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1. INTRODUÇÃO 

Diversas espécies de peixes utilizam a estratégia de aproximação condicional, que se 

caracteriza quando um animal aproxima-se de um predador potencial deixando o cardume para obter 

informações (Dugatkin, 2013) e saber o grau com que este representa realmente um risco (Lee Alan 

Dugatkin & Godin, 1993). É uma técnica que funciona como incentivo para a inspeção de predadores, 

pois o risco de se aproximar do predador é distribuído entre todos os inspetores, mas não é 

compartilhado por aqueles que permanecem à distância. Como esse comportamento implica custos 

para o (s) indivíduo (s) que interage com o predador, mas contribui para a aptidão do cardume, ele 

foi interpretado como cooperativo e altruísta ( Dugatkin, 1988), no entanto, não sem especificidades 

estratégicas. Os indivíduos que não colaboram também obtêm informações sobre o predador sem 

incorrer em risco, mas a cooperação recíproca mútua oferece aos animais um melhor pagamento. As 

vantagens da inspeção superam os de permanecer a uma distância segura, unicamente adotando uma 

estratégia cooperativa (Axelrod & Hamilton, 1981) que modula um cenário no qual é mais lucrativo 

não cooperar do que por cooperar, já que todos obtém as informações. DUGATKIN E ALFIERI 

(1991) demonstraram que os lebistes utilizam estratégias TFT na inspeção de predadores; na ausência 

de predadores, os animais comportam-se de forma diferente, rastreando o comportamento de seus 

pares somente quando o predador está presente. Além disso, demonstraram que os lebistes escolhem 

permanecer próximos dos co-específicos que mais cooperam – ou seja, daqueles que passaram mais 

tempo próximos do predador. Essa preferência permanece mesmo após um intervalo de quatro horas, 

sugerindo que os animais lembram da identidade de coinspetores cooperativos e não-cooperativos, e 

que essa informação é usada para distinguir entre animais. Esses experimentos sugerem que esses 

animais estão de fato apresentando estratégias TFT, e poderiam, portanto, ser utilizados como 

modelos no estudo comportamental e das bases fisiológicas da cooperação. No presente projeto, 

propomos um método para o estudo de estratégias TFT em paulistinhas, baseando-se nos estudos de 

DUGATKIN E ALFIERI (1991). Esse modelo poderá ser usado, no futuro, na identificação das bases 

neurais desses processos, bem como para elucidar padrões comportamentais e disposicionais 

associados à cooperação. 
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Os experimentos propostos seguiram um delineamento sequencial, com a determinação da 

aproximação condicional na presença e ausência de modelo de predador (Experimento 1), seguido da 

determinação do efeito do ângulo do espelho nos comportamentos observados na presença do modelo 

(Experimento 2). Ambos os grupos com 10 animais em cada. 

Os animais foram alocados aleatoriamente para cada grupo. O aparato de teste consistia em 

um aquário de 40,6 cm x 18 cm x 25 cm. O fundo desse aquário foi dividido em 10 quadrantes de 

comprimento igual; o 1º quadrante ficava no lado oposto ao monitor e possuía uma planta artificial, 

que serviu como refúgio. Após o último quadrante se tinha um monitor que permitiu a apresentação 

de imagens do predador Nandus nandus, comumente tido como predador natural para paulistinhas. O 

espelho ocupou todo o comprimento do aquário experimental e, como consequência, criou uma 

imagem de um segundo paulistinha nadando em paralelo com o animal focal. No Experimento 2, o 

espelho estava em paralelo com o aquário (Espelho Paralelo) ou formando um ângulo de 45º com o 

aquário (Espelho em Ângulo). Cada animal foi testado uma única vez. Antes do início da tentativa, 

os animais tiveram 5 min. para aclimatação com o monitor desligado, e espelho não posicionado. 

Cada tentativa teve a duração de 10 min, e foi gravado em formato digital por uma câmera montada 

sobre o aparato. Os vídeos foram transcritos e registrados manualmente usando o software XPlo-Rat 

(http:///scotty.ffclrp.usp.br). Foram registrados o número total de quadrantes cruzados; o tempo no 

quadrante mais próximo ao predador; e o tempo no refúgio (seção 1). Em ambos os Experimentos, os 

dados foram analisados por testes t não-pareados. Foram considerados estatisticamente significativas 

diferenças associadas a p-valores < 0,05. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No experimento 1, foi encontrada uma diferença significativa para o tempo gasto na zona de inspeção 

(Fig. 2A), com animais na condição Predator passando mais tempo nessa área do que animais na condição No 

Predator (t (17,410) = -3,065, p = 0,00687, d = 1,13 [IC 95% 0,233, 1,99], BF = 10,623). Não foram 

encontradas diferenças para o tempo na zona de evitação (Fig. 2B; t (21,219) = -1,097, p = 0,28746, d = 0,402 

[IC95% -0,324, 1,17], BF = 0,546). Da mesma forma, não foram encontradas diferenças para o tempo na zona 

de refúgio (Fig. 2C; t (26.968) = -1.291, p = 0,2076, d = 0,467 [IC 95% -0,396, 1,13], BF = 0,644). O 

congelamento foi aumentado após a animação em animais na condição Predator em comparação com animais 

na condição No Predator (efeitos principais do grupo: F [1, 29] = 4,606, p = 0,0404, BF = 1,313; efeitos 

principais do bloco de tempo: F [1,29] = 4,983, p = 0,0445, BF = 2,239; interação: F [1,29] = 2,689, p = 0,119, 

BF = 3,33; d para condição não predadora = 0,446 [IC95% -0,238, 1,02]; d para condição Predator = 0,637 

[95% CI -0,207, 1,07]); enquanto o RM-ANOVA não foi significativo para o efeito de interação, o fator Bayes 

mais alto sugere que o modelo de interação é preferido em relação a todos os modelos. 

No Experimento 2, foi encontrada uma diferença significativa para o tempo gasto na zona de inspeção 

(Fig. 3A), com animais na condição de Espelho Cooperante passando mais tempo nessa zona do que animais 

na condição de Espelho Defectivo (t (29) = -2.572, p = 0,0155, d = 0,922 [IC 95% 0,187, 1,61]). Novamente, 

nenhuma diferença foi encontrada para o tempo na zona de evitação (Fig. 3B; t (29) = -0,925, p = 0,3667, d = 

-0,34 [IC 95% -1,17, 0,559]). Além disso, não foram encontradas diferenças significativas para o tempo na 

zona de refúgio (Fig. 3C; t (29) = -0,866, p = 0,4, d = -0,311 [IC95% -0,965, 0,572]). Um efeito do bloco de 

tempo (F [1, 29] = 30,126, p = 6,35x10-6; BF contra modelo apenas com sujeito = 257,202) foi encontrado 

para congelamento, mas nenhum efeito do grupo (F [1, 29] = 0,855 , p = 0,336; BF contra modelo apenas com 

sujeito = 0,32) ou interação (F [1, 29] = 1,894, p = 0,179; BF contra modelo apenas com assunto = 614.199) 

foi encontrado (pareado por Defecting Mirror = 0.546 [ IC95% 0,139, 0,891]; d pareado para Espelho 

Cooperante = 0,789 [IC95% 0,383, 1,22]). Fatores de Bayes sugerem a superioridade de um modelo em que o 

bloco de tempo é a principal variável que gera a variação na natação errática. Um efeito do bloco de tempo (F 

[1, 30] = 10,72, p = 0,00268; GC contra modelo apenas com sujeito = 39.967 ) foi encontrado para natação 

irregular, mas nenhum efeito do grupo (F [1, 30] = 0,113, p = 0,739; GC contra modelo apenas com sujeito = 

0,31) ou interação (F [1, 30] = 1,72, p = 0,2 ; BF contra modelo apenas com sujeito = 9,259) foi encontrado 

(emparelhado d para Defecting Mirror = 1,09 [IC 95% 0,358, 1,67]; emparelhado d para Cooperating Mirror 

= 1,41 [95% CI 0,851, 1,85]). Os fatores de Bayes sugerem a superioridade de um modelo no qual o bloco de 

tempo é a principal variável que impulsiona a variação na natação e no congelamento erráticos, reforçando a 



 
 
hipótese de que configurações de espelho cooperantes e defeituosas induzem um comportamento semelhante 

ao medo. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O zebrafish apresenta o comportamento de aproximação condicional, sugerindo que ele 

coopera com o seu grupo. 
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