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Editorial
Este número é o primeiro produto da equipe de novos editores que assumiu suas funções sucedendo
o trabalho liderado pelo Prof. Olavo Galvão. Contamos com um apoio imprescindível em nossos
primeiros passos dos programas de pós-graduação aos quais a REBAC é vinculada. Este número,
assim como o seguinte, é resultado do investimento de diferentes pesquisadores desses programas e
de outros centros de pesquisa parceiros para o fortalecimento dos veículos de divulgação do
conhecimento produzido em análise do comportamento. Neste número, temos contribuições de
pesquisadores da Universidade Federal do Pará, Universidade Federal do Paraná, Universidade
Positivo, Universidade de São Paulo e do Institute of Cognitive Sciences and Technologies, Itália.
Carlos de Souza, Abraão Fonseca e Liane Dahás trazem contribuições de investigações com
macacos-prego infantes e adultos em tarefas de discriminação simples e pareamento ao modelo com
objetos. Renan Murillo Costa, Fernanda Suemi Oda, Fátima Raquel Szinwelski, Alexandre Dittrich e
Bruno Angelo Strapasson trazem contribuições para discussão de medidas de comportamento
adequadas de classes de respostas envolvidas em um tema ecologicamente importante nos dias de
hoje, a coleta seletiva de lixo. Lidianne Lins de Queiroz, Romariz da Silva Barros, Ana Leda de
Faria Brino e Valentina Truppa contribuem com análises sofisticadas a respeito de controle de
estímulos sobre o comportamento de macacos-prego em situações experimentais com manipulação
do número de escolhas em treinos discriminativos. Finalmente, Ana Carolina Trousdell Franceschini
e Maria Helena Leite Hunziker, em um artigo teórico, trazem uma interessante discussão sobre
economia e análise do comportamento para a compreensão da relação entre renda e comportamento
de consumir.
Boa leitura a todos!
Marcelo Benvenuti – Editor Geral da Revista Brasileira da Análise do Comportamento.

Editorial
This issue is the first product of the new group of editors who succeeded the work coordinated by
Professor Olavo Galvão. We have an indispensable support in our first steps of the graduate
programs to which the REBAC is bound. This issue, as much as the next one, is a result of the
investment of these several researchers and research programs and other research centers that
became partners to strengthen ways of dissemination of the knowledge produced in behavior
analysis. In the current issue, we have contributions of researchers from Universidade Federal do
Pará, Universidade Federal do Paraná, Universidade Positivo, Universidade de São Paulo, and
Institute of Cognitive Sciences and Technologies, Italy. Carlos de Souza, Abraão Fonseca, and Liane
Dahás brought contributions of investigation made with infant and adult capuchin monkeys in simple
discrimination and matching to sample tasks with objects. Renan Murillo Costa, Fernanda Suemi
Oda, Fátima Raquel Szinwelski, Alexandre Dittrich, and Bruno Angelo Strapasson brought
contributions for the discussion of adequate behavioral measures of response classes involved in an
ecologically relevant subject nowadays, garbage collection. Lidianne Lins de Queiroz, Romariz da
Silva Barros, Ana Leda de Faria Brino, and Valentina Truppa contributed with sophisticated analysis
with respect to stimulus control involved in the behavior of capuchin monkeys in experimental
situations with manipulation of the number of choice in discriminative training. Finally, Ana
Carolina Trousdell Franceschini and Maria Helena Leite Hunziker, in a theoretical article, brought an
interesting discussion on economy and behavior analysis for a better understanding of the
relationship between income and behavior of consuming.
Good reading to everyone!
Marcelo Benvenuti – Editor of Brazilian Journal of Behavior Analysis.

