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Resumo - Abstract 
A preferência dos peixes por certos recursos tem sido usada como indicadora 
para enriquecimento ambiental em peixes. Além dessa preferência, aqui 
determinamos que o esforço que o animal faz para obter determinados recursos 
pode indicar também a intensidade dessa preferência. Num primeiro experimento, 
avaliamos o esforço da tilápia-do-Nilo (n = 16) para alcançar os recursos 
sedimento (S), cor ambiental amarela (C) e toca (T), vistos anteriormente como 
itens de sua preferência. Num segundo experimento (n = 8), testamos: (i) se a 
junção de recursos tem efeito sinérgico no esforço despendido pelo animal; (ii) se 
o esforço para alcançar um ou a soma de recurso(s) preferido(s) não 
alimentar(es) é menor que o esforço para obter alimento (motivação primária) e, 
(iii) se aumentando a motivação para o recurso aumenta-se o esforço para obtê-
lo. Quantificamos a motivação por meio da intensidade de toques na porta de 
acesso ao(s) seguinte(s) recurso(s): S, C, T, S + C, S + T, C + T, S + C + T ou 
alimento (jejum de 24 h ou 48 h). Os peixes (6 a 8 cm de comprimento total) foram 
testados individualmente em aquários de 20 L. Houve maior esforço para obter 
um recurso do que nenhum (mais relevante para S). O aumento de recursos não 
aumentou o esforço, sugerindo que a qualidade do enriquecimento prevalece 
sobre a quantidade. Grupos com sedimento (S, S + C, S + T, S + C + T) foram 
motivadores igualmente ao alimento, sugerindo que esse recurso seja tão 
importante quanto alimentar-se (24 h de jejum). O jejum de 48 h aumenta a 
insistência da tilápia para obter alimento. Do prisma desses dados, oferecer 
sedimento é importante para o melhor bem-estar da tilápia, provavelmente devido 
a necessidades de forrageamento e reprodução. Análise do esforço é importante 
para avaliações de itens de preferência visando melhorias de bem-estar uma vez 
que avalia a intensidade sobre as necessidades do animal. 
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