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Comportamento agonístico

DEFINIÇÃO

• “Agonistic behavior is a system of behavior patterns having 

the common function of adaptation to situations involving 

physical conflict”

Scott & Fredericson (1951)

• Comportamentos agonísticos incluem, portanto, respostas 

defensivas, submissão, ameaças, exibições e agressão entre 

indivíduos co-específicos e hetero-específicos







Disputas

DEFINIÇÃO

• “A contest is a direct and discrete behavioral interaction 

that determines the ownership of an indivisible resource 

unit”

Hardy & Briffa (2013)

• Os recursos disputados geralmente são territórios, abrigos, 

alimento e parceiros sexuais



Interações não agressivas em borboletas

Duelos vocais



Interações 
competitivas indiretas 

Interações entre 
predadores e presas

A definição de 
disputa exclui:



Teoria dos jogos

Parker (1974)

Scatophaga stercoraria

Should I stay or should I go? 



Teoria dos jogos

Machos A e B que 
disputam a posse de 

um recurso V (fêmeas)

Sucesso
reprodutivo

Quem fica mais tempo 
conquista o recurso V, 

mas paga um custo c 
proporcional ao tempo 

de permanência

Cada macho pode 
permanecer na
mancha ou
abandonar a 
mancha de esterco



Teoria dos jogos

- Tempo de permanência de A = tA

- Tempo de permanência de B = tB

- Se tA > tB e t ͌ c, logo:

Lucro para A = V – cB

Lucro para B = – cB

Apenas arca com o 
custo e não recebe o 

benefício



Teoria dos jogos

- Suponha que o tempo de espera dos machos é herdável
com h = 1

- Suponha que o sucesso reprodutivo dos machos é
diretamente proporcional ao lucro nos jogos

Qual é a estratégia evolutivamente estável (EEE)? Em outras 
palavras, qual é a estratégia que, uma vez adotada pela 
maioria dos machos na população, não pode ser superada 
em termos de lucro líquido por qualquer outra estratégia?  



Teoria dos jogos

< < ...

Existem duas EEE:

1) Cada macho adota a mesma estratégia de 
tempos de espera aleatórios (EEE mista)

2) Existe um polimorfismo com cada macho adotando um 
tempo fixo, mas com freqüência das estratégias 
seguindo uma distribuição aleatória



Teoria dos jogos

Previsões do modelo:

1) Os tempos de permanência dos machos serão variáveis

Tempo após deposição do 
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Teoria dos jogos

Previsões do modelo:

2) Por seleção dependente de freqüência, o sucesso de 
acasalamento dos machos será similar

Tempo de permanência no 
esterco (min)
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Teoria dos jogos

RECURSO

Benefício = alimentoCusto = energia, tempo, injúrias

Maynard Smith (1976)

<



Teoria dos jogos

O MODELO DE GAVIÕES E POMBOS

Sempre lutam para ferir e matar 
seus oponentes, expondo-se assim 
ao risco de injúrias

GAVIÕES

POMBOS

Sempre fazem exibições de 
confronto, mas nunca se 
envolvem em agressão física



Teoria dos jogos

O MODELO DE GAVIÕES E POMBOS

VENCEDOR (V): + 50 pontos

PERDEDOR: 0 ponto

CUSTO DE INJÚRIAS (C): - 100 pontos

O sucesso reprodutivo dos indivíduos é
proporcional ao número de pontos 
acumulados no jogo



Teoria dos jogos

OPONENTE
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Teoria dos jogos

INCLUINDO UM NOVO JOGADOR

Comporta-se como GAVIÃO se for o 
dono do recurso e como POMBO se 
for o invasor

BURGUÊS



Teoria dos jogos
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Teoria dos jogos

Pararge aegeria

TERRITORIAL INVASOR

Davies (1978)



Teoria dos jogos
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Teoria dos jogos
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Teoria dos jogos
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Teoria dos jogos
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Teoria dos jogos
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Teoria dos jogos

Pararge aegeria
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Teoria dos jogos

Pararge aegeria

TERRITORIAL INVASOR

Davies (1978)



Teoria dos jogos

Qual é o mecanismo comportamental subjacente à
estratégia do BURGUÊS?

(1) Os invasores respeitam a residência prévia 

(2) Os residentes são lutadores melhores

(3) Os residentes valorizam mais o recursovalorizam mais o recurso



DEFINIÇÃO

• “Resource value can be defined as the value that the 

individual places on obtaining or retaining the resource, and 

may be influenced by a number of attributes of the contested 

resource and also the same contested resource may have 

different value to different contestants”

Parker (1974)

Teoria dos jogos



Teoria dos jogos

Disputa

Antes da 
manipulação

Depois da 
manipulação
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Qual é o mecanismo comportamental subjacente à
estratégia do BURGUÊS?

(1) Os invasores respeitam a residência prévia 

(3) Os residentes valorizam mais o recurso



Teoria dos jogos

Recurso que não pode ser 
compartilhado



• Quando um recurso não pode ser 
compartilhado e o custo de perder 
uma disputa é alto, o ganho médio de 
GAVIÕES e POMBOS é muito baixo

• Uma estratégia é diminuir os custos 
associados às exibições agressivas e 
permanecer na disputa até que o 
oponente desista

• O jogo consiste em ir acumulando 
custos e o vencedor é aquele que 
resiste por mais tempo

Guerra de desgaste



Guerra de desgaste

Premissas básicas do modelo:

(1) Os indivíduos podem escolher fazer exibições agressivas por 
um determinado período de tempo

(2) As exibições agressivas são custosas, de forma que quanto 
mais longa for a duração da disputa, mais energia será gasta, 
porém não há injúrias físicas 

(3) Os indivíduos envolvidos na disputa não possuem nenhuma 
pista, tal como tamanho ou posse do território, que possa ser 
usada para definir o RHP do oponente

Riechert (1998)

RHP



Guerra de desgaste

DEFINIÇÃO

• “Resource holding power (RHP) is as an individual’s ability

to obtain or retain a resource during a contest, and may

comprise several components, both intrinsic and extrinsic to 

the individual”

Parker (1974)

• Na guerra de desgaste, o RHP pode ser influenciado pela 

quantidade de energia disponível e/ou na massa muscular 

para efetuar movimentos duradouros

Vieira & Peixoto (2013)



Guerra de desgaste

- Tempo de disputa de A = tA

- Tempo de disputa de B = tB

- Se tA > tB e t ͌ c, logo:

Saldo de A = V – cB

Saldo para B = – cB

Saldo para A = V – tB

Saldo para B = – tB



- Se t é relacionado ao RHP dos indivíduos, a duração da 
disputa é dada por: 

Reserva energética do perdedor
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Guerra de desgaste



Avaliação seqüencial



Avaliação seqüencial

Premissas básicas do modelo:

(1) Os oponentes se avaliam ao longo da 
disputa e usam a informação obtida para 
definir se desistem ou continuam

(2) A avaliação começa com exibições de baixo 
custo, que geram informação inacurada sobre 
o RHP do adversário, mas escalonam para 
exibições mais custosas e mais acuradas sobre 
o RHP do adversário

(3) Injúrias ocorrem somente em disputas que 
escalonaram para exibições muito custosas

Enquist & Leimar (1983)



Avaliação seqüencial

Jakobson et al. (1979)

• Baixo custo energético

• Curta duração

• Informação pouco acurada 
sobre o RHP do adversário 

• Alto custo energético

• Longa duração

• Informação acurada sobre 
o RHP do adversário 

Nannacara anomala



Avaliação seqüencial

• Na avaliação seqüencial, o RHP pode ser influenciado pela 
força física dos indivíduos, que pode ser medida como tamanho 
corporal ou tamanho do armamento

Vieira & Peixoto (2013)



Avaliação seqüencial

- Seja a força física de A e B igual a fA e fB , respectivamente

- Se fA > fB, a duração da disputa é inversamente proporcional 
a (fA - fB), logo:

Diferença de força física
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Avaliação acumulativa



Avaliação acumulativa

Premissas básicas do modelo:

(1) Os indivíduos infligem injúrias físicas nos adversários durante 
as disputas 

(2) Os indivíduos envolvidos na disputa não possuem nenhuma 
pista, tal como tamanho ou posse do território, que possa ser 
usada para definir o RHP do oponente

(3) O que determina a duração da disputa é quantidade de 
injúrias que o adversário perdedor é capaz de suportar

Payne & Pagel (1996)



Avaliação acumulativa

Quantidade de injúrias 
suportadas pelo perdedor
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- Se A suporta IA injúrias e B suporta IB injúrias

- Se IA > IB e a duração da disputa é determinada pela 
quantidade de injúrias sofridas pelo perdedor, logo:



Estudo de caso

Diastatops obscura

Lopes Jr. & Peixoto (2013)

Disputas territoriais entre 
machos, com pouco contato 

físico e sem injúrias

Variáveis mensuradas

• Massa corporal

• Massa da musculatura torácica

• Massa de gordura abdominal

• Duração das disputas



Estudo de caso

Lopes Jr. & Peixoto (2013)

Resultados apóiam previsões do modelo de avaliação seqüencial

Diferença da massa total (mg)
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Resumo

• Essa dinâmica é influenciada pelo lucro de cada estratégia e 
também pela freqüência das estratégias na população 

• A estratégia evolutivamente estável é aquela que, uma vez 
adotada pela maioria dos machos na população, não pode ser 
superada em termos de lucro líquido por qualquer outra 
estratégia 

TEORIA DOS JOGOS

• A teoria dos jogos está focada na 
dinâmica evolutiva de diferentes 
estratégias comportamentais



Resumo

Briffa & Hardy (2013)

Perdedor (+)
Limiar de injúrias 

acumuladas
Infligir injúrias no 

adversário 
Avaliação 
acumulativa

Vencedor –
Perdedor (-)

Informação sobre o 
RHP do adversário

Obter informação 
acurada sobre RHP 

do adversário

Avaliação 
seqüencial

Perdedor (+)
Limiar de custos 

energéticos 
acumulados

Demonstrar 
resistência

Guerra de 
desgaste

Duração da disputa 
se correlaciona com 

RHP do...

Desistência 
baseada em...

Razão de ações 
repetitivas

Modelo



Para aprender mais


