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RESUMO: 

O Modelo Produtor-Usurpador (PS) é uma importante ferramenta para avaliar as estratégias 

de forrageio utilizadas por membros de grupos sociais, podendo existir diferenças 

individuais nas escolhas e investimento na procura do alimento. Essas escolhas se 

relacionam à capacidade dos indivíduos em associar informações ecológicas e sociais, 

sendo possivelmente alteradas em respostas a condições ambientais extremas e a fatores 

intrínsecos. O objetivo do presente trabalho foi avaliar as táticas de forrageio social de 

https://en.wikipedia.org/wiki/Collared_peccary
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catetos cativos (produzir e usurpar), identificando se características ambientais 

(imprevisibilidade alimentar) e individuais (dominância, hierarquia e centralidade) 

influenciam nas decisões tomadas. Para isso, dois grupos de catetos, com 10 indivíduos 

cada, foram submetidos a uma situação de imprevisibilidade alimentar que consistia na 

diminuição do número de manchas alimentares acessíveis aos animais dentro do recinto 

(6 bacias dispostas dentro do recinto, somente duas com alimentos acessíveis) e na 

alteração diária dos locais das bacias com alimentos acessíveis. Os resultados encontrados 

mostraram que a maioria dos catetos não alterou a tática de forrageio quando submetidos a 

essa situação. O sucesso do forrageio dos produtores foi maior do que o dos usurpadores 

(no experimento controle do grupo 1). Não foi observada relação entre a dominância e a 

tática de produzir com a habilidade competitiva, e nem com o sucesso de forrageio, 

entretanto, houve relação entre o sucesso de forrageio individual e a habilidade competitiva, 

onde os mais hábeis forragearam mais. Finalmente, as taxas de interações agonísticas não 

aumentaram com a redução do recurso alimentar, exceto durante o forrageio social, onde os 

conflitos aumentaram com a diminuição da oferta alimentar. Concluímos que catetos 

utilizam o modelo produtor-usurpador, ainda que a escolha das táticas de forrageio e o 

sucesso de forrageio não sejam influenciados pelas condições ambientais, mas sim pela 

personalidade dos catetos. As táticas de forrageio escolhidas pelos catetos podem ter 

relação com a centralidade dos indivíduos e o fator determinante para garantir o sucesso de 

forrageio dos indivíduos foi a habilidade competitiva no momento do forrageio social. 

Nossos resultados destacam a importância de incluir a variação comportamental individual 

nos modelos de jogos de produtor usurpador. 



Palavras-chave: modelo produtor-usurpador, sucesso de forrageio, habilidade competitiva, 

forrageio social, táticas de forrageio, centralidade. 

 

 

  



1 INTRODUÇÃO 

 

Um dos fatores determinantes para o fitness dos animais é a alimentação (Garber, 

1987) e, visto que várias espécies de animais realizam a procura pelos recursos 

energéticos em grupo (forrageio social) (Giraldeau e Caraco, 2000), é necessário se 

conhecer e explicar melhor as estratégias adotadas pelos indivíduos quando deparados com 

ocasiões em que outros indivíduos estão envolvidos (Giraldeau & Caraco, 2000).  

O forrageio social, embora aumente a competição por recursos, possibilita que os 

indivíduos do grupo utilizem de informações públicas, aumentem a taxa de encontro de 

manchas alimentares, aumentem a possibilidade de divisão de tarefas e garantam maior 

proteção contra predação (Giraldeau & Caraco, 2000). Durante o forrageio social, os 

membros do grupo compartilham informações do ambiente, facilitando o encontro e divisão 

dos itens alimentares entre eles (Barnard & Sibly, 1981; Bicca-Marques & Garber, 2005). 

De acordo com a Teoria de Forrageio Social, alguns animais são capazes de associar 

informações ecológicas e sociais, podendo assim adotar diferentes táticas durante o 

forrageio social, possibilitando-os diminuir a competição intra-específica e ainda obter 

vantagens de forragear em grupo (Bicca-Marques & Garber, 2005). Neste caso, o sucesso 

das táticas individuais depende não só de suas escolhas, mas também das escolhas e do 

sucesso das estratégias utilizadas pelos demais indivíduos que estão interagindo com ele, 

compondo a ideia principal da Teoria de Jogos (Smith, 1978; Giraldeau & Caraco, 2000).  

Animais sociais podem escolher entre diferentes estratégias para obter recursos de 

forma mais vantajosa e inserido na Teoria dos Jogos, o Modelo Produtor-Usurpador (PS) é 

uma importante ferramenta para testar a capacidade de tomada de decisões dos indivíduos 

baseada nas informações ambientais e sociais obtidas (Giraldeau & Caraco, 2000). Os 



indivíduos podem se comportar como produtores, procurando seu próprio alimento, ou 

como usurpadores, procurando oportunidades de explorar os alimentos encontrados por 

outros membros do grupo (Beauchamp & Giraldeau, 1996). Os produtores gastam energia 

na procura do alimento, mas obtém a vantagem de ingerir alimento sozinho na mancha 

antes da chegada dos usurpadores (vantagem do produtor) (Giraldeau & Caraco, 2000). A 

permanência sem competidores na mancha pode diminuir o tempo de forrageio do 

indivíduo, uma vez que ele não necessitará gastar muito tempo procurando comida pelo 

ambiente (Beauchamp & Giraldeau, 1996). Por sua vez, os indivíduos que adotam a tática 

de usurpador investem no monitoramento do comportamento social dos demais indivíduos 

do seu grupo, economizando assim energia durante o forrageio, porém, a quantidade e a 

qualidade energética dos alimentos obtidos pelos mesmos podem ser inferiores às obtidas 

pelos produtores (Giraldeau & Caraco, 2000).  

Variáveis ecológicas, como o tamanho das manchas alimentares (King, et al. 2009), 

a abundância de alimento (Beauchamp, 2008) e a imprevisibilidade de alimento (Garber et 

al., 2009; Nogueira et al., 2014) podem afetar o sucesso de forrageio das táticas de produzir 

e usurpar e, consequentemente, o investimento individual em cada uma das táticas (Afshar 

& Giraldeau, 2014). Sob condições de imprevisibilidade alimentar, os indivíduos que 

encontrarem o recurso primeiro podem obter a vantagem do produtor por reduzir o tempo 

que precisam compartilhar o alimento (Giraldeau & Caraco, 2000). Espera-se então que os 

indivíduos adotem nesta situação adotem mais a tática de produzir.  

A escolha da tática de forrageio também pode estar relacionada à habilidade 

competitiva dos indivíduos de um grupo, principalmente para aqueles em que exista uma 

linearidade na hierarquia de dominância dos membros do grupo (Barta & Giraldeau, 1998). 

Alguns autores sugerem que indivíduos de diferentes níveis de hierarquia social podem 



adotar táticas diferenciadas (Ranta et al, 1996; Barta & Giraldeau, 1998). Essas táticas são 

determinadas de acordo com a habilidade que cada um tem de competir por alimentos 

(Arbilly et al., 2014). Os indivíduos de níveis hierárquicos maiores tendem a adotar mais a 

tática de usurpador, devido a sua maior habilidade competitiva (Barta & Giraldeau, 1998; 

Bicca-Marques & Garber, 2005; Ceacero et al., 2012).  

Outro fator que pode determinar a escolhas das táticas de forrageio é a centralidade 

dos indivíduos dentro de um grupo. Embora todos os indivíduos de um grupo possam se 

relacionar com todos os demais, isso necessariamente não ocorre, refletindo em uma 

estrutura social complexa, onde membros de um mesmo grupo podem ocupar papeis sociais 

diferentes (Croft et al., 2008). Através da análise das redes sociais podem-se obter 

indivíduos mais centrais (quanto maior o número de relações que o indivíduo possui, mais 

central no grupo ele é), que são mais propensos a serem centros de fluxo de informação e 

exercerem maior influência no grupo (Wey et al., 2008; Makagon et al., 2012;). Um estudo 

realizado com três espécies (chapim-azul Cyanistes caeruleus, chapim-real Parus major e 

chapim-palustre Poecile palustris) mostrou uma correlação entre a posição dos indivíduos 

na rede social e a probabilidade de descoberta de manchas alimentares, com os indivíduos 

centrais demostrando maior probabilidade de encontrar novas manchas do que aqueles com 

conexões sociais limitadas (Aplin et al., 2012). Isso indica que a maior probabilidade de 

receber informações sociais sobre manchas confere um benefício a indivíduos mais 

socialmente conectados (Aplin et al., 2012).  Aplin e Morand-Ferron 2017) também 

demonstraram em um estudo com aves que os indivíduos que ocupavam posições mais 

centrais possuíam maior tendência em usurpar. 

A alteração da tática de forrageio individual é reportada para algumas espécies 

(Sturnus vulgaris: Koops & Giraldeau: 1996; Quiscalus lugubris: Morand-Ferron et al., 



2007; Taeniopygia guttata: Afshar et al., 2015). Essa alteração pode ocorrer em 

consequência da aprendizagem individual com eventos passados (Ranta et al, 1996; Afshar 

& Geraldeau, 2014). No entanto, outros estudos demostram que os animais podem persistir 

em determinada tática, independente das condições ambientais (Beauchamp, 2001; David et 

al., 2011a, David et al., 2012). 

O estudo do modelo produtor/usurpador é uma importante fonte de informações 

sobre a evolução da cognição e adaptações para a vida em grupo (Giraldeau & Caraco, 

2000). Entretanto, estudos com mamíferos sociais nesta área ainda são escassos. Um 

trabalho realizado com javalis demonstra que estes animais podem ajustar suas estratégias 

de forrageio quando se encontram em grupos sociais, e que estes animais são hábeis em 

tomar decisões quando confrontados com situações adversas (Held et al., 2010). 

Neste trabalho foi avaliado o investimento das táticas de produzir e usurpar em 

grupos de catetos cativos, com o intuito de verificar se eles alteram ou persistem na tática 

de forrageio em resposta a alterações ambientais de imprevisibilidade e redução da 

quantidade alimentar.  

Os catetos (Pecari tajacu Linnaeus, 1758) são mamíferos da Ordem Artiodactyla, 

pertencentes à família Tayassuidae. São animais territorialistas, que vivem em grupos 

sociais de até 32 indivíduos, com machos e fêmeas de diferentes faixas etárias (Bissonette, 

1982; Sowls, 1997). A cooperação entre os indivíduos dos grupos ocorre tanto no cuidado 

com os jovens, quanto na proteção contra predação e nos comportamentos de forrageio, 

quando indivíduos se alimentam próximo uns aos outros e até quando utilizam da mesma 

fonte alimentar (Byers & Bekoff, 1981). 



Por todas as características sociais citadas e por ser um animal que se adapta 

facilmente ao cativeiro, os catetos se mostram excelentes objetos de estudo para testar 

aspectos do forrageio social em mamíferos (Furtado & Kashwakura, 2007).  

O objetivo geral deste trabalho foi avaliar as táticas de forrageio social de catetos 

cativos, identificando se características ambientais e individuais influenciam nas decisões 

tomadas, sendo os objetivos específicos e predições: 1) Verificar se os indivíduos alteram o 

investimento na tática de forrageio sob condições de imprevisibilidade alimentar, com 

aumento do número de indivíduos no recurso. Se os indivíduos alterarem o investimento 

nas táticas de forrageio, como previsto pelo modelo PS de aprendizagem, espera-se que, 

sob condições onde exista a imprevisibilidade do alimento, mais indivíduos adotem a tática 

de produtor. Por outro lado, se os indivíduos investirem na tática de forrageio 

persistentemente, espera-se que alguns utilizem mais e outros menos a tática de produtor, 

independente da condição experimental. 2) Verificar se o sucesso de forrageio dos 

produtores e usurpadores difere em condições de imprevisibilidade alimentar, com aumento 

do número de indivíduos no recurso. Em condições de imprevisibilidade alimentar, com 

aumento do número de indivíduos no recurso, pode ocorrer um aumento na competição 

pelos recursos. Deste modo, produzir pode ser uma tática vantajosa devido à vantagem de 

produtor (quantidade de alimento consumido por este indivíduo antes da chegada dos 

usurpadores) e espera-se que estes tenham maior sucesso de forrageio do que os 

usurpadores sob esta condição. 3) Verificar se o índice de centralidade individual influencia 

no investimento da tática de produtor. Espera-se que os indivíduos mais centrais nas redes 

sociais, por se relacionarem com mais membros do grupo, sejam mais tolerados nas 

manchas alimentares e tendam a utilizar menos a tática de produtor, uma vez que podem se 

alimentar em uma mancha que já se encontra ocupada com um menor risco de que ocorram 



comportamentos agonísticos contra eles. 4) Verificar se existe uma correlação entre a 

dominância, o sucesso de produtor e tática de forrageio e se existe uma correlação entre as 

táticas de produtor, sucesso de forrageio e a habilidade competitiva sob condições de 

redução de recurso. Espera-se que os indivíduos com maiores classificações hierárquicas 

possuam maiores habilidades competitivas durante o forrageio social e que adotem menos a 

tática de produtor (usurpadores), por terem uma maior probabilidade de suplantar 

coespecíficos do local de alimentação. Sob condições de redução do recurso alimentar, 

espera-se que os indivíduos de maiores classificações hierárquicas e com maiores 

habilidades competitivas tenham maior sucesso de forrageio. 5) Verificar se a taxa de 

interações agonísticas é influenciada pelo contexto de forrageio social e condições 

experimentais. Espera-se que a taxa de interações agonísticas seja maior durante o contexto 

de forrageio social (maior habilidade competitiva). Durante o forrageio social espera-se que 

a taxa de interações agonísticas seja maior sob condições de redução de locais e quantidade 

de recurso alimentar.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Local e animais de estudo 

 

O estudo foi realizado na Fazenda Engenho D’Água, localizada no município de 

Ouro Preto e distrito de São Bartolomeu (20º15’41” S, 43º36’34” W), inserida na Área de 

Proteção Ambiental das Andorinhas. A fazenda é cadastrada no IBAMA sob o nº 002/2003, 

processo 02015.002962/2003-02, como uma Área de Soltura de Animais Silvestres 

(ASAS). 



A fazenda possui um grande grupo de catetos, com cerca de 70 indivíduos nascidos 

em cativeiro, de onde foram retirados os nossos grupos de estudos.  

Foram formados dois grupos de catetos para o presente estudo, contendo 10 

indivíduos cada. Estes grupos foram formados dois meses antes do início do estudo. 

 O grupo 1 (GR1) consistia em: oito adultos, sendo seis fêmeas (MA, QB, AM, DE, 

BO, NA) e dois machos (CB, MO), e dois jovens, sendo uma fêmea (DO) e um macho 

(IN). O grupo 2 (GR2) consistia em: sete adultos, sendo cinco fêmeas (NA, PA, RO, VD, 

VE) e dois machos (RI, AZ), e três jovens, sendo duas fêmeas (BA, TO) e um macho (CI). 

Os indivíduos foram identificados individualmente por suas características morfológicas 

durante um período de habituação à presença do pesquisador.  

Os grupos de estudo foram mantidos em dois recintos externos de 625 m² cada, 

cercados por cerca de arames com 1,5 m de altura. Os dois recintos distanciavam-se um do 

outro por cerca de 10 m. Cada recinto possuía um comedouro e dois bebedouros 

posicionados em locais cobertos. Os animais eram alimentados uma vez ao dia, sempre às 

07:00h, com uma mistura de ração para suínos marca CCPR e farelo de soja (10kg por 

recinto). 

  

2.2 Desenho experimental 

 

Para o experimento, seis bacias de metal, de 40 centímetros de diâmetro cada, foram 

dispostas no recinto, equidistantes 6 metros. As bacias continham recompensa alimentar e 

eram fixadas por parafusos presos no chão apenas durante a sessão amostral. Para a 

execução dos experimentos foi escolhido o grão de milho como recompensa alimentar, uma 

vez que foi constatado através de experimentos anteriores que este era o alimento de maior 



preferência dos catetos estudados. Os animais foram privados de se alimentar durante a 

noite anterior aos experimentos, a fim de aumentar o estímulo ao forrageio durante os 

testes. 

 Foi montado um sistema de circuito fechado de tv (CFTV), composto por seis 

câmeras (Infravermelho AHD-M Luxvision) em cada recinto. Cada câmera foi posicionada 

na frente das bacias e conectada a um DVR Stand Alone 8 Ch AHD-M Luxvision, de modo 

que fosse possível filmar e gravar o comportamento dos animais diariamente. Ao fim de 

cada sessão amostral, as câmeras foram desconectadas do DVR e as gravações geradas 

foram salvas em HD externo Samsung 1Tb. Todas as bacias foram filmadas 

concomitantemente e as filmagens foram analisadas a posteriori, em laboratório.  

 

2.3 Experimentos 

 

  Foi realizado um experimento controle e um experimento de imprevisibilidade com 

redução do número de locais para acessar o recurso e redução da quantidade alimentar para 

cada grupo. Os experimentos ocorreram entre os meses de junho e setembro de 2016, cinco 

dias na semana, sempre na parte da manhã. Apenas uma sessão de uma hora foi realizada 

por dia para cada grupo, totalizando 30 horas em cada recinto (15h para o experimento 

controle, 15h para o experimento de imprevisibilidade). Os grupos foram submetidos ao 

experimento alternadamente, mas ambos foram testados diariamente. Na semana anterior 

ao início dos experimentos, seis bacias foram colocadas dentro dos recintos para que os 

animais se habituassem à presença deste novo objeto (não foi colocado milho nas bacias 

durante o processo de habituação).  



No experimento controle, as bacias foram afixadas ao solo e cada uma delas foi 

abastecida com 200 gramas de grãos de milho. A quantidade total de milho fornecido era 

suficiente para que todos os catetos do grupo fossem alimentados. Todas foram mantidas 

abertas durante uma hora, permitindo livre acesso dos indivíduos à recompensa alimentar.  

O experimento de imprevisibilidade alimentar, com diminuição do número de 

manchas e recompensa alimentar, consistiu na redução da quantidade de manchas 

alimentares dentro do recinto (de seis bacias com alimentos acessíveis para duas bacias) e 

na alteração diária dos locais onde o alimento estava acessível aos animais. Diariamente 

foram sorteadas duas bacias dentre as seis. Nestas bacias, o alimento ficou normalmente 

acessível aos animais (bacias abertas), como nos experimentos controle, porém, nas demais 

bacias, os alimentos ficaram inacessíveis aos animais, já que possuíam tampas que 

evitavam o consumo do milho pelos animais (bacias com tampas). Foram confeccionadas 

tampas com telas de metal, que se prendiam à bacia, impedindo o acesso dos animais ao 

alimento. Este procedimento foi realizado para controlar as dicas olfativas. Todas as bacias, 

com e sem tampa eram abastecidas com 200g de milho. 

 

2.4 Coleta de dados comportamentais  

 

  Os comportamentos exibidos durante os experimentos foram registrados utilizando-

se o método focal, com registro contínuo, durante 1 hora (Martin & Bateson, 2007). Para 

cada indivíduo foi registrado o horário de chegada e saída de cada bacia, além do tempo em 

que ele permaneceu alimentando.  

Simultaneamente ao período dos experimentos foram coletados dados de associação 

e interação dos grupos de estudo. Esses dados foram coletados em sessões amostrais de 



uma hora, durante todo o período do dia (8:00h às 16:00h), duas vezes por semana. Em 

cada sessão amostral, os dados de associação foram registrados anotando os indivíduos que 

estavam próximos (dentro do raio de 3 metros), em intervalos de 10 minutos. Os dados de 

interação foram registrados pelo método “behaviour sampling”, que consistia em registrar 

todas as interações agonísticas observadas (tabela 1), registrando os autores e receptores de 

cada interação (Martin & Bateson, 2007). Sessões consecutivas do mesmo grupo foram 

realizadas em intervalos de uma hora, com o objetivo de manter a independência dos dados 

(Martin & Bateson, 2007). 

 

Tabela 1. Comportamentos agonísticos exibidos 

COMPORTAMENTO DESCRIÇÃO 

Mordida ar Um animal faz um movimento rápido de 

mordida em direção ao outro sem entrar em 

contato físico 

Mordida O animal morde o outro 

Dar cabeçada Um animal atinge o outro com seu focinho 

ou "testa" 

Focinhar dorso Animal aproxima o focinho e mexe a cabeca 

encostando no outro 

Empurrar para o lado Animal empurra o outro para para os lados 

Empurrar para baixo Animal empurra o outro para baixo até este 

ter uma posição abaixada 

Deitar (intimidado) Um animal se deita quando abordado por 

outro 

Eriçar os pelos O animal ariça os pelos ao se sentir 

ameaçado 

Mexida rápida da cabeça com a boca 

fechada 

Animal balança a cabeça rapidamente em 

frente ao outro com a boca fechada 



Tenso locomovendo O animal que aborda ou abordado por outro 

assume uma postura reta, com a cabeça 

reta, e se locomove em direção ao outro 

Tenso O animal que aborda ou abordado por outro 

assume uma postura reta, com a cabeça 

reta, quatro patas no chão  

Mostrar dentes Animal que aborda ou abordado por outro 

abre a boca e mostra os dentes 

Aproximação correndo Animal se aproxima do outro correndo 

Atacar O animal corre em direção ao outro com os 

pelos eriçados.  

 

Os indivíduos foram classificados como produtores quando foram os primeiros a 

chegar a uma bacia e considerados usurpadores quando se aproximaram ou se alimentaram 

nas bacias previamente visitadas por um produtor. Em uma única sessão amostral, um 

indivíduo poderia utilizar ambas as táticas (usurpar e produzir), desde que em bacias 

diferentes. Para estabelecer o sucesso de forrageio, o tempo de alimentação de cada 

indivíduo foi contabilizado por bacia e por sessão amostral. A dominância foi determinada 

utilizando os dados de interações agonísticas durantes os períodos em que o experimento 

não estava ocorrendo. A habilidade competitiva de cada indivíduo foi estimada utilizando 

os dados de interação agonística observados apenas durante os experimentos.  

 

2.5 Análises estatísticas 

 

O investimento individual na tática de produtor foi mensurado utilizando os resíduos 

padronizados dos valores observados e esperados do uso da tática de produtor em cada 

bacia (Siegel & Castellan, 2006). Como a probabilidade de um indivíduo ser produtor em 



cada bacia em uma sessão amostral é 0.1 (1 bacia/10 indivíduos) e foram disponibilizadas 

ao todo 90 bacias (6 bacias x 15 sessões amostrais), é esperado que eles produzam 

aleatoriamente 9 bacias em todas as sessões amostrais (0.1 x 90). O valor observado foi o 

número total de bacias produzidas pelo indivíduo.  

Para testar se a dica visual (tampa) no experimento de imprevisibilidade não foi 

relevante e que os indivíduos procuravam a bacia com recompensa, foi comparado o 

investimento individual na tática de produtor entre as bacias com e sem tampa utilizando o 

teste Mann-Whitney (Sokal & Rohlf, 1995). 

Para verificar se o investimento na tática de produtor aumentou no experimento de 

imprevisibilidade, o número de diferentes indivíduos atuando como produtor em cada 

sessão amostral foi comparado entre os experimentos utilizando-se o teste Mann-Whitney 

(Sokal & Rohlf, 1995). Foi considerado o valor de “p” unilateral. 

Para verificar se o sucesso dos produtores diferiu dos usurpadores, a média do 

sucesso de forrageio (tempo alimentação) dos produtores e usurpadores em cada bacia 

foram comparados utilizando o teste Mann-Whitney. Foi considerado o valor de “p” 

bilateral (Sokal & Rohlf, 1995). 

A centralidade do indivíduo foi medida utilizando o índice “eigenvector”, que 

considera o número de vizinhos e seus valores de centralidade (Borgatti et al., 2002). A 

centralidade foi calculada utilizando a matriz dos índices de associação no programa 

UCINET (Borgatti et al., 2002). A matriz foi gerada no programa SOCPROG (Whitehead, 

2009) utilizando os dados de associação.  

A habilidade competitiva de cada indivíduo foi estimada em cada condição (fora do 

contexto do forrageio e dentro do contexto do forrageio) pelo índice de dominância (MDS) 

de deVries et al. (2006), com o auxílio do programa SOCPROG (Whitehead, 2008). Este 



índice considera o número de interações entre os pares de indivíduos e o número de 

interações nas quais um determinado indivíduo foi autor e receptor da interação (deVries et 

al., 2006).  

Para verificar a relação da centralidade, da dominância e da habilidade competitiva 

com o sucesso de forrageio e o investimento na tática de produtor foi utilizado o teste de 

correlação de Pearson (Sokal & Rohlf, 1995). 

O teste Mann-Whitney foi utilizado para comparar as taxas de interações agonísticas 

(número de interações/1 hora) entre as condições experimentais e entre as condições de 

forrageio social e fora do forrageio social. As sessões amostrais que não tiveram interações 

agonísticas foram desconsideradas das análises.  

Todos os testes foram realizados ao nível de significância de 95%. 

3 RESULTADOS 

 O investimento individual na tática de produzir não diferiu entre as bacias abertas e 

as bacias tampadas na condição de imprevisibilidade alimentar (GR1: média ± DP: sem 

tampa= -0.1 ± 2, com tampa= -0.6 ± 1.4, W= 24, n=10, p= 0.36; GR2: média ± DP sem 

tampa= 0.2 ± 1.5, com tampa= -0.1 ± 2.4, W= 15, n=10, p= 0.18). O número de indivíduos 

que adotaram a tática de produtor foi similar entre o experimento controle e experimento de 

imprevisibilidade, tanto para o grupo 1 (média ± DP: controle= 4.2 ± 1.11, experimento= 

3.8 ± 1.11, W= 0.80, n= 15, p=0.21), quanto para o grupo 2 (média ± DP: controle= 3.25 ± 

1.03, experimento= 3.25 ± 1.39, W= 59, n= 15, p= 0.46). No entanto, as análises de resíduo 

mostraram que para ambos os grupos alguns indivíduos persistiam no investimento da 

tática, independente da condição experimental (Figuras 1 e 2). No grupo 1, os indivíduos 

DO e MA adotaram mais a tática de produtor do que o esperado e os indivíduos AM, DE, 



IN, MO, menos do que o esperado (Figura 1). No grupo 2, os indivíduos AZ e RI adotaram 

mais a tática de produtor do que o esperado e os indivíduos NI, BA, TO, VD, menos do que 

o esperado (Figura 2).  

 

Figura 1. Valores dos resíduos padronizados no investimento da estratégia de produtor 

pelos membros do grupo 1 no experimento controle e no experimento de imprevisibilidade 

alimentar, com diminuição do número de manchas e recompensa alimentar. As linhas 

representam os limites de significância: valores acima de +2 e abaixo de -2 indicam que o 

indivíduo investiu mais ou menos na tática de produtor, respectivamente.  

 

 



 

Figura 2. Valores dos resíduos padronizados no investimento da estratégia de produtor 

pelos membros do grupo 2 no experimento controle e no experimento de imprevisibilidade 

alimentar com diminuição do número de manchas e recompensa alimentar. As linhas 

representam os limites de significância: valores acima de +2 e abaixo de -2 indicam que o 

indivíduo investiu mais ou menos na tática, respectivamente.  

O sucesso de forrageio dos produtores e usurpadores em cada bacia diferiu apenas 

no experimento controle do grupo 1, onde os produtores obtiveram um maior sucesso de 

forrageio (Tabela 2). Nas outras condições experimentais, o sucesso de forrageio foi similar 

para produtores e usurpadores em ambos os grupos (Tabela 2).  

 



Tabela 2. Sucesso de forrageio dos produtores e usurpadores nos grupos 1 e 2 durante o 

experimento controle e durante o experimento de forrageio (média ± desvio padrão). 

Grupo Condição Produtor Usurpador Resultado Mann-Whitney 

GR1 

 

Experimento 518.97 ± 624.51 349.89 ± 142.54 U= 397; N= 30; p= 0.21 

Controle 774.35 ± 1304.69 287.42 ± 213.30 U= 2536.5; N= 81; p< 0.01 

GR2 

 

Experimento 227.62 ± 267.65 137.17 ± 68.68 U= 333; N= 26; p= 0.46 

Controle 293.92 ± 695.31 201.26 ± 403.04 U= 2528.5; N= 72; p= 0.40 

 

Não foi encontrada relação entre o índice de centralidade e o investimento na tática 

produtor para o grupo 1 em nenhum dos experimentos (GR1 controle: r= 0.06, t= 0.19, n= 

10, p= 0.85; GR1 experimento: r= 0.12, t= 0.35, n= 10, p= 0.73). Foi encontrada uma 

correlação negativa entre o índice de centralidade e o investimento na tática produtor para o 

grupo 2, tanto para o experimento controle (Figuras 3), quanto para o experimento de 

imprevisibilidade (Figuras 4) (GR2 controle: r= -0.89, t= -5.57, n= 10, p< 0.01; GR2 

experimento: r= -0.70, t= -2.80, n=10, p< 0.05).  

 

 



 

Figura 3. Correlação entre o índice de centralidade (índice eigenvector) e os valores dos 

resíduos padronizados no investimento da estratégia de produtor pelos membros do grupo 2 

no experimento controle. 

 

Figura 4. Correlação entre o índice de centralidade (índice eigenvector) e os valores dos 

resíduos padronizados no investimento da estratégia de produtor pelos membros do grupo 2 
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no experimento de imprevisibilidade alimentar com diminuição do número de manchas e 

recompensa alimentar 

  Não foi observada uma correlação entre o índice de dominância e a habilidade 

competitiva durante o forrageio social para os membros dos grupos 1 e 2 (GR1: r= 0.20, t= 

0.60, p= 0.56, n= 10; GR2: r= 0.1,  t= 0.28, n= 10, p= 0.78) (os valores dos índices de 

dominância MDS dos indivíduos de catetos dos dois grupos, dentro e fora do forrageio 

social, pode ser observada na Tabela 2).  

 

 

Tabela 2. Valores dos índices de dominância MDS dos indivíduos de catetos dentro 

(habilidade competitiva )e fora (dominância) do forrageio social.  

Grupo Indivíduos MDS forrageio social MDS fora do forrageio social   

1 ma 14.88 5.65 

1 in 4.76 3.94 

1 na 3.77 -8.28 

1 bo 3.03 -3.48 

1 mo 1.34 -0.33 

1 am 1.14 -1.27 

1 do -3.51 7.78 

1 qb -2.76 0.97 

1 cb -10.3 -6.92 

1 de -12.35 1.93 



2 ci 8.9 1.52 

2 vd 2.46 3.69 

2 ba 2.51 -7.19 

2 ri 2.17 -1.54 

2 pa -1.85 4.73 

2 la -1.57 0.54 

2 ro -0.45 4.73 

2 to -3.52 0.24 

2 ve -3.74 -5.69 

2 az -4.91 -1.04 

 

O índice de dominância individual não se correlacionou ao investimento na tática de 

produtor em nenhum dos dois experimentos (GR1 controle: r= 0.36, t= 1.07, n= 10, p= 

0.31; GR1 experimento: r= 0.36, t= 1.10; n= 10, p= 0.30, GR2 controle: r= -0.20, t= -0.56, 

n= 10, p= 0.59; GR2 experimento: r= -0.03, t= -0.11, p = 0.91, n= 10). O investimento na 

tática de produtor também não se correlacionou com a habilidade competitiva do indivíduo 

(GR1 controle: r= -0.16, t= -0.45, n= 10, p= 0.67; GR1: experimento: r= 0.15, t=0.42, n= 

10, p= 0.69; GR2 controle: r= -0.02, t= -0.05, n=10; p= 0.96; GR2 experimento: r= 0.29, 

t=0.87, n= 10, p= 0.41,).  

O índice de dominância não se correlacionou ao sucesso de forrageio do indivíduo 

para o experimento controle e para o experimento de imprevisibilidade (GR1 experimento: 

r= 0.51, t= 1.67, n=10, p= 0.13; GR1 controle: r= 0.34, t=1.05, n= 10, p= 0.33; GR2 

experimento: r= 0.20, t= 0.59, n=10, p= 0.57; GR2 controle: r= 0.04, t= 0.11, n=10, p= 

0.91). Já a relação entre o sucesso de forrageio individual e a habilidade competitiva se 



mostrou correlacionada para os dois grupos e nos dois experimentos, sendo que catetos com 

maiores habilidades competitivas obtiveram maiores sucessos de forrageio (GR1 

experimento: r= 0.65, t= 2.47, n= 10, p<  0.05; GR1 controle: r= 0.69, t= 2.75, n= 10, p< 

0.05) (Figuras 5 e 6); (GR2 experimento: r= 0.76, t=3.35, n=10, , p<0.05; GR2 controle: r= 

0.61, t= 2.16, n=10, , p<0.05) (Figuras 7 e 8).  

 

Figura 5. Correlação entre o sucesso de forrageio e a habilidade competitiva (índice MDS) 

para os membros do grupo 1 no experimento controle. 
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Figura 6. Correlação entre o sucesso de forrageio e a habilidade competitiva (índice MDS) 

para os membros do grupo 1 no experimento de imprevisibilidade alimentar com 

diminuição do número de manchas e recompensa alimentar. 
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Figura 7. Correlação entre o sucesso de forrageio e a habilidade competitiva (índice MDS) 

para os membros do grupo 2 no experimento controle. 

 

Figura 8. Correlação entre o sucesso de forrageio e a habilidade competitiva (índice MDS) 

para os membros do grupo 2 no experimento de imprevisibilidade alimentar com 

diminuição do número de manchas e recompensa alimentar. 

 

A taxa de interações agonísticas não aumentou sob condições de redução do recurso 

alimentar (GR1: Média ± DP: controle=7.5 ± 5.1; experimento= 7.7 ± 5.1 U=89.5, N1=13, 

N2=15, p=0.35; GR2: Média ± DP: controle=6.7 ± 3.9; experimento: 6.4 ± 7.9, U=36.5, 

N1=8, N2=14, p=0.09). Mas, durante o contexto de forrageio social, os animais 

aumentaram a taxa de interações agonísticas (GR1: Média ± DP: fora: = 2.1 ± 1.8; dentro= 

7.1 ± 4.9; U=70, N1=18, N2=28, p<0.01; GR2: Média ± DP: fora= 2.3 ± 1.1; dentro= 6.4 ± 

5.7; U=116, N1=24, N2=22, p<0.01).  
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4 DISCUSSÃO 

   

Os dois grupos de catetos estudados foram submetidos a uma situação de 

imprevisibilidade alimentar com redução de locais de acesso e redução da quantidade de 

alimento. Mesmo sob a nova condição ambiental, os grupos não apresentaram diferenças 

nas escolhas das táticas de forrageio, o que sugere uma consistência individual nas táticas 

utilizadas pelos membros do grupo. Afshar & Giraldeau (2014) desenvolveram um modelo 

de simulação que explorou os resultados de grupos de indivíduos usando a regra da 

aprendizagem linear dentro da teoria dos jogos. Este modelo mostrou que situações 

ecológicas complexas podem provocar alterações nas taxas de produzir e usurpar dos 

indivíduos. Trabalhos como os de Caraco & Giraldeau (1991), Giraldeau & Livoreil (1998) 

e Hamilton (2002) também encontram resultados em que ocorrem essas mudanças nas 

taxas. Um estudo realizado com queixadas (Tayassu pecari) mostrou que quando 

submetidos a situações de imprevisibilidade alimentar, a taxa de animais que adotaram 

comportamentos exploratórios aumentou, afirmando a influência das mudanças ambientais 

no comportamento (Nogueira et al., 2014). Entretanto, em alguns grupos animais pode ser 

observado um investimento individual de forma persistente na tática de forrageio, sendo 

que, independente das condições ecológicas expostas a eles, alguns irão utilizar mais e 

outros menos a tática de produtor (Krause et al., 2010). Possivelmente, foi o que ocorreu no 

presente estudo. 

Em situações de complexidade ambiental, a influência da personalidade sobre o 

comportamento individual pode ser maior pelo fato dos indivíduos estarem enfrentando 

uma situação nova (David et al., 2011b), como é o caso do experimento de 

imprevisibilidade em que os catetos foram submetidos. Quando isso acontece, os 



indivíduos podem exibir comportamentos ditados por tendência intrínseca, como a 

personalidade (David et al., 2011a; David et al., 2012). 

Um trabalho realizado com javalis (Sus scrofa), espécie que forrageia socialmente, 

demostrou uma persistência dos indivíduos em relação as táticas de forrageio, sendo que os 

machos e os indivíduos mais jovens foram, nos grupos estudados, os mais propensos a 

produzir (Focardi et al, 2015). Esses resultados se mostram similares ao encontrado no 

presente estudo e ao trabalho realizado com tentilhões (Taeniopygia guttata), que utilizando 

o modelo produtor-usurpador, mostrou que os tentilhões apresentam diferenças individuais 

consistentes nas táticas de forrageio (David et al., 2011a). Croft et al. (2009) encontraram 

evidência de que a estrutura social de uma população selvagem de guppies (Poecilia 

reticulata) era moldada por fenótipos comportamentais. Gansos (Branta leucopsis) 

estudados por Kurvers et al. (2010) também demostraram padrões comportamentais em 

situação de forrageio social, e aves (Lonchura punctulata) observadas por Morand-Ferron 

et al. (2011a) e Morand-Ferron et al. (2011b) mostraram diferenças individuais 

significativas no uso tática, que persistiram sob diferentes distribuições de alimentos. 

Embora no presente estudo não tenham sido realizados testes de personalidade, estes 

trabalhos e a persistência da tática encontrada para catetos indicam que, para algumas 

espécies, a personalidade animal pode ser o principal fator que dita as escolhas das táticas 

de forrageio. Um estudo aprofundado sobre a personalidade dos indivíduos estudados já 

está sendo desenvolvido. 

 Como já observado em outros trabalhos (estorninho-comum, Sturnus vulgaris: 

Koops & Giraldeau, 1996; Macaco-prego, Sapajus nigritus : Di Bitetti & Janson, 2001; 

Saguinus fuscicollis e S. imperator: Garber et al., 2009; Callithrix penicillata: Guedes, 

2012) e previsto pelo modelo produtor-usurpador (Giraldeau & Caraco, 2000), era esperado 



que durante a condição experimental de imprevisibilidade alimentar e diminuição do 

número de manchas alimentares, os indivíduos que chegassem antes às bacias (produtores) 

obtivessem maiores sucessos de forrageio, devido à vantagem de poderem se alimentar 

sozinhos antes da chegada dos coespecificos. Beauchamp (2006) demonstrou que tentilhões 

(Taenopygia guttata) que adotavam a tática de produzir possuíam maior sucesso de 

forrageio e Bicca-Marques & Garber (2005), estudando saguis (Saguinus imperator e 

Saguinus fuscicollis), demonstraram que, embora o sucesso de forrageio de todos os 

indivíduos do grupo tenha sido alto, existia um aumento significativo na proporção do 

sucesso de alimentação dos indivíduos que chegaram à bacia primeiro, corroborando a ideia 

da vantagem do produtor. No entanto, no presente estudo, o sucesso de forrageio em cada 

bacia independeu da tática de forrageio empregada pelos indivíduos. Este resultado está 

provavelmente relacionado à habilidade competitiva dos catetos, que influencia o sucesso 

de forrageio individual. Os indivíduos com maiores habilidades competitivas 

permaneceram mais tempo se alimentando na bacia sem serem substituídos, o que os 

conferiu um maior sucesso de forrageio.  

Usualmente, estudos em que os animais são submetidos a situações de forrageio 

social, que aumentam a competição, e que envolvam o índice de dominância dos 

indivíduos, utilizam dados de comportamento agonísticos apenas durante as observações do 

forrageio. No presente trabalho, observou-se que em situações de forrageio social os índices 

de dominância individual (habilidade competitiva) diferiu dos observados durante situações 

cotidiana dos catetos (dominância). Este resultado indica que a relações de dominância 

dentro do grupo é modificada quando os animais precisam competir pelo recurso. 

Percebemos que a dominância não é um fator determinante para o sucesso de forrageio de 



catetos, mas a maior habilidade competitiva durante o forrageio social aumenta o sucesso 

de forrageio dos catetos. Em diversas espécies, os indivíduos se comportam de maneira 

mais agressiva durante situações de forrageio social e podem formar novas hierarquias de 

dominância neste contexto (Liker & Barta). O aumento da agressividade dos catetos 

durante o forrageio social foi importante para a permanência do indivíduo nas bacias, pois 

os animais mais agressivos expulsavam os demais membros do grupo ou eram mais 

tolerados, ingeriram assim maior quantidade alimentos. Estes resultados corroboram 

estudos anteriores. Kidjo et al. (2016), ressaltou em um trabalho com muflão (Ovis ammon 

musimon), sobre a relação da dominância com o acesso ao recurso alimentar, que 

indivíduos dominantes não monopolizaram as fontes de recurso disponíveis, mesmo em 

situações de competição aguda, sendo o seu sucesso de forrageio menor que de seus 

subordinados. Um estudo sobre o forrageio social em macacos-prego (Di Bitetti & Janson, 

2001) demonstrou que o sucesso de forrageio está relacionado com a habilidade 

competitiva. Animais com maior habilidade competitiva podem excluir os demais membros 

das manchas de alimentação e podem ter menor probabilidade de serem suplantados e 

assim obterem maior sucesso de forrageio. A diferença encontrada entre a dominância 

(situação ecológica normal) e habilidade competitiva (situação de competição pelo 

alimento) mostrou a importância de se realizar pesquisas considerando este fator. Outros 

trabalhos, entretanto, demostraram uma relação entre o índice de dominância e sucesso de 

forrageio. King et al. (2009) demostrou que babuínos (Papio cynocephalus) de vida livre 

que ocupavam posições hierárquicas mais altas, permaneceram mais tempo nas manchas 

alimentares do que os produtores, obtendo assim, maior sucesso de forrageio. Um outro 

trabalho com veados-vermelhos (Cervus elaphus) também apresentou uma correlação entre 



a classificação hierárquica e o tempo gasto alimentando, sendo que dominantes obtiveram 

vantagens, se alimentando por mais tempo (Ceacero et al., 2012).  

 Sobre a escolha das táticas de forrageio, esperava-se que existisse uma relação entre 

a tática de produzir e a dominância dos indivíduos (David et al., 2011c), com os catetos 

mais dominantes utilizando menos a tática de produzir e indivíduos subordinados utilizando 

mais a tática de produzir. Isso concordaria com o experimento com veados-vermelhos 

(Cervus elaphus) realizado por Ceacero et al. (2012), em que indivíduos dominantes não 

acessaram os recursos alimentares primeiro, e com King et al. (2009), que demonstrou 

através de experimentos com babuínos (Papio cynocephalus) de vida livre, que em habitats 

com apenas pequenas manchas alimentares, indivíduos em uma posição superior na 

classificação de dominância usurpavam mais dos que os indivíduos com posições 

hierárquicas inferiores à dele. No presente estudo, essa relação não foi observada, 

possivelmente porque a estrutura de dominância dos indivíduos, que foi determinada em 

um contexto geral, foi alterada durante o experimento, ou seja, durante a situação de 

imprevisibilidade de alimentos, os dominantes necessariamente suplantaram os demais 

indivíduos que já estavam se alimentando; se o indivíduo possuísse maior habilidade 

competitiva, ele permaneceria na bacia independente da sua classificação hierárquica. A 

tática de usurpar não foi relacionada aos dominantes durante o forrageio social. Dubuc & 

Chapais (2007), em um estudo com Macaca fascicularis, também não encontraram essa 

relação, onde a ordem de chegada dos indivíduos às manchas alimentares não se 

correlacionava com a classificação de dominância dos mesmos.  

Em relação à rede social, esperava-se que os indivíduos mais centrais nas redes 

sociais, por se relacionarem com mais membros do grupo, seriam mais tolerados nas 

manchas alimentares e, deste modo, tenderiam a utilizar menos a tática de produtor, uma 



vez que poderiam se alimentar em manchas já ocupadas sem sofrerem ataques agonísticos 

(Makagon et al., 2012). Os resultados encontrados para o grupo 1 não corroboraram essa 

predição, mas os resultados para o grupo 2 a corroboraram. Os indivíduos mais centrais 

estabelecem maiores ligações com seus coespecíficos e desta foram recebem um maior 

fluxo de informações. Desde modo, são capazes de detectar maiores oportunidades de 

forrageio, além de serem mais aceitos pelos demais membros do grupo em uma mancha 

que já se encontrava ocupada. Produzir neste caso não se torna vantajoso energeticamente, 

podendo os catetos que ocupam posições mais centrais escolher mais a tática de usurpar. 

Barta et al. (1997) utilizou um modelo de simulação para o forrageio social e mostrou que 

indivíduos mais centrais tendem a usurpar mais. Mónus & Barta (2008), em um estudo 

realizado em campo, mostraram que pardais que ocupavam a posição mais central do 

grupo, utilizavam com mais frequência a tática de usurpar do que os que ocupavam as 

posições mais periféricas. O mesmo foi observado por Flynn & Giraldeau (2001), com 

Lonchura punctulata, e por King et al. (2009), com babuínos (Papio cynocephalus) de vida 

livre. Um estudo recente realizado com aves silvestres também encontrou resultados 

similares, sendo que os indivíduos que ocupavam um nível de centralidade mais alto, 

usurpavam mais (Aplin & Morand-Ferron, 2017). 

 O fato da correlação entre produzir e centralidade só ter sido observada para o 

grupo 2, indica que possivelmente existam, além da personalidade individual, 

personalidades atribuídas ao grupo como um todo e que estas possam influenciar as táticas 

adotadas.  

Concluímos que catetos utilizam o modelo produtor-usurpador, sendo que uns 

indivíduos optam por produzir mais e outros por produzir menos. Ainda, que a escolha das 



táticas de forrageio e o sucesso de forrageio não foram influenciados pelas condições 

ambientais. Mesmo submetidos a um experimento de imprevisibilidade alimentar, as táticas 

utilizadas para forragear se mantiveram de forma consistente nos indivíduos de catetos, 

sugerindo a influência da personalidade no uso das táticas. As táticas de forrageio 

escolhidas pelos catetos não são determinadas pela dominância e nem pela habilidade 

competitiva, mas podem ter relação com a centralidade dos indivíduos. A classificação 

individual de dominância muda durante o forrageio e esta é determinante para o sucesso de 

forrageio. Isso pode acontecer porque os indivíduos investem energia na disputa apenas 

quando é necessário, como no contexto de forrageio em que os animais precisam competir 

pelo recurso. Por fim, concluímos que a competição aumenta durante o 

forrageio independente das variações de quantidade alimentar e número de indivíduos por 

recurso. 

Os resultados do presente estudo destacam a importância de incluir a variação 

comportamental individual nos modelos de jogos de produtor-usurpador.  
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