste de Friedman). 
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Comparação Cestos vs Dispensadores 

O teste de Wilcoxon para amostras emparelhadas realizado para a comparação Cestos vs 

Dispensadores apresentou sempre níveis de significância superiores a α=0.05. O que significa 

que em termos estatísticos não podemos saber qual dos dois itens de enriquecimento testados 

foi mais eficaz na fase de EA. Perante este resultado não podemos rejeitar as nossas H01 e 

H02 no caso desta comparação. O Anexo XI permite a consulta dos valores das médias e erros 

padrão das frequências, desvios padrão e resultados estatísticos para a comparação Cestos vs 

Dispensadores. 

 

Ciro 

A comparação Cestos vs Dispensadores não foi realizada com as frequências observadas  

para cada um dos sujeitos, porque a mesma já tinha dado um resultado negativo.  

As comparações BL vs EA, BL vs Cestos, BL vs Dispensadores e BL vs 

Taças+Dispensadores foram realizadas recorrendo ao teste de Wilcoxon para amostras 

emparelhadas e em qualquer uma das quatro obtivemos o valor de p->0,05. O que significa 

que não se verificou uma diferença estatística significativa entre a fase de Baseline e a fase de 

EA ou entre a fase de Baseline e as subfases de Cestos, de Dispensadores e de 

Taças+Dispensadores ao nível dos comportamentos alimentares e físicos do «Ciro». Perante 

este resultado não podemos rejeitar as nossas H01 e H02 no caso destas comparações. Os 

Anexos 12, 13, 14 e 15 permitem a consulta dos valores das médias e erros padrão das 

frequências, desvios padrão e resultados estatísticos para cada uma das quatro comparações, 

respectivamente. 

 

Farrusco 

As comparações BL vs EA, BL vs Cestos, BL vs Dispensadores e BL vs 

Taças+Dispensadores foram realizadas recorrendo ao teste de Wilcoxon para amostras 

emparelhadas e em qualquer uma das quatro obtivemos valores de p>0,05, significando que 

não se verificou uma diferença estatística significativa entre a fase de Baseline e a fase de EA 

ou entre a fase de Baseline e as subfases de Cestos, de Dispensadores e de 

Taças+Dispensadores ao nível dos comportamentos alimentares e físicos do «Farrusco». 

Perante este resultado não podemos rejeitar H01 e H02 postuladas para estas comparações. Os 

Anexos XVI, XVII, XVIII e XIX permitem a consulta dos valores das médias e erros padrão 
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das frequências, desvios padrão e resultado estatístico para cada uma das quatro comparações, 

respectivamente. 

 

Fase II  

Esta segunda fase da tese, apesar de aparecer discriminada na enumeração das Hipóteses, não 

pôde ser levada a cabo. De facto, não pudemos comparar os padrões de actividade diária e 

repertórios comportamentais locomotores e alimentares dos sujeitos estudados com padrões 

de actividade diária e repertórios comportamentais locomotores e alimentares para esta 

espécie em ambiente selvagem, por razões que serão desenvolvidas na Discussão.  
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4.Discussão 

4.1. Sessões de amostragem realizadas 

A obtenção um maior número de comportamentos durante o período da manhã prende, em 

parte, com diferenças no número de amostras recolhidas de manhã e de tarde, o que introduziu 

um enviesamento no estudo. Por outro lado, e à semelhança de S. bicolor [57],  foi esta 

espécie que, realmente, se mostrou mais activa da parte da manhã. O facto do número de 

amostras recolhidas ao longo deste estudo não ter sido equivalente quer das manhãs para as 

tardes, quer entre a colocação dos Cestos e dos Dispensadores, gerou diferenças no número 

de replicados para cada fase do trabalho.  

 

4.2. Tempos de Visibilidade/Não Visibilidade 

A fase de Baseline teve início no mês de Outubro e a fase de EA no mês de Dezembro, ambos 

meses de chuva moderada/intensa. Apontamos por isso a chuva como a primeira razão para a 

Não Visibilidade dos sujeitos. Houve alguns dias em que não era mesmo possível fazer 

observações: a instalação não chegava a ser aberta ou, então, abria mas os sujeitos não vinham 

para a parte visível da mesma. 

A segunda razão para termos mais tempos Não Visíveis do que Visíveis foi a forma poligonal 

da instalação, em conjunto com a vegetação colocada no interior e em torno da mesma, que 

criam um conjunto de condições que apenas permitem localizar, reconhecer e observar os 

sujeitos quando estamos de frente para a instalação ou nas laterais. Também acontecia os 

sujeitos esconderem-se ou procurarem comida perto da vegetação e deixarem de ser vistos, ou 

serem vistos com muita dificuldade. 

A última razão que apontamos para as diferenças nos tempos de Visibilidade e Não 

Visibilidade foi a opção que tomámos de manter sempre a periodicidade de observação em 

intervalos de 15 segundos, mesmo se não conseguíssemos ver nenhum dos sujeitos deste 

estudo. Esta opção, face à liberdade de circulação que os sujeitos possuem entre a parte 

interior e a parte visível da instalação, fez aumentar a quantidade de tempos Não Visíveis.  
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4.3. Análise qualitativa dos comportamentos ao longo do dia 

 

Actividade alimentar 

A variável Forrageio Geral (FG) apesar de ser sensível à amostragem realizada e, por 

consequência, não completamente fiável, permite ainda assim ter uma percepção da influência 

que os itens de enriquecimento tiveram no forrageio levado a cabo pelos sujeitos em ambas as 

fases deste estudo. 

A observação de que o «Farrusco» forrageia mais que o «Ciro», tanto na fase de Baseline 

como na fase de EA, dá-nos a indicação que a idade dos sujeitos poderá influenciar a adesão 

destes ao enriquecimento praticado. Esta indicação vem corroborar os resultados obtidos para 

a espécie S.s bicolor
13

 que mostram os indivíduos mais jovens a forragear mais que os adultos 

[57].  

Depois da introdução dos Cestos ou dos Dispensadores+Taças, a variável Estratégia 

alimentar geral (EAG) mostra-nos que ambos os sujeitos passaram a aplicar mais a 

estratégia alimentar típica desta espécie (MDM)  permitindo-nos dizer que os itens de 

enriquecimento testados podem ter tido um efeito positivo na aplicação da estratégia 

alimentar por parte dos sujeitos. A idade dos sujeitos parece influenciar, também, o grau de 

aplicação da estratégia alimentar pois o «Farrusco» apresenta frequências mais elevadas do 

que o «Ciro». O «Ciro» foi observado na fase de Baseline a aplicar a estratégia alimentar 

(MDSA) por uma única vez. Atribuímos esta observação a uma possível relação da expressão 

desta estratégia pelo «Ciro» com os itens de enriquecimento estudados, mas seriam 

necessários mais estudos para confirmar a existência desta relação.  

Na ingestão de alimento, aplica-se o que já foi dito na estratégia alimentar. Porém, 

salientamos também duas ocorrências do uso da Boca+língua (BL) pelo «Ciro». Atribuímos 

estas observações a uma tentativa de ingerir exsudado de modo oportunista a partir de buracos 

feitos na madeira por C.(Cebuella) pygmaea. No entanto, a colocação de exsudados na 

instalação não fazia parte dos itens de enriquecimento escolhidos para este estudo. Em estado 

selvagem este comportamento é normal nas espécies dos géneros Leontopithecus e Saguinus 

sempre que se deparam com troncos de árvore explorados por Callithrix (Cebuella) pygmaea.  

                                                           
13

 Referencia-mos este estudo por as duas espécies pertencerem à mesma subfamília e haver comportamentos 

comuns. 
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Na fase de Baseline, na fase de EA e durante a subfase Cestos a actividade alimentar do 

«Ciro» atingiu valores máximos de intervalos durante as tardes. Só durante a subfase 

Dispensadores+Taças é que a actividade alimentar do «Ciro» atingiu valores máximos de 

intervalos durante a manhã. Uma possível explicação para estas observações na actividade 

alimentar do «Ciro» será a desigualdade na amostragem entre os períodos de manhã e de 

tarde, o que provocou um enviesamento dos dados. Por outro lado, o método 1-0 possibilita a 

amostragem de mais do que um comportamento durante o mesmo intervalo de tempo [41]. 

Por estas razões, os nossos resultados não podem ser interpretados sem a realização de mais 

estudos.  

Na fase de Baseline, na fase de EA e durante as subfases de Cestos e Dispensadores+Taças a 

actividade alimentar do «Farrusco» atingiu valores máximos de intervalos durante as tardes. 

Estes resultados corroboram, igualmente, o estudo realizado para o S. bicolor [57], que 

também indica picos alimentares no período da tarde. Apesar da concordância de resultados 

entre o nosso estudo e o atrás referido [57] a explicação que avançamos prende-se com as 

mesmas razões que apontámos para a actividade alimentar do «Ciro» e voltamos a afirmar 

que os nossos resultados não podem ser interpretados sem a realização de estudos 

complementares.  

 

Actividade física 

No gráfico diário do BL vs EA, é visível um aumento nos comportamentos de (L) e de (De) e 

uma diminuição do comportamento (P) de ambos os sujeitos. No entanto, também na 

actividade física o «Farrusco» respondeu melhor aos Cestos e Dispensadores+Taças do que o 

«Ciro». Apontamos o factor idade como uma possível explicação para estes resultados: 

mostrando-se  o «Farrusco» mais activo por ser  o mais novo dos dois sujeitos. Por outro lado, 

o «Farrusco» poderá ter estado mais visível durante a fase de EA do que o «Ciro», permitindo 

um maior número de observações. O aumento registado no comportamento (De) deve-se ao 

aumento no comportamento (L): os sujeitos, ao se Locomoverem mais, também irão precisar 

de Descansar mais. Ao comparar os nossos resultados com os resultados apresentados em [57] 

consideramos que a sobrestimação das observações inerente ao método 1-0 e desigualdades 

nas sessões de amostragem realizadas de manhã e de tarde são responsáveis pelos nossos 

resultados nos dias de Dispensadores+Taças, na fase de Baseline e na subfase Cestos em que 

o «Farrusco» esteve (P) mais tempo de manhã. Os resultados que obtivemos com maior 

actividade física do «Ciro» de manhã apoiam os resultados obtidos em [57]. 
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O «Farrusco» teve uma maior actividade física durante a manhã na fase de Baseline, na fase 

de EA e nas subfases de Cestos e Dispensadores+Taças. A maior actividade deste sujeito de 

manhã vai de encontro aos resultados expostos e discutidos em [57]. Na subfase de Cestos e 

na fase de EA esteve mais (P) durante a manhã, talvez pela grande desigualdade nas 

replicações no período da manhã e da tarde na subfase de Cestos e durante a fase de EA, já 

indicado no parágrafo anterior, e também a pela sobrestimação das observações inerente ao 

método 1-0.      

4.4. Análise quantitativa 

Na Tabela 6 da comparação Baseline vs EA podemos observar os valores do erro padrão 

inerente a cada frequência de Hansen e os respectivos desvios padrão. Os erros padrão das 

frequências são baixos, o que nos indica que os valores obtidos para as médias dos 

comportamentos inseridos na actividade alimentar e física dos sujeitos não estão muito 

afastados dos valores reais das médias das frequências desta população para os mesmos 

comportamentos inseridos. No entanto, os desvios padrão de cada comportamento ao longo 

das fases de estudo são elevados e alguns nem estão presentes (indicados por NA
14

), que nos 

dá indicação que as médias testadas foram obtidas a partir de uma amostra dispersa e 

assimétrica, como no caso das nossas durante as fases de Baseline e EA. 

Segundo Siegel (1975) [56], o valor mínimo para uma amostra quando se aplica menor o teste 

de Wilcoxon será de 6, sendo a eficiência do teste de 95% para estes casos. O facto da nossa 

amostra incluir apenas dois sujeitos reduziu muito a eficiência deste teste. Todas estas razões 

conduziram a que tivéssemos de aceitar as nossas hipóteses nulas como verdadeiras e cometer 

um erro estatístico do Tipo II
15

. 

Nas Tabelas 7a e 7b, da comparação BL vs Cestos vs Dispensadores, podemos ver nenhum 

dos itens de enriquecimento produziu o efeito com significado estatisticamente significativo. 

Além das razões já apontadas na discussão da comparação BL vs EA podemos apontar uma 

outra: a pouca experiência do observador, que poderá ser responsável pelo facto de não 

termos compensado as diferenças de interacção dos sujeitos com os Cestos e com os 

Dispensadores+Taças, de maneira a não obtermos tanta desigualdade nas sessões de 

amostragem feitas com cada item de enriquecimento. Nesta comparação, e pelas razões 

apontadas, fomos de novo obrigados a cometer um erro estatístico do Tipo II. 

                                                           
14

 Non Assigned value. 

15
 Não rejeitar H0 quando esta é falsa. 
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Nos Anexos VIII a XXI, podemos ver as comparações BL vs Cestos; BL vs Dispensadores; 

BL vs Taças+Dispensadores e Cestos vs Dispensadores. Em todas estas comparações os 

resultados foram estatisticamente não significativos, assim como nas comparações realizadas 

com as observações dos comportamentos do «Ciro» (Anexos XII a XV) e do «Farrusco» 

(Anexos XVI a XIX). Estes resultados podem, de novo, ser explicados pelo facto da nossa 

amostra ter sido muito pequena, ter havido desigualdades nas replicações em cada fase e com 

cada item de enriquecimento, e pela pouca experiência do observador, conduzindo, mais uma 

vez, a um erro estatístico do Tipo II.  

A Fase II da tese não chegou a ser realizada por não termos conseguido obter informação 

bibliográfica sobre o comportamento da espécie em estudo no meio selvagem. Outro motivo 

que impossibilitou a realização da Fase II foi a aplicação do método 1-0 e o uso de 

frequências de Hansen, que comparam o número de intervalos em que os sujeitos estiveram 

visíveis e não o número de ocorrências de determinado comportamento por unidade de tempo, 

o que se traduziria numa verdadeira frequência. A escolha do método 1-0 justifica-se pela sua 

facilidade de registo e pela espécie escolhida para este trabalho possuir um padrão 

comportamental rápido e variado. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos, através de uma análise qualitativa, verificar que o grau de forrageio e aplicação da 

estratégia alimentar típica desta espécie por parte do «Ciro» atingiram o máximo no período 

da tarde nas fases de Baseline, EA e subfase Cestos, sendo máximo no período da manhã na 

subfase Dispensadores+Taças. O «Farrusco», por seu lado, esse tipo de comportamento 

atingiu o máximo durante o período da tarde em todas as fases e subfases. Ambos os sujeitos 

mostraram o máximo de actividade física no período da tarde. Apesar de esta tese constituir 

um estudo de caso com dois sujeitos e não poder ser generalizado para os restantes elementos 

do grupo familiar ou da espécie, alguns períodos do dia de actividades alimentar e física 

máximas foram concordantes com os períodos de actividade encontrados no trabalho de pós 

graduação da tratadora Maria da Paz para o S. bicolor [57].  

A análise quantitativa da eficácia dos Cestos e dos Dispensadores+Taças como itens de 

enriquecimento adequados a esta espécie foi inconclusiva, sendo necessária a realização de 

mais estudos para se poder tirar alguma conclusão.  

A lista de Estratégias Alimentares da subfamília Callitrichinae exposta no Anexo I contém um 

grande potencial teórico para melhorar os PEA aplicados a esta subfamília. O Anexo I fornece 

ao J.Z.L. definições concretas e objectivas de cada uma das cinco estratégias alimentares 

existentes na subfamília Callitrichinae, ainda que não tenha sido completamente testado no 

decurso desta tese. As suas definições teóricas criam a possibilidade de se tirar o máximo 

partido da eficácia dos itens de EA aplicados pois serão escolhidos com base na estratégia de 

cada espécie.  

Por fim, esta tese também constituiu um processo de aprendizagem prática e teórica da 

disciplina científica de Etologia. Pudemos compreender a metodologia de análise de 

resultados, elaboração de desenhos experimentais e discussão dos resultados obtidos. 

Também nos possibilitou uma compreensão prática da estatística aplicada aos estudos de 

Etologia. 
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5.1.Recomendações 

Após termos realizado uma análise qualitativa gráfica dos dados obtidos que estabeleceu 

linhas gerais sobre a adesão dos sujeitos estudados aos Cestos e Dispensadores+Taças como 

itens de enriquecimento e de termos obtido alguma concordância com o estudo prévio 

realizado para a espécie afim, S. bicolor [57], além de uma análise quantitativa que se 

demonstrou inconclusiva no que respeita à eficácia dos Cestos e Dispensadores+Taças, 

recomendamos a replicação deste estudo numa amostra de maiores dimensões (mínimo de 3 

sujeitos), incluindo diferentes classes etárias, usando outro método de amostragem, e.g. o 

método instantâneo. Recomendamos, igualmente, que se faça um teste comparativo entre as 

diferentes idades vs EA, replicação para outros estudos específicos dentro da subfamília 

Callitrichinae e tendo por base as restantes estratégias alimentares expostas no Anexo I. 

Por fim, recomendamos o estudo de outros comportamentos, como a territorialidade ou a taxa 

de marcação, tentando inseri-los no Anexo I.  
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ANEXO I: Lista de estratégias alimentares da subfamília Callitrichinae  

 

A presente lista de estratégias alimentares foi elaborada de maneira a se conseguir definir 

PEA alimentares mais eficazes e focados em cada uma das 13 espécies de calitriquíneos 

actualmente existentes na colecção do Jardim Zoológico de Lisboa. 

Os critérios para a elaboração da presente lista foram: 

 

 Tipo de uso das mãos; 

 Modo de obtenção do alimento; 

 Modo de locomoção; 

 Tipo de substratos usados para forrageio e abrigo. 

 

Foram elaborados cinco tipos de estratégias possíveis de existirem dentro desta subfamília. 

Passamos a enumerar cada uma delas com base nos seguintes aspectos: 

 

 Tipo I: Manipulação com dedos; 

 Tipo II: Zona em que a espécie se alimenta (Folhagem); 

 Tipo III: Captura furtiva das presas; 

 Tipo IV: Uso dos dentes e língua; 

 Tipo V: Manipulação com dedos ou garras. 

 

Tiveram-se em conta para a elaboração destes cinco tipos de estratégia alimentar, dois 

exemplos de padrão de captura de presas que passamos a enunciar: 

 

 Padrão 1: “ Procura por manipulação de superfícies”; 

 Padrão 2: “Estratégia de ataque furtivo e procura rápida” 

 

A simbologia usada na criação das fórmulas de cada tipo de estratégia teve origem no 

Etograma que serviu de base a esta dissertação e em [58]: 

 

 Md: Manipulação com dedos; 

 Mg: Manipulação com garras; 

 MS: Uso das mãos e saltar; 
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 M: Uso das mãos; 

 S: Saltar; 

 Sve: Saltar na vertical; 

 A: Andar; 

 C: Correr; 

 SA: Saltar e agarrar; 

 Dl: Dentes e língua; 

 TArb: Terrestre e arbóreo; 

 Arb: Arbóreo; 

 ArbArb: Arbóreo e Arbóreo. 

 

As espécies de calitriquíneos foram distribuídas pelas fórmulas dos cinco tipos de estratégia, 

tendo em conta o tipo predominante de dieta e local de abrigo de cada espécie. Passamos a 

indicar a distribuição feita: 

 

 Tipo de estratégia I: Md+MS+S+ArbArb:  

Macaco-de-goeldi (Callimico goeldi): Espécie com uma dieta frugívora/insectívora 

à base de frutos, insectos, caracóis, ovos de ave e pequenas aves, néctar, fungos e 

pequenos vertebrados. Tem uma estratégia alimentar frugívora/insectívora do Tipo I. 

 Tipo de estratégia II: Mg+Dl+C+S+ArbArb: 

Saguim-pigmeu (Callithrix pygmaea) – Tem uma dieta exsudatívora centrada no 

consumo de exsudados (seivas e gomas) mas em altura de baixa produção de 

exsudados nas árvores também consome frutos, néctar e insectos. Tem uma estratégia 

alimentar exsudatívora do Tipo II. 

 Saguim-comum (Callithrix jacchus) – A sua dieta é maioritariamente à base de 

seivas ou gomas, mas em altura de baixa abundância de exsudados também se 

alimenta de insectos, frutos, ovos e crias de aves. Tem uma estratégia alimentar 

exsudatívora do Tipo II. 

 Saguim-de-tufos-negros (Callithrix (Callithrix) penicillata) – Tem uma dieta 

centrada no consumo de exsudados (seivas e gomas) mas dependente da abundância 

de frutos, flores, néctar, pequenos invertebrados, lagartos, ovos, crias de aves e rãs-

arborícolas. Aplica uma estratégia alimentar exsudatívora do Tipo II. 
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 Saguim-de-face-branca (Callithrix geoffroyi) - A sua dieta é à base de seivas ou 

gomas sempre que haja pouca abundância de frutos ou insectos. Tem uma 

estratégia alimentar exsudatívora do Tipo II.  

 Tipo de estratégia III: Md+SA+A+S+TArb: 

Saguim-bicolor (Saguinus bicolor) – Tem uma dieta feita à base de frutos, insectos, 

aranhas, folhas, néctar, pequenos lagartos, ovos, crias de ave e de rãs arborícolas 

mas também exsudados (gomas). Tem uma estratégia alimentar 

frugívora/insectívora do Tipo III. 

Saguim-de-beiço-branco (Saguinus labiatus labiatus) – Tem uma dieta à base de 

frutos, insectos, néctar, folhas, aranhas, pequenos lagartos, ovos e crias de aves, 

rãs arborícolas e exsudados (gomas). Exibe uma estratégia alimentar 

frugívora/insectívora do Tipo III. 

Saguim-imperador (Saguinus imperator) – A sua dieta baseia-se em frutos, néctar, 

flores, insectos e suas larvas, caracóis, aranhas, pequenos lagartos, ovos e crias de 

aves, rãs arborícolas e exsudados. Possui uma estratégia alimentar 

frugívora/insectívora do Tipo III. 

Saguim-de-mãos-douradas (Saguinus midas midas) – Tem uma dieta baseada em 

frutos, insectos, néctar, folhas, aranhas, pequenos lagartos, ovos e crias de aves, 

rãs arborícolas e exsudados (gomas). Aplica uma estratégia alimentar 

frugívora/insectívora do Tipo III. 

Saguim-cabeça-de-algodão (Saguinus oedipus) – Possui uma dieta à base de 

insectos, frutos, exsudados (gomas), néctar, folhas, aranhas, pequenos lagartos, 

ovos e crias de aves e rãs arborícolas. Demonstra uma estratégia alimentar 

frugívora/insectívora do Tipo III. 

 

 

 Tipo de estratégia IV: Md+M+A+Sve+TArb/Arb: 

Mico-leão-dourado (Leontopithecus rosalia) – A sua dieta é composta por frutos, 

folhas, flores, néctar, insectos adultos e suas larvas, aranhas, rãs arborícolas, 

pequenos lagartos, ovos e crias de ave e exsudados (seivas). Exibe uma estratégia 

alimentar frugívora/insectívora do Tipo IV. 

Mico-leão-de-juba-dourada (Leontopithecus chrysomelas) – Alimenta-se à base de 

frutos, folhas, flores, néctar, insectos adultos e suas larvas, aranhas, rãs 
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arborícolas, pequenos lagartos, ovos, crias de aves e exsudados (seiva). Aplica 

uma estratégia alimentar frugívora/insectívora do Tipo IV.   

 Tipo de estratégia V: Mg+Md+Dl+A+S+ArbArb: 

Saguim-prateado (Callithrix (Mico) argentata) – A sua dieta baseia-se no consumo 

de insectos, aranhas, frutos, flores, néctar, pequenos lagartos, ovos e crias de 

aves, pequenas rãs arborícolas sazonalmente consome exsudados (seiva). Exibe 

uma estratégia alimentar maioritariamente frugívora/insectívora do Tipo V.  
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ANEXO II: Sistemática da subfamília Callitrichinae 

Subfamília Callitrichinae 

Género Callimico Miranda-Ribeiro, 1912 

Espécie goeldii (Thomas, 1904) 

Género Callithrix Erxleben, 1777  

   Subgénero Callithrix Erxleben, 1777 

Espécie aurita (É. Geoffroy, 1812) 

Espécie flaviceps (Thomas, 1903) 

Espécie geoffroyi (Humboldt, 1812) 

Espécie jacchus (Linnaeus, 1758) 

Espécie kuhlii (Coimbra-Filho, 1985) 

Espécie penicillata (É. Geoffroy, 1812) 

   Subgénero Mico Lesson, 1840 

Espécie acariensis (M. van Roosmalen, T. van Roosmalen, Mittermeier & Rylands, 2000) 

Espécie argentata Linnaeus, 1771 

Espécie chrysoleuca (Wagner, 1842) 

Espécie emiliae (Thomas, 1920) 

Espécie humeralifera (É. Geoffroy, 1812) 

Espécie intermedia (Hershkovitz, 1977) 

Espécie leucippe (Thomas, 1922) 

Espécie manicorensis (M. van Roosmalen, T. van Roosmalen, Mittermeier & Rylands, 2000) 

Espécie marcai (Alperin, 1993) 

Espécie mauesi (Mittermeier, M. Shwarz & Ayres, 1992) 

Espécie melanura (É. Geoffroy, 1812) 

Espécie nigriceps (Ferrari & Lopes, 1992) 

Espécie saterei (Silva & Noronha, 1998) 

   Subgénero Cebuella Gray, 1866 

Espécie pygmaea (Spix, 1823) 

  Subespécie pygmaea 

  Subespécie niveiventris 

   Subgénero Calibella van Roosmalen & van Roosmalen, 2003 

Espécie humilis M. van Roosmalen, T. van Roosmalen, Mittermeier & de Fonseca, 1998 
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Género Leontopithecus Lesson, 1844 

Espécie caissara Lorini &Persson, 1990 

Espécie chrysomelas (Kuhl, 1820) 

Espécie chrysopygus (Mikan, 1823) 

Espécie rosalia (Linnaeus, 1766) 

Género Saguinus Hoffmannsegg, 1807 

Espécie bicolor (Spix, 1823) 

Espécie fuscicollis (Spix, 1823) 

  Subespécie fuscicollis 

  Subespécie avilapiresi  

  Subespécie cruzlimai  

  Subespécie fuscus 

  Subespécie illigeri  

  Subespécie leucogenys  

  Subespécie lagonotus  

  Subespécie nigrifrons  

  Subespécie primitivus  

  Subespécie weddelli 

Espécie geoffroyi (Pucheran, 1845) 

Espécie graellsi Jimenez de la Espada, 1870 

Espécie imperator (Goeldi, 1907) 

  Subespécie imperator 

  Subespécie subgrisescens 

Espécie inustus (Shwartz, 1951) 

Espécie labiatus (É. Geoffroy, 1812) 

  Subespécie labiatus 

  Subespécie rufiventer 

  Subespécie thomasi 

Espécie leucopus (Gunther, 1877) 

Espécie martinsi (Thomas, 1912) 

  Subespécie martinsi 

  Subespécie ochraceus 

Espécie melanoleucus (Miranda Ribeiro, 1912)  
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Espécie midas (Linnaeus, 1758) 

Espécie mystax (Spix, 1823) 

  Subespécie mystax 

  Subespécie pluto 

Espécie niger (É. Geoffroy, 1823) 

Espécie nigricollis (Spix, 1823) 

  Subespécie nigricollis 

  Subespécie hernandezi 

Espécie oedipus (Linnaeus, 1758) 

Espécie pileatus I. Geoffroy & Deville, 1848 

Espécie tripartitus (Milne-Edwards, 1878) 
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ANEXO III: Distribuição da subfamília Callitrichinae [3, 5, 19] 

Espécies Distribuição Habitat 

Callimico goeldi Oeste do Brasil, norte da Bolívia, este do Peru, 

Colômbia e florestas Amazónicas. 

Podem ocupar vários tipos de habitat, entre 

os quais florestas primárias, secundárias e 

o sub-bosque de bambuzais. 

Callithrix 

(Callithrix) aurita 

Sudeste da costa brasileira. 

São arborícolas, habitam várias fisionomias 

florestais, tais como vegetação secundária, 

perturbada e fragmentada,  preferindo 

altitudes de 400 a 1200 m. 

Callithrix 

(Callithrix) 

flaviceps 

Estado de  Espírito Santo (Brasil). 

Callithrix 

(Callithrix) 

geoffroyi 

Este e centro do Brasil, ao longo da costa do 

Estado da Bahia. Primatas arborícolas que habitam diversos 

tipos de vegetação, tais como florestas 

secundárias e fragmentadas, preferindo 

altitudes baixas. 

Callithrix 

(Callithrix) kuhlii 

No Sudoeste do Brasil, entre os rios de Contas e 

Jequitinhonha.   

Callithrix 

(Callithrix) 

jacchus 

Ao longo da costa brasileira, nas províncias do 

Piauí, Ceará e Pernambuco. Podem habitar ecossistemas florestais 

como o Cerrado, Caatinga, Chaco, savanas 

Amazónicas e florestas secundárias. Podem 

ambos prosperar em quintais, parques 

urbanos ou plantações de coco. 

Callithrix 

(Callithrix) 

penicillata 

Ao longo da costa brasileira, desde a Bahia até 

São Paulo, entrando em Goiás.  

Callithrix (Mico) 

acariensis 

Espaço interfluvial dos rios Acari e Sucunduri. 

Ocupam florestas primárias e secundárias, 

com vegetação densa e seringais [58, 59, 

60]. 

Callithrix (Mico) 

argentata 

Norte e centro do Brasil e este da Bolívia. 

Callithrix (Mico) 

chrysoleuca 

Entre as regiões de Aripuanã-Madeira e Canuma-

Uraria, para sul até aos 8ºS e para norte ao longo 

do Amazonas. 

Callithrix (Mico) 

emiliae 

Espaço interfluvial dos rios Tapajós e Iriri, a norte 

até Maica.  

Ocupam florestas primárias e secundárias, 

com vegetação densa e seringais [58, 59, 

60]. 

 

Callithrix (Mico) 

humeralifera 

A sul do rio Amazonas e entre os rios Maues-Açu 

e Tapajós. 

Ocupam florestas primárias e secundárias, 

com vegetação densa e seringais [58, 59, 

60]. 

Callithrix (Mico) 

intermedia 

Espaço interfluvial dos rios Aripuanã e Roosevelt. 

Callithrix (Mico) 

leucippe 

Espaço interfluvial dos rios Tapajós e Cupari. 

Callithrix (Mico) 

manicorensis 

Espaço interfluvial dos rios Aripuanã e Manicoré, 

desde o sul do rio Madeira até ao rio Roosevelt. 

Callithrix (Mico) 

marcai 

Ao longo do rio Amazonas e na foz do rio 

Castanho 
Ocupam florestas primárias e secundárias, 

com vegetação densa e seringais [58, 59, 

60]. 

Callithrix (Mico) 

mauesi 

Espaço interfluvial dos rios Uraria-Abacaxis e 

Maues-Açu 

Callithrix (Mico) 

melanura 

Sul do Brasil, entre os rios Aripuanã e Juruena, a 

sudoeste até ao rio Beni na Bolívia. 
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Callithrix (Mico) 

nigriceps 

Espaço interfluvial dos rios Marmelos e Madeira e 

a norte do rio Ji-Paraná. 
Ocupam florestas primárias e secundárias, 

com vegetação densa e seringais [58, 59, 

60]. 
Callithrix (Mico) 

saterei 

Presume-se que seja o espaço interfluvial dos rios 

Abacaxis e Canumã-Sucunduri. 

Callithrix 

(Cebuella) 

pygmaea 

Norte e oeste do Brasil, no norte do Peru e no 

Equador. 

Primatas arborícolas, ocupa florestas de 

planícies inundáveis próximas a rios, cuja 

inundação não seja superior a 3 m durante 

três meses por ano, podendo-se registar 

uma alta densidade nestes habitats ( >200 

indivíduos/km²), especialmente nas 

margens dos rios. 

Callithrix 

(Calibella) humilis 

Entre os rios Aripuanã e Madeira até 6°S. Ocupa habitats perturbados, e parece ser 

dependente da ocupação humana (e.g. 

jardins). 

Leontopithecus 

chrysopygus 

No Brasil e na região de São Paulo. Ocorrem em florestas secundárias em 

regeneração até aos 700 m de altitude. 

Leontopithecus 

chrysomelas 

No Brasil e na costa da Bahia. Ocorrem em florestas secundárias em 

regeneração, apesar de o seu habitat de 

preferência serem florestas primárias com 

vegetação alta, ocorrem a altitudes menores 

que os 300 m. 

 

 

 

 

 

Leontopithecus 

caissara 

Na ilha Superagui e numa pequena região do 

Brasil. 

Leontopithecus 

rosalia 

No sudeste do Brasil, ao longo do rio Doce 

(Espírito Santo) e no sul nas cidades do Rio de 

Janeiro e Guanabara. 

Saguinus bicolor Norte do Brasil e talvez no nordeste do Peru. Ocorrem nas terras baixas da floresta 

Amazónica brasileira. 

Saguinus 

fuscicollis 

Norte e oeste do Brasil, norte da Bolívia, este do 

Peru, este do Equador e sudoeste da Colômbia. 

Ocorrem nas terras baixas da floresta 

Amazónica e também nas florestas de terra 

firme. 

Saguinus geoffroyi Sudeste da Costa Rica até ao noroeste da 

Colômbia. 

Ocorrem em florestas húmidas e 

sazonalmente secas, florestas secundárias e 

arbustos. 

Saguinus graellsi No Peru, Equador, Colômbia, a oeste do rio Napo, 

a sul desde o rio Putumayo até ao rio Maranõn e 

para oeste até ao rio Santiago. 

Ocorrem em florestas tropicais e 

subtropicais húmidas situadas entre os 200 

e os 1300 m acima do nível do mar, na 

maioria das vezes, a 400 m acima do nível 

do mar. 

Saguinus 

imperator 

Oeste do Brasil, este do Peru e Bolívia. Ocorrem nas terras baixas da floresta 

Amazónica, nas zonas baixas das florestas 

montanhosas tropicais, em florestas 

sazonalmente alagadas e em florestas 

secundárias. 

Saguinus inustus Noroeste do Brasil e sudoeste da Colômbia. 

Saguinus labiatus Oeste do Brasil, este do Peru e na Bolívia. Ocorrem em florestas primárias e 

secundárias, apenas entram nas florestas 

sazonalmente alagadas fora da época das 

inundações. 

Saguinus leucopus Norte da Colômbia. Ocorrem em florestas tropicais húmidas e 
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secas, florestas muito húmidas e pré-

montanhosas, florestas primárias e 

secundárias e algumas zonas urbanas.  

Saguinus martinsi Norte do Brasil, numa área muito pequena a norte 

do rio Amazonas e em ambas as margens do rio 

Nhamunda. 

Ocorrem nas zonas baixas de florestas 

tropicais primárias e secundárias. 

Saguinus 

melanoleucus 

No Brasil entre os rios Jurua e Tarauca. Ocorrem nas terras baixas da Amazónia, 

florestas sazonalmente alagadas e florestas 

secundárias. 

Saguinus midas No Brasil, Guiana, Suriname e Cayenne (na 

Guiana Francesa), a norte do rio Amazonas e este 

do Rio Negro. 

Ocorrem nas florestas tropicais da Guiana 

em zonas baixas e montanhosas, em 

florestas de savana, em florestas 

secundárias próximas de vilas ou cidades. 

Prosperam bem em habitats marginais. 

Saguinus mystax Oeste do Brasil, Peru, sul do Amazonas-Solimões-

Marañon e entre os rios Huallga e Madeira. 
Ocorrem nas terras baixas da Amazónia, 

florestas sazonalmente alagadas e florestas 

secundárias. 
Saguinus niger No Brasil, a sul do rio Amazonas, a este do rio 

Xingu incluindo a ilha Marajó. 

Saguinus 

nigricollis 

Oeste do Brasil, este do Peru e este do Equador. Ocorrem nas terras baixas da Amazónia, 

florestas sazonalmente alagadas, florestas 

secas da Colômbia e florestas secundárias. 

Saguinus oedipus Norte da Colômbia e Panamá. Nas zonas mais a sul ocorre em florestas 

húmidas e a norte ocorre em florestas 

decíduas secas. Pode ocorrer em florestas 

primárias e secundárias. 

Saguinus pileatus Oeste do Brasil, este do rio Tefé e a oeste do rio 

Purus. 

Ocorre em florestas primárias e 

secundárias. 

Saguinus 

tripartitus 

A este do rio Curaray, na fronteira entre o Brasil e 

a Colômbia. 

Ocorre nas terras baixas da Amazónia, 

florestas sazonalmente alagadas e florestas 

secundárias. 
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ANEXO IV: Esquema da instalação dos micos-leões-dourados 

 

Legenda: 

                 A- Passagem 

                 B-Informação sobre a espécie 

                  C-Água 

D1- Árvore 

D2- Planta 

D3- Ramos de madeira 

E1, E2- Dispensadores de 

Tenébrios 

F- Cesto de Forrageio 

G1, G2, G3- Estores 

H- Cerca de madeira 

I- Ninho 

J- Vegetação 

K1, K2, K3, K4- Fragmentos de 

madeira 

L- Cúpula 

M- Porta para o interior da 

instalação 
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ANEXO V: Etograma da subfamília Callitrichinae 

 

Grau de 

Actividade 

Comportamentos Alimentares 

Código Descrição 

Comportamentos Locomotores 

Activos 

 

 

 

 

 

Forrageio 

 

Forrageio no sítio 

Fg 

Fs 
O animal procura alimento no local onde o enriquecimento 

foi colocado. 

Forrageio fora do sítio Ffs 
O animal procura alimento fora do local onde o 

enriquecimento foi colocado. 

Alimentação 

Estratégia 

Manipulação com 

dedos 

Saltar e 

agarrar 
Al Es Md SA 

O animal obtém o alimento saltando repentinamente e 

agarrando com as mãos os insectos que foram espalhados 

pelo habitat. Também captura tenébrios colocados dentro 

duma caixa escura. 

Mãos Al Es Md M O animal obtém o alimento apanhando-o com as mãos. 

Manipulação com 

garras 
Dentes 

+Língua 

Al 

Es Mg Dl 

O animal usa as garras para se segurar ao tronco ou ao tubo 

de PVC e os dentes e a língua de modo a obter o exsudado 

   

Manipulação com 

dedos e/ou garras Al Es 

Mg Dl O animal usa as garras para se segurar ao tronco e os dentes e 

a língua de modo a obter o exsudado. Usa também os dedos 

no caso de tentar obter outro tipo de alimento sem ser 

exsudado. 
Mão Md M 

       

Ingestão 

Boca Al I B O animal coloca o alimento na boca e ingere o alimento. 

Boca+língua Al I B+L O animal usa boca e língua para ingerir o exsudado. 

Locomoção 

Trepar L T 
O animal move-se usando os quatro membros para trepar os 

substratos existentes no habitat. 

Andar L A 
O animal usa os quatro membros para andar ou no chão ou ao 

longo de um substrato. 

Correr L C 
O animal corre ao longo de qualquer substrato existente no 

habitat. 

Saltar L S 
O animal salta de um substrato para outro com os membros 

anteriores orientados para o novo substrato. 

Inactivos 
Descansar Descansar De 

O animal está relaxado, deitado na plataforma ou ramo, com 

os olhos abertos ou fechados mas sem olhar em volta. 

Parado Parado P O animal está parado, a olhar para fora do habitat. 

 
Outros 

comportamentos 
Catagem Ca 

O animal é catado ou cata algum dos restantes membros do 

grupo. 
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ANEXO VI: grelhas de amostragem do Baseline e do EA 
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ANEXO VII: Frequências dos comportamentos do Ciro e do Farrusco diárias, de 

manhã e de tarde 

Tabelas da actividade alimentar diária: 

Baseline vs EA 

Sujeitos Fase Ffs Fs FG MDSA MDM EAG BL B 

Ciro 
Baseline 1;50% 22;60% 22;65% 5;90% 25;12% 25;30% 2;20% 25;18% 

EA 14;19% 20;60% 24;06% 0% 29;37% 29;37% 0% 29;37% 

Farrusco 
Baseline 3;80% 39;24% 39;35% 0% 32;49% 32;49% 0% 32;76% 

EA 14;73% 33;08% 37;01% 0% 37;75% 37;75% 0% 37;75% 
 

Baseline vs Dispensadores 

Sujeitos Fase Ffs Fs FG MDSA MDM EAG BL B 

Ciro 
Baseline 1;50% 22;60% 22;65% 5;90% 25;12% 25;30% 2;20% 25;18% 

Dispensadores 26;52% 35;77% 38;30% 0% 43;27% 43;27% 0% 43;27% 

Farrusco 
Baseline 3;80% 39;24% 39;35% 0% 32;49% 32;49% 0% 32;76% 

Dispensadores 31;25% 39;53% 47;89% 0% 44;90% 45;09% 0% 45;09% 
 

Baseline vs Cestos 

Sujeitos Fase Ffs Fs FG MDSA MDM EAG BL B 

Ciro 
Baseline 1;50% 22;60% 22;65% 5;90% 25;12% 25;30% 2;20% 25;18% 

Cestos 9;05% 13;02% 16;16% 0% 22;42% 22;42% 0% 22;42% 

Farrusco 
Baseline 3;80% 39;24% 39;35% 0% 32;49% 32;49% 0% 32;76% 

Cestos 7;50% 30;66% 31;98% 0% 33;65% 33;65% 0% 33;65% 
 

 

 

Tabelas da actividade alimentar nas tardes: 

Baseline vs EA 

Sujeitos Fase Ffs Fs FG MDSA MDM EAG BL B 

Ciro 
Baseline 0;00% 26;11% 26;11% 5;90% 38;39% 38;78% 0;00% 38;39% 

EA 17;34% 18;60% 25;15% 0% 42;08% 42;08% 0% 42;08% 

Farrusco 
Baseline 0;00% 36;42% 36;42% 0% 41;64% 41;64% 0% 41;64% 

EA 24;73% 43;16% 45;68% 0% 55;39% 55;39% 0% 55;39% 
 

Baseline vs Dispensadores 

Sujeitos Fase Ffs Fs FG MDSA MDM EAG BL B 

Ciro 
Baseline 0;00% 26;11% 26;11% 5;90% 38;39% 38;78% 0;00% 38;39% 

Dispensadores 12;50% 26;30% 19;40% 0% 26;30% 26;30% 0% 26;30% 

Farrusco 
Baseline 0;00% 36;42% 36;42% 0% 41;64% 41;64% 0% 41;64% 

Dispensadores 6;35% 41;95% 36;10% 0% 47;40% 47;40% 0% 47;40% 
 

Baseline vs Cestos 
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Sujeitos Fase Ffs Fs FG MDSA MDM EAG BL B 

Ciro 
Baseline 0;00% 26;11% 26;11% 5;90% 38;39% 38;78% 0;00% 38;39% 

Cestos 10;12% 17;31% 22;05% 0% 38;45% 38;45% 0% 38;45% 

Farrusco 
Baseline 0;00% 36;42% 36;42% 0% 41;64% 41;64% 0% 41;64% 

Cestos 11;90% 43;70% 44;96% 0% 55;00% 55;00% 0% 55;00% 
 

 

Tabelas da actividade física diária: 

Baseline vs EA 

Sujeito-Fase L P De 

Ciro-Baseline 48;38% 45;50% 0;00% 

Ciro-EA 69;68% 41;67% 15;10% 

Farrusco-Baseline 47;87% 34;30% 13;30% 

Farrusco-EA 61;91% 28;59% 31;70% 
 

Baseline vs Dispensadores 

Sujeito-Fase L P De 

Ciro-Baseline 48;38% 45;50% 0;00% 

Ciro-Dispensadores 60;97% 44;10% 15;10% 

Farrusco-Baseline 47;87% 34;30% 13;30% 

Farrusco-Dispensadores 62;56% 25;95% 31;70% 
 

Baseline vs Cestos 

Sujeito-Fase L P De 

Ciro-Baseline 48;38% 45;50% 0;00% 

Ciro-Cestos 74;36% 40;45% 0;00% 

Farrusco-Baseline 47;87% 34;30% 13;30% 

Farrusco-Cestos 61;57% 30;07% 0;00% 
 

 

Tabelas da actividade física nas manhãs: 

Baseline vs EA 

Sujeito-Fase L P De 

Ciro-Baseline 48;17% 47;29% 0;00% 

Ciro-EA 72;36% 41;53% 0;00% 

Farrusco-Baseline 51;21% 32;32% 0;00% 

Farrusco-EA 67;25% 30;35% 0;00% 
 

 

Baseline vs Dispensadores 

Sujeito-Fase L P De 
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Ciro-Baseline 48;17% 47;29% 0;00% 

Ciro-Dispensadores 56;11% 32;07% 0;00% 

Farrusco-Baseline 51;21% 32;32% 0;00% 

Farrusco-Dispensadores 64;11% 24;23% 0;00% 
 

Baseline vs Cestos 

Sujeito-Fase L P De 

Ciro-Baseline 48;17% 47;29% 0;00% 

Ciro-Cestos 79;32% 43;72% 0;00% 

Farrusco-Baseline 51;21% 32;32% 0;00% 

Farrusco-Cestos 69;07% 33;70% 0;00% 
 

 

Tabelas da actividade física nas tardes: 

Baseline vs EA 

Sujeito-Fase L P De 

Ciro-Baseline 48;66% 42;92% 0;00% 

Ciro-EA 65;22% 41;91% 15;10% 

Farrusco-Baseline 43;03% 37;28% 13;30% 

Farrusco-EA 53;56% 25;46% 31;70% 
 

Baseline vs Dispensadores 

Sujeito-Fase L P De 

Ciro-Baseline 48;66% 42;92% 0;00% 

Ciro-Dispensadores 66;26% 52;08% 15;10% 

Farrusco-Baseline 43;03% 37;28% 13;30% 

Farrusco-Dispensadores 62;38% 30;18% 31;70% 
 

 

Baseline vs Cestos 

Sujeito-Fase L P De 

Ciro-Baseline 48;66% 42;92% 0;00% 

Ciro-Cestos 63;21% 31;75% 0;00% 

Farrusco-Baseline 43;03% 37;28% 13;30% 

Farrusco-Cestos 46;56% 20;74% 0;00% 
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ANEXO VIII: Valores do teste de Wilcoxon para a comparação BL vs Cestos 

Actividade Sujeito Fase Variáveis Médias e Erro Padrão Desvio Padrão Teste de Wilcoxon: BL vs Cestos 

A
li

m
en

ta
r
 

1 
Baseline 

F
o

rr
ag

ei
o
 

Fs=0.2260±0.0265 0.1546 Bilateral: V=3, p-value=0.5 

2 Fs=0.3924±0.0478 0.2866 Unilateral positivo: V=3, p-value=0.25 

1 
Cestos 

Fs=0.1302±0.0316 0.1182 Bilateral: V=3, p-value=0.5 

2 Fs=0.3066±0.0442 0.2163 Unilateral positivo: V=3, p-value=0.25 

1 
Baseline 

Ffs=0.015,N=1 NA Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 Ffs=0.038, N=1 NA Unilateral positivo: V=0, p-value=1 

1 
Cestos 

Ffs=0.0905±0.0285 0.0988 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 Ffs=0.0750±0.0156 0.0624 Unilateral positivo: V=0, p-value=1 

1 
Baseline 

FG=0.2265±0.0265 0.1545 Bilateral: V=3, p-value=0.5 

2 FG=0.3935±0.0480 0.2881 Unilateral positivo: V=3, p-value=0.25 

1 
Cestos 

FG=0.1616±0.0327 0.1389 Bilateral: V=3, p-value=0.5 

2 FG=0.3198±0.0400 0.2039 Unilateral positivo: V=3, p-value=0.25 

1 
Baseline 

E
st

ra
té

g
ia

 a
li

m
en

ta
r MDM=0.2512±0.0327 0.1881 Bilateral: V=2, p-value=1 

2 MDM=0.3249±0.0440 0.2605 Unilateral positivo: V=2, p-value=0.5 

1 
Cestos 

MDM=0.2242±0.0456 0.1936 Bilateral: V=2, p-value=1 

2 MDM=0.3365±0.0475 0.2376 Unilateral positivo: V=2, p-value=0.5 

1 
Baseline 

EAG=0.253±0.0328 0.1882 Bilateral: V=2, p-value=1 

2 EAG=0.3249±0.0440 0.2605 Unilateral positivo: V=2,p-value=0.5 

1 
Cestos 

EAG=0.2242±0.0456 0.1936 Bilateral: V=2, p-value=1 

2 EAG=0.3365±0.0475 0.2376 Unilateral positivo: V=2,p-value=0.5 

1 
Baseline 

In
g
es

tã
o
 B=0.2518±0.0326 0.1874 Bilateral: V=2, p-value=1 

2 B=0.3276±0.0436 0.2580 Unilateral positivo: V=2, p-value=0.5 

1 
Cestos 

B=0.2242±0.0456 0.1936 Bilateral: V=2, p-value=1 

2 B=0.3365±0.0475 0.2376 Unilateral positivo: V=2, p-value=0.5 

F
ís

ic
a

 

1 
Baseline 

A
ct

iv
id

ad
e 

L=0.4838±0.0313 0.2098 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 L=0.4787±0.0321 0.2128 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

1 
Cestos 

L=0.7436±0.0318 0.1620 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 L=0.6157±0.0346 0.1796 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

1 
Baseline 

P=0.4550±0.0266 0.1762 Bilateral: V=3, p-value=0.5 

2 P=0.3430±0.0306 0.1933 Unilateral negativo: V=3, p-value=1 

1 
Cestos 

P=0.4045±0.0426 0.1997 Bilateral: V=3, p-value=0.5 

2 P=0.3007±0.0339 0.1697 Unilateral negativo: V=3, p-value=1 

1 
Baseline 

De=0 0 Bilateral: V=1, p-value=1 

2 De=0.133, N=1 NA Unilateral negativo: V=1,p-value=0.9772 

1 
Cestos 

De=0, N=1 NA Bilateral: V=1, p-value=1 

2 De=0, N=1 NA Unilateral negativo: V=1,p-value=.09772 
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ANEXO IX: Valores do teste de Wilcoxon para a comparação BL vs Dispensadores  

Actividade Sujeito Fase Variáveis Médias e Erro Padrão Desvio Padrão Teste de Wilcoxon: BLvs Dispensadores 

A
li

m
en

ta
r
 

1 
Baseline 

F
o

rr
ag

ei
o
 

Fs=0.2260±0.0265 0.1546 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 Fs=0.3924±0.0478 0.2866 Unilateral positivo: V=0, p-value=1 

1 
Disp. 

Fs=0.3577±0.1118 0.2959 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 Fs=0.3953±0.0951 0.2854 Unilateral positivo: V=0, p-value=1 

1 
Baseline 

Ffs=0.015,N=1 NA Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 Ffs=0.038, N=1 NA Unilateral positivo: V=0, p-value=1 

1 
Disp. 

Ffs=0.2652±0.0845 0.1889 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 Ffs=0.3125±0.1538 0.4070 Unilateral positivo: V=0, p-value=1 

1 
Baseline 

FG=0.2265±0.0265 0.1545 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 FG=0.3935±0.0480 0.2881 Unilateral positivo: V=0, p-value=1 

1 
Disp. 

FG=0.383±0.0736 0.2326 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 FG=0.4789±0.0923 0.3196 Unilateral positivo: V=0, p-value=1 

1 
Baseline 

E
st

ra
té

g
ia

 a
li

m
en

ta
r MDM=0.2512±0.0327 0.1881 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 MDM=0.3249±0.0440 0.2605 Unilateral positivo: V=0, p-value=1 

1 
Disp. 

MDM=0.4327±0.1237 0.3712 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 MDM=0.4490±0.0877 0.3280 Unilateral positivo: V=0, p-value=1 

1 
Baseline 

EAG=0.253±0.0328 0.1882 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 EAG=0.3249±0.0440 0.2605 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

1 
Disp. 

EAG=0.4327±0.1237 0.3712 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 EAG=0.4509±0.0875 0.3274 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

1 
Baseline 

In
g
es

tã
o
 B=0.2518±0.0326 0.1874 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 B=0.3276±0.0436 0.2580 Unilateral positivo: V=0, p-value=1 

1 
Disp. 

B=0.4327±0.1237 0.3712 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 B=0.4509±0.0875 0.3274 Unilateral positivo: V=0, p-value=1 

F
ís

ic
a

 

1 
Baseline 

A
ct

iv
id

ad
e 

L=0.4838±0.0313 0.2098 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 L=0.4787±0.0321 0.2128 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

1 
Disp. 

L=0.6097±0.0647 0.2422 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 L=0.6256±0.0466 0.1742 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

1 
Baseline 

P=0.4550±0.0266 0.1762 Bilateral: V=3, p-value=0.5 

2 P=0.3430±0.0306 0.1933 Unilateral negativo: V=3, p-value=1 

1 
Disp. 

P=0.4410±0.0851 0.2821 Bilateral: V=3, p-value=0.5 

2 P=0.2595±0.0519 0.1943 Unilateral negativo: V=3, p-value=1 

1 
Baseline 

De=0 0 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 De=0.133, N=1 NA Unilateral negativo: V=0,p-value=0.25 

1 
Disp. 

De=0.151, N=1 NA Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 De=0.317, N=1 NA Unilateral negativo: V=0,p-value=0.25 
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ANEXO X: Valores do teste de Wilcoxon para a comparação BL vs 

Taças+Dispensadores 

Actividade Sujeito Fase Variáveis Médias e Erro Padrão Desvio Padrão Teste de Wilcoxon: BLvsTaça+Dispensadores 

A
li

m
en

ta
r 

1 
Baseline 

F
o

rr
ag

ei
o
 

Ffs=0.015,N=1 NA Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 Ffs=0.038, N=1 NA Unilateral positivo: V=0, p-value=1 

1 Taças+ 

Disp 

Ffs=0.4025±0.1805 0.2552 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 Ffs=0.9±0.1000 0.1414 Unilateral positivo: V=0, p-value=1 

1 
Baseline 

FG=0.2265±0.0265 0.1545 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 FG=0.3935±0.0480 0.2881 Unilateral positivo: V=0, p-value=1 

1 Taças+ 

Disp 

FG=0.4025±0.1805 0.2552 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 FG=0.9±0.1000 0.1414 Unilateral positivo: V=0, p-value=1 

1 
Baseline 

E
st

ra
té

g
ia

 a
li

m
en

ta
r MDM=0.2512±0.0327 0.1881 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 MDM=0.3249±0.0440 0.2605 Unilateral positivo: V=0, p-value=1 

1 Taças+ 

Disp 

MDM=0.472±0.3610 0.5105 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 MDM=0.7473±0.2088 0.3616 Unilateral positivo: V=0, p-value=1 

1 
Baseline 

EAG=0.253±0.0328 0.1882 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 EAG=0.3249±0.0440 0.2605 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

1 Taças+ 

Disp 

EAG=0.472±0.3610 0.5105 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 EAG=0.7473±0.2088 0.3616 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

1 
Baseline 

In
g
es

tã
o
 B=0.2518±0.0326 0.1874 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 B=0.3276±0.0436 0.2580 Unilateral positivo: V=0, p-value=1 

1 Taças+ 

Disp 

B=0.472±0.3610 0.5105 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 B=0.7473±0.2088 0.3616 Unilateral positivo: V=0, p-value=1 

F
ís

ic
a

 

1 
Baseline 

A
ct

iv
id

ad
e 

L=0.4838±0.0313 0.2098 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 L=0.4787±0.0321 0.2128 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

1 Taças+ 

Disp 

L=0.597±0.1529 0.2163 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 L=0.5845±0.0515 0.0728 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

1 
Baseline 

P=0.4550±0.0266 0.1762 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 P=0.3430±0.0306 0.1933 Unilateral negativo: V=3, p-value=1 

1 Taças+ 

Disp 

P=0.444, N=1 NA Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 P=0.067, N=1 NA Unilateral negativo: V=3, p-value=1 

1 
Baseline 

De=0 0 Bilateral: V=0, p-value=NA 

2 De=0.133, N=1 NA Unilateral negativo: V=0,p-value=1 

1 Taças+ 

Disp 

De=0, N=1 NA Bilateral: V=0, p-value=NA 

2 De=0, N=1 NA Unilateral negativo: V=0,p-value=1 
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ANEXO XI: Valores do teste de Wilcoxon para a comparação Cestos vs Dispensadores 

Actividade Sujeito Fase Variáveis 

Médias e Erro 

Padrão 

Desvio 

Padrão 

Teste de Wilcoxon: 

CestosvsDispensadores 

A
li

m
en

ta
r
 

1 
Cestos 

F
o

rr
ag

ei
o
 

Fs=0.1302±0.0316 0.1182 Bilateral: V=3, p-value=0.5 

2 Fs=0.3066±0.0442 0.2163 Unilateral positivo: V=3, p-value=0.25 

1 
Disp. 

Fs=0.3577±0.1118 0.2959 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 Fs=0.3953±0.0951 0.2854 Unilateral positivo: V=0, p-value=1 

1 
Cestos 

Ffs=0.0905±0.0285 0.0988 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 Ffs=0.0750±0.0156 0.0624 Unilateral positivo: V=0, p-value=1 

1 
Disp. 

Ffs=0.2652±0.0845 0.1889 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 Ffs=0.3125±0.1538 0.4070 Unilateral positivo: V=0, p-value=1 

1 
Cestos 

FG=0.1616±0.0327 0.1389 Bilateral: V=3, p-value=0.5 

2 FG=0.3198±0.0400 0.2039 Unilateral positivo: V=3, p-value=0.25 

1 
Disp. 

FG=0.383±0.0736 0.2326 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 FG=0.4789±0.0923 0.3196 Unilateral positivo: V=0, p-value=1 

1 
Cestos 

E
st

ra
té

g
ia

 a
li

m
en

ta
r MDM=0.2242±0.0456 0.1936 Bilateral: V=2, p-value=1 

2 MDM=0.3365±0.0475 0.2376 Unilateral positivo: V=2, p-value=0.5 

1 
Disp. 

MDM=0.4327±0.1237 0.3712 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 MDM=0.4490±0.0877 0.3280 Unilateral positivo: V=0, p-value=1 

1 
Cestos 

EAG=0.2242±0.0456 0.1936 Bilateral: V=2, p-value=1 

2 EAG=0.3365±0.0475 0.2376 Unilateral positivo: V=2,p-value=0.5 

1 
Disp. 

EAG=0.4327±0.1237 0.3712 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 EAG=0.4509±0.0875 0.3274 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

1 
Cestos 

In
g
es

tã
o
 B=0.2242±0.0456 0.1936 Bilateral: V=2, p-value=1 

2 B=0.3365±0.0475 0.2376 Unilateral positivo: V=2, p-value=0.5 

1 
Disp. 

B=0.4327±0.1237 0.3712 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 B=0.4509±0.0875 0.3274 Unilateral positivo: V=0, p-value=1 

F
ís

ic
a

 

1 
Cestos 

A
ct

iv
id

ad
e 

L=0.7436±0.0318 0.1620 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 L=0.6157±0.0346 0.1796 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

1 
Disp. 

L=0.6097±0.0647 0.2422 Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 L=0.6256±0.0466 0.1742 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

1 
Cestos 

P=0.4045±0.0426 0.1997 Bilateral: V=2, p-value=1 

2 P=0.3007±0.0339 0.1697 Unilateral negativo: V=2, p-value=0.75 

1 
Disp. 

P=0.4410±0.0851 0.2821 Bilateral: V=2, p-value=1 

2 P=0.2595±0.0519 0.1943 Unilateral negativo: V=2, p-value=0.75 

1 
Cestos 

De=0, N=1 NA Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 De=0, N=1 NA Unilateral negativo: V=0,p-value=0.25 

1 
Disp. 

De=0.151, N=1 NA Bilateral: V=0, p-value=0.5 

2 De=0.317, N=1 NA Unilateral negativo: V=0,p-value=0.25 
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ANEXO XII: Valores do teste de Wilcoxon para o Ciro na comparação BLvs EA 

Actividade Sujeito Fase Variáveis Médias e Erro Padrão Desvio Padrão Teste de Wilcoxon: BL vs EA (Ciro) 

A
li

m
en

ta
r
 

1 Baseline 

F
o

rr
a
g

ei
o
 Fs=0.2260±0.0265 0.1546 Bilateral: V=1,p-value=1 

1 EA Fs=0.2060±0.0475 0.2178 Unilateral positivo: V=1,p-value=0.5 

1 Baseline Ffs=0.015,N=1 NA Bilateral: V=0,p-value=1 

1 EA Ffs=0.1419±0.0363 0.1495 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

1 Baseline FG=0.2265±0.0265 0.1545 Bilateral: V=0,p-value=1 

1 EA FG=0.2406±0.0387 0.2046 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

1 Baseline 
E

st
ra

té
g
ia

 

a
li

m
en

ta
r
 

MDM=0.2512±0.0327 0.1881 Bilateral: V=0,p-value=1 

1 EA MDM=0.2937±0.0534 0.2774 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

1 Baseline EAG=0.253±0.0328 0.1882 Bilateral: V=0,p-value=1 

1 EA EAG=0.2937±0.0534 0.2774 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

1 Baseline 
Ingestão 

B=0.2518±0.0326 0.1874 Bilateral: V=0,p-value=1 

1 EA B=0.2937±0.0534 0.2774 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

F
ís

ic
a

 

1 Baseline 

A
ct

iv
id

a
d

e 

L=0.4838±0.0313 0.2098 Bilateral: V=0,p-value=1 

1 EA L=0.6968±0.0318 0.2014 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

1 Baseline P=0.4550±0.0266 0.1762 Bilateral: V=1,p-value=1 

1 EA P=0.4167±0.0394 0.2266 Unilateral negativo: V=1,p-value=1 

1 Baseline De=0 0 Bilateral: V=0,p-value=0.5 

1 EA De=0.151, N=1 NA Unilateral negativo: V=0,p-value=0.5 
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ANEXO XIII: Valores do teste de Wilcoxon para o Ciro na comparação BL vs Cestos 

Actividade Sujeito Fase Variáveis Médias e Erro Padrão Desvio Padrão Teste de Wilcoxon: BL vs Cestos (Ciro) 

A
li

m
en

ta
r
 

1 Baseline 

F
o

rr
a
g

ei
o
 Fs=0.2260±0.0265 0.1546 Bilateral: V=1,p-value=1 

1 Cestos Fs=0.1302±0.0316 0.1182 Unilateral positivo: V=1,p-value=0.5 

1 Baseline Ffs=0.015,N=1 NA Bilateral: V=0,p-value=1 

1 Cestos Ffs=0.0905±0.0285 0.0988 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

1 Baseline FG=0.2265±0.0265 0.1545 Bilateral: V=1,p-value=1 

1 Cestos FG=0.1616±0.0327 0.1389 Unilateral positivo: V=1,p-value=0.5 

1 Baseline 
E

st
ra

té
g
ia

 

a
li

m
en

ta
r
 

MDM=0.2512±0.0327 0.1881 Bilateral: V=1,p-value=1 

1 Cestos MDM=0.2242±0.0456 0.1936 Unilateral positivo: V=1,p-value=0.5 

1 Baseline EAG=0.253±0.0328 0.1882 Bilateral: V=1,p-value=1 

1 Cestos EAG=0.2242±0.0456 0.1936 Unilateral positivo: V=1,p-value=0.5 

1 Baseline 
Ingestão 

B=0.2518±0.0326 0.1874 Bilateral: V=1,p-value=1 

1 Cestos B=0.3365±0.0475 0.2376 Unilateral positivo: V=1,p-value=0.5 

F
ís

ic
a

 

1 Baseline 

A
ct

iv
id

a
d

e 

L=0.4838±0.0313 0.2098 Bilateral: V=0,p-value=1 

1 Cestos L=0.7436±0.0318 0.1620 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

1 Baseline P=0.4550±0.0266 0.1762 Bilateral: V=1,p-value=1 

1 Cestos P=0.4045±0.0426 0.1997 Unilateral negativo: V=1,p-value=1 

1 Baseline De=0 0 Bilateral: V=0,p-value=NA 

1 Cestos De=0, N=1 NA Unilateral negativo: V=0,p-value=1 
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ANEXO XIV: Valores do teste de Wilcoxon para o Ciro na comparação BL vs 

Dispensadores 

Actividade 

Sujeit

o Fase Variáveis 

Médias e Erro 

Padrão 

Desvio 

Padrão 

Teste de Wilcoxon: 

BLvsDispensadores(Ciro) 

A
li

m
en

ta
r
 

1 
Baselin

e 

F
o

rr
a
g

ei
o
 

Fs=0.2260±0.0265 0.1546 
Bilateral: V=0,p-value=1 

1 Disp Fs=0.3577±0.1118 0.2959 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

1 
Baselin

e 
Ffs=0.015,N=1 NA 

Bilateral: V=0,p-value=1 

1 Disp Ffs=0.2652±0.0845 0.1889 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

1 
Baselin

e 
FG=0.2265±0.0265 0.1545 

Bilateral: V=0,p-value=1 

1 Disp FG=0.383±0.0736 0.2326 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

1 
Baselin

e 

E
st

ra
té

g
ia

 

a
li

m
en

ta
r
 

MDM=0.2512±0.03

27 
0.1881 

Bilateral: V=0,p-value=1 

1 
Disp 

MDM=0.4327±0.12

37 
0.3712 

Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

1 
Baselin

e 
EAG=0.253±0.0328 0.1882 

Bilateral: V=0,p-value=1 

1 
Disp 

EAG=0.4327±0.123

7 
0.3712 

Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

1 
Baselin

e 
Ingestã

o 

B=0.2518±0.0326 0.1874 
Bilateral: V=0,p-value=1 

1 Disp B=0.4327±0.1237 0.3712 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

F
ís

ic
a

 

1 
Baselin

e 

A
ct

iv
id

a
d

e 

L=0.4838±0.0313 0.2098 
Bilateral: V=0,p-value=1 

1 Disp L=0.6097±0.0647 0.2422 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

1 
Baselin

e 
P=0.4550±0.0266 0.1762 

Bilateral: V=1,p-value=1 

1 Disp P=0.4410±0.0851 0.2821 Unilateral negativo: V=1,p-value=1 

1 
Baselin

e 
De=0 0 

Bilateral: V=0,p-value=1 

1 Disp De=0.151, N=1 NA Unilateral negativo: V=0,p-value=0.5 
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ANEXO XV: Valores do teste de Wilcoxon para o Ciro na comparação BL vs 

Taças+Dispensadores 

Actividade 

Sujeit

o 
Fase Variáveis 

Médias e Erro 

Padrão 

Desvio 

Padrão 

Teste de Wilcoxon: 

BLvsTaça+Dispensadores 

A
li

m
en

ta
r
 

1 Baseline 

F
o

rr
a
g

ei
o
 Ffs=0.015,N=1 NA Bilateral: V=0,p-value=1 

1 
Taças+Dis

p 
Ffs=0.4025±0.1805 0.2552 

Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

1 Baseline FG=0.2265±0.0265 0.1545 Bilateral: V=0,p-value=1 

1 
Taças+Dis

p 
FG=0.4025±0.1805 0.2552 

Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

1 
Baseline 

E
st

ra
té

g
ia

 

A
li

m
en

ta
r
 

MDM=0.2512±0.03

27 
0.1881 

Bilateral: V=0,p-value=1 

1 

Taças+Dis

p 

MDM=0.472±0.361

0 
0.5105 

Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

1 Baseline EAG=0.253±0.0328 0.1882 Bilateral: V=0,p-value=1 

1 
Taças+Dis

p 
EAG=0.472±0.3610 0.5105 

Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

1 Baseline Ingestã

o 

B=0.2518±0.0326 0.1874 Bilateral: V=0,p-value=1 

1 
Taças+Dis

p 
B=0.472±0.3610 0.5105 

Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

F
ís

ic
a

 

1 Baseline 

A
ct

iv
id

a
d

e 

L=0.4838±0.0313 0.2098 Bilateral: V=0,p-value=1 

1 
Taças+Dis

p 
L=0.597±0.1529 0.2163 

Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

1 Baseline P=0.4550±0.0266 0.1762 Bilateral: V=1,p-value=1 

1 
Taças+Dis

p 
P=0.444, N=1 NA 

Unilateral positivo: V=1,p-value=1 

1 Baseline De=0 0 Bilateral: V=0,p-value=NA 

1 
Taças+Dis

p 
De=0, N=1 NA 

Unilateral negativo: V=0,p-value=1 
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ANEXO XVI: Valores do teste de Wilcoxon para o Farrusco na comparação BL vs EA  

Actividade Sujeito 
Fase Variáveis 

Médias e Erro 

Padrão 

Desvio 

Padrão 

Teste de Wilcoxon: BL vs EA 

(Farrusco) 

A
li

m
en

ta
r
 

2 
Baselin

e 

F
o

rr
a
g

ei
o
 

Fs=0.3924±0.0478 0.2866 
Bilateral: V=1,p-value=1 

2 EA Fs=0.3308±0.0410 0.2358 Unilateral positivo: V=1,p-value=0.5 

2 
Baselin

e 
Ffs=0.038, N=1 NA 

Bilateral: V=0,p-value=1 

2 EA Ffs=0.1473±0.0512 0.2456 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

2 
Baselin

e 
FG=0.3935±0.0480 0.2881 

Bilateral: V=1,p-value=1 

2 EA FG=0.3701±0.0411 0.2531 Unilateral positivo: V=1,p-value=0.5 

2 
Baselin

e 

E
st

ra
té

g
ia

 

a
li

m
en

ta
r
 

MDM=0.3249±0.044

0 
0.2605 

Bilateral: V=0,p-value=1 

2 
EA 

MDM=0.3775±0.044

0 
0.3775 

Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

2 
Baselin

e 
EAG=0.3249±0.0440 0.2605 

Bilateral: V=0,p-value=1 

2 EA EAG=0.3775±0.0440 0.2746 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

2 
Baselin

e 
Ingestã

o 

B=0.3276±0.0436 0.2580 
Bilateral: V=0,p-value=1 

2 EA B=0.3775±0.0440 0.2746 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

F
ís

ic
a

 

2 
Baselin

e 

A
ct

iv
id

a
d

e 

L=0.4787±0.0321 0.2128 
Bilateral: V=0,p-value=1 

2 EA L=0.6191±0.0274 0.1756 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

2 
Baselin

e 
P=0.3430±0.0306 0.1933 

Bilateral: V=1,p-value=1 

2 EA P=0.2859±0.0284 0.1775 Unilateral negativo: V=1,p-value=1 

2 
Baselin

e 
De=0.133, N=1 NA 

Bilateral: V=0,p-value=1 

2 EA De=0.317, N=1 NA Unilateral negativo: V=0,p-value=0.5 
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ANEXO XVII: Valores do teste de Wilcoxon para o Farrusco na comparação BL vs 

Cestos 

Actividade Sujeito 
Fase Variáveis 

Médias e Erro 

Padrão 

Desvio 

Padrão 

Teste de Wilcoxon: BL vs Cestos 

(Farrusco) 

A
li

m
en

ta
r
 

2 
Baselin

e 

F
o

rr
a
g

ei
o
 

Fs=0.3924±0.0478 0.2866 
Bilateral: V=1,p-value=1 

2 Cestos Fs=0.3066±0.0442 0.2163 Unilateral positivo: V=1,p-value=0.5 

2 
Baselin

e 
Ffs=0.038, N=1 NA 

Bilateral: V=0,p-value=1 

2 Cestos Ffs=0.0750±0.0156 0.0624 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

2 
Baselin

e 
FG=0.3935±0.0480 0.2881 

Bilateral: V=1,p-value=1 

2 Cestos FG=0.3198±0.0400 0.2039 Unilateral positivo: V=1,p-value=0.5 

2 
Baselin

e 

E
st

ra
té

g
ia

 

a
li

m
en

ta
r
 

MDM=0.3249±0.04

40 
0.2605 

Bilateral: V=0,p-value=1 

2 
Cestos 

MDM=0.3365±0.04

75 
0.2376 

Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

2 
Baselin

e 

EAG=0.3249±0.044

0 
0.2605 

Bilateral: V=0,p-value=1 

2 
Cestos 

EAG=0.3365±0.047

5 
0.2376 

Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

2 
Baselin

e 
Ingestã

o 

B=0.3276±0.0436 0.2580 
Bilateral: V=0,p-value=1 

2 Cestos B=0.3365±0.0475 0.2376 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

F
ís

ic
a

 

2 
Baselin

e 

A
ct

iv
id

a
d

e 

L=0.4787±0.0321 0.2128 
Bilateral: V=0,p-value=1 

2 Cestos L=0.6157±0.0346 0.1796 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

2 
Baselin

e 
P=0.3430±0.0306 0.1933 

Bilateral: V=1,p-value=1 

2 Cestos P=0.3007±0.0339 0.1697 Unilateral negativo: V=1,p-value=1 

2 
Baselin

e 
De=0.133, N=1 NA 

Bilateral: V=1,p-value=1 

2 Cestos De=0, N=1 NA Unilateral negativo: V=1,p-value=1 

 



 

89 

 

ANEXO XVIII: Valores do teste de Wilcoxon para o Farrusco na comparação BL vs 

Dispensadores 

Actividade 

Sujei

to 
Fase Variáveis 

Médias e Erro 

Padrão 

Desvio 

Padrão 

Teste de Wilcoxon: BL vs Dispensadores 

(Farrusco) 

A
li

m
en

ta
r
 

2 
Baseli

ne 

F
o

rr
a
g

ei
o
 

Fs=0.3924±0.0478 0.2866 
Bilateral: V=0,p-value=1 

2 Disp. Fs=0.3953±0.0951 0.2854 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

2 
Baseli

ne 
Ffs=0.038, N=1 NA 

Bilateral: V=0,p-value=1 

2 
Disp. 

Ffs=0.3125±0.153

8 
0.4070 

Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

2 
Baseli

ne 

FG=0.3935±0.048

0 
0.2881 

Bilateral: V=0,p-value=1 

2 
Disp. 

FG=0.4789±0.092

3 
0.3196 

Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

2 
Baseli

ne 

E
st

ra
té

g
ia

 

a
li

m
en

ta
r
 

MDM=0.3249±0.0

440 
0.2605 

Bilateral: V=0,p-value=1 

2 
Disp. 

MDM=0.4490±0.0

877 
0.3280 

Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

2 
Baseli

ne 

EAG=0.3249±0.0

440 
0.2605 

Bilateral: V=0,p-value=1 

2 
Disp. 

EAG=0.4509±0.08

75 
0.3274 

Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

2 
Baseli

ne 
Ingest

ão 

B=0.3276±0.0436 0.2580 
Bilateral: V=0,p-value=1 

2 Disp. B=0.4509±0.0875 0.3274 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

F
ís

ic
a

 

2 
Baseli

ne 

A
ct

iv
id

a
d

e 

L=0.4787±0.0321 0.2128 
Bilateral: V=0,p-value=1 

2 Disp. L=0.6256±0.0466 0.1742 Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

2 
Baseli

ne 
P=0.3430±0.0306 0.1933 

Bilateral: V=1,p-value=1 

2 Disp. P=0.2595±0.0519 0.1943 Unilateral negativo: V=1,p-value=1 

2 
Baseli

ne 
De=0.133, N=1 NA 

Bilateral: V=0,p-value=1 

2 Disp. De=0.317, N=1 NA Unilateral negativo: V=0,p-value=0.5 
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ANEXO XIX: Valores do teste de Wilcoxon para o Farrusco na comparação BL vs 

Taça+Dispensadores 

 

Activid

ade 

Sujei

to 
Fase 

Variávei

s 

Médias e Erro 

Padrão 

Desvio 

Padrão 

Teste de Wilcoxon: BL vs 

Taça+Dispensadores 

A
li

m
en

ta
r
 

2 Baseline 

F
o

rr
a
g

ei
o
 Ffs=0.015,N=1 NA Bilateral: V=0,p-value=1 

2 
Taças+D

isp 
Ffs=0.9±0.1000 0.1414 

Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

2 
Baseline 

FG=0.2265±0.02

65 
0.1545 

Bilateral: V=0,p-value=1 

2 
Taças+D

isp 
FG=0.9±0.1000 0.1414 

Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

2 
Baseline 

E
st

ra
té

g
ia

 

A
li

m
en

ta
r
 

MDM=0.2512±0.

0327 
0.1881 

Bilateral: V=0,p-value=1 

2 

Taças+D

isp 

MDM=0.7473±0.

2088 
0.3616 

Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

2 
Baseline 

EAG=0.253±0.03

28 
0.1882 

Bilateral: V=0,p-value=1 

2 

Taças+D

isp 

EAG=0.7473±0.2

088 
0.3616 

Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

2 Baseline Ingest

ão 

B=0.2518±0.0326 0.1874 Bilateral: V=0,p-value=1 

2 
Taças+D

isp 
B=0.7473±0.2088 0.3616 

Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

F
ís

ic
a

 

2 Baseline 

A
ct

iv
id

a
d

e 

L=0.4838±0.0313 0.2098 Bilateral: V=0,p-value=1 

2 
Taças+D

isp 
L=0.5845±0.0515 0.0728 

Unilateral positivo: V=0,p-value=1 

2 Baseline P=0.4550±0.0266 0.1762 Bilateral: V=1,p-value=1 

2 
Taças+D

isp 
P=0.067, N=1 NA 

Unilateral positivo: V=1,p-value=1 

2 Baseline De=0 0 Bilateral: V=0,p-value=NA 

2 
Taças+D

isp 
De=0, N=1 NA 

Unilateral negativo: V=0,p-value=1 
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