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Resumo
Cada indivíduo apresenta uma resposta comportamental diferente diante de um desafio
ambiental, muitas vezes mesmo quando comparado a outro indivíduo da mesma espécie, sexo e
idade. Essas diferenças são chamadas tipos comportamentais e quando consistentes ao longo do
tempo caracterizam uma síndrome comportamental ou personalidade animal. Evidências
apontam que a personalidade animal pode interferir na aptidão reprodutiva do indivíduo. Tendo
isso em vista, no presente estudo machos e fêmeas adultos de Betta splendens foram observados
em três contextos (exploratório, social e avaliação de risco), para identificar a existência de tipos
comportamentais e diferenças entre os sexos nos tipos comportamentais nessa espécie. Os
indivíduos foram classificados em três tipos em cada contexto: contexto social (social;
intermediário e não-social), contexto exploratório (explorador, intermediário e não-explorador) e
avaliação de risco (destemido, intermediário e cauteloso). Após essa classificação, machos
sociais e não-sociais, exploradores e não-exploradores de coloração vermelha e azul foram
utilizados no experimento de escolha de parceiro pelas fêmeas. Nossos resultados apontam que a
maioria dos indivíduos testados possui tipo intermediário para os três contextos avaliados, e uma
minoria de machos e fêmeas apresentaram tipos comportamentais extremos. As diferenças no
comportamento de machos e fêmeas em relação aos contextos foram identificadas. No
experimento de escolha de parceiro, os resultados mostram que os tipos comportamentais da
fêmea e do macho influenciam no processo de escolha de parceiro e esse estudo foi o primeiro a
identificar que, mesmo na presença de pistas visuais (coloração corporal dos machos), o tipo
comportamental continua tendo influência significativa no processo de escolha.
Palavras-chave: Sociabilidade, exploração, avaliação de risco, peixe beta, personalidade animal.
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Introdução Geral
No estudo do comportamento animal, muitas vezes buscamos descrever, identificar e
explicar padrões comportamentais em uma espécie. Por muito tempo, diferenças individuais
no comportamento não foram levadas em consideração, sendo vistas apenas como desvio do
padrão normal da espécie (Carere, Caramaschi, & Fawcett, 2010). Mas, nas últimas décadas,
o estudo da variabilidade comportamental entre indivíduos de uma mesma espécie,
denominada personalidade (Gosling & John, 1999; Réale, Reader, Sol, McDougall, &
Dingemanse, 2007), vem ganhando espaço, pois os indivíduos apresentam padrões de
resposta diferentes frente a desafios ambientais (Gosling & John, 1999; Gosling, John, &
Kwan, 2003; Nettle, 2006).
Personalidade pode ser definida como o conjunto de características emocionais,
fisiológicas e comportamentais estáveis que diferenciam os indivíduos de uma mesma
espécie (Carere & Locurto, 2011). Os estudos sobre personalidade iniciaram-se em humanos
(Fadiman & Frager, 1986) e John (1990) propôs o Modelo dos Cinco Fatores (também
conhecido como The Big Five), no qual cada fator representa um conjunto mais específico de
características da personalidade humana. Esses fatores são: (1) Neuroticismo; (2)
Agradabilidade; (3) Extroversão; (4) Abertura a novas experiências e (5) Conscienciosidade
(para detalhes ver John, 1990).
Diferenças interindividuais já foram encontradas em cerca de 100 espécies de animais
não-humanos, de insetos a mamíferos (Carere et al., 2010), e vem sendo estudadas de forma
dispersa em diferentes áreas da ciência, como a ecologia, a psicologia e a etologia. Ainda
assim, existem muitas controvérsias na definição de personalidade animal. Sih, Bell e
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Johnson (2004) propõem os conceitos de ‘tipo comportamental’ e ‘síndrome
comportamental’. Tipo comportamental refere-se à diferenças entre indivíduos de uma
população na reação a determinadas situações, enquanto, síndrome comportamental é a
consistência, ou seja, a constância do tipo de resposta comportamental em diferentes
contextos (Sih et al., 2004). Esse conceito de síndrome comportamental é comparável ao que
os psicólogos definem como traço de personalidade. Para a psicologia o traço de
personalidade é uma característica durável, que leva o indivíduo a se comportar do mesmo
modo em diversas ocasiões (Fadiman & Frager, 1986). O conceito de traços de personalidade
humana também se aproxima do que os etólogos definem como personalidade animal. Para a
etologia, personalidade animal são diferenças interindividuais consistentes ao longo do
tempo e de diferentes situações (Gosling & John 1999; Réale et al., 2007).
Tanto para humanos quanto para animais não humanos, a personalidade apresenta
hereditariedade (Ariyomo, Carter, & Watt, 2013; Plomin, DeFries, McClearn, & Rutter,
2008). Assim, estudar personalidade animal pode nos oferecer melhor entendimento sobre
como características de personalidade podem ter conferido vantagens aos indivíduos em
diferentes tipos de ambiente (Groothuis & Carere, 2005). Os estudos com animais nos
permitem investigar diferenças em alças hormonais envolvidas com as diferenças
comportamentais (Koolhaas, Boer, Cappens, & Buwalda, 2010). Além disso, utilizando
modelos animais com um tempo de geração curto é possível investigar com mais rapidez as
influências da hereditariedade na personalidade (Ariyomo et al., 2013).
Personalidade Animal: uma abordagem comparativa
A maioria dos estudos sobre personalidade animal foca nos seguintes contextos:
avaliação de risco, exploração, agressão, sociabilidade, reatividade emocional e
10

excitabilidade (Aplin et al., 2015; Gosling, 1998; King & Figueredo, 1997; Réale et al.,
2007). Gosling e John (1999) argumentam que o Modelo de Cinco Fatores da personalidade
de John (1990) agrupa diversas características e que os traços de personalidade animal que
são estudados podem ser distribuídos dentro do Modelo dos Cinco Fatores.
Segundo Gosling e John (1999), dentro do fator ‘Neuroticismo’ poderiam ser
descritas as características reatividade emocional e excitabilidade, estudadas em animais,
dentro do fator ‘Extroversão’ estariam encaixados sociabilidade e avaliação de rico
(destemor-cautela), as características ligadas à agressão estariam classificados dentro do fator
‘Agradabilidade’ e as ligadas a exploração caracterizaria a presença do fator ‘Abertura a
novas experiências’ (Gosling & John, 1999). Vamos abordar brevemente cada um deles
abaixo.
Tanto a reatividade emocional quanto a excitabilidade podem estar relacionados a
comportamentos tipo ansioso (Carere & Locurto, 2011). Indivíduos com altos níveis de
excitabilidade, considerados mais ansiosos, são menos atentos a pistas, o que confere
vantagem quando pistas ambientais irrelevantes devem ser ignoradas para maior
concentração na execução de uma tarefa. Entretanto, essa característica pode dificultar o
aprendizado de tarefas que requerem atenção a detalhes (Carere & Locurto, 2011). Esse traço
de personalidade já foi identificado em primatas (King & Figueredo, 1997), hienas (Gosling,
1998), cachorros domésticos (Gosling et al., 2003) e gatos (Gosling & John, 1998). Em
peixes guppy, o traço de personalidade descrito como Medo-Evitação (Budaev, 1997) é
semelhante à reatividade emocional (Gosling & John, 1999). Ao apresentar reações de medoevitação, os peixes tornam-se menos atentos à pistas ambientais (Budaev, 1997),
evidenciando a presença do fator Neuroticismo em espécies filogeneticamente primitivas.
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O traço destemor-cautela está relacionado com a propensão do indivíduo a assumir
riscos (Réale et al., 2007). Este é um dos traços de personalidade mais estudado no reino
animal, amplamente descrito em invertebrados (polvo, Mather & Anderson, 1993), peixes
(Godin & Dugatkin, 1996), aves (Dingemanse, Both, Drent, & Tinbergen, 2004) e mamíferos
(Koolhaas et al., 2010). Já a sociabilidade diz respeito às diferenças individuais na reação a
presença ou ausência de coespecíficos (Réale et al., 2007), também já descrito em peixes
(Joelles et al., 2015), aves (Aplin et al., 2015) e mamíferos (Gosling et al., 2003). Através
desses dois traços, destemor-cautela e sociabilidade, podemos encontrar o fator Extroversão
disperso em diversos taxa, de invertebrados a mamíferos. Em geral, indivíduos mais
extrovertidos são também aqueles mais propensos a assumir riscos e mais sociáveis (Gosling
& John, 1999), mas em peixes existem evidências apontam que os indivíduos mais
destemidos são menos sociáveis (Joelles et al., 2015).
A agressividade diz respeito à tendência que os animais possuem de iniciar ou entrar
em confronto (Rabaneda-Bueno, Aguado, Fernández-Montraveta, & Mya-Laraño, 2013).
Gosling e John (1999) argumentam que o nível de agressividade pode interferir em dois
fatores extras de personalidade animal: dominância e atividade. A hierarquia de dominância
está correlacionada ao sucesso em interações agonísticas (Todd, Sica, & Trahey, 2008) e o
nível de atividade de um indivíduo pode ser mais baixo se ele se engaja apenas em atividades
de confronto (Gosling & John, 1999). A ampla observação de diferenças individuais no
comportamento agressivo em diversas espécies, incluindo invertebrados (aranhas, RabanedaBueno et al., 2013), evidencia a presença do fator Agradabilidade. Indivíduos que se engajam
mais em atividades multuamente benéficas e confrontam menos os seus coespecíficos podem
ser considerados mais agradáveis.
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A presença do fator de Abertura a novas experiências está representada na
personalidade animal por diferenças individuais consistentes no traço de exploração. A
exploração diz respeito à tendência de explorar novos estímulos (ambientes, objetos,
alimentos) (Réale et al., 2007). Esse traço foi amplamente descrito em peixes (Joelles et al.,
2015), aves (Groothuis & Carere, 2005) e mamíferos (Frokman, Furuhaug, & Jensen, 1995).
Estudos apontam que o nível de destemor está relacionado com o traço de exploração dos
indivíduos (Greenberg & Mettke-Hofmann, 2001; Joelles et al., 2015). Por exemplo, ao
explorar novos ambientes (Joelles et al., 2015) ou ao ingerir alimentos desconhecidos
(Greenberg & Mettke-Hofmann, 2001), um indivíduo explorador também está assumindo
riscos. Essas relações entre traços distintos podem abrir caminho para entendermos como os
fatores de personalidade se relacionam para compor a personalidade de um indivíduo.
Quatro dos cinco fatores propostos no modelo de John (1990) estão dispersos ao
longo de diversos táxons. No entanto, o fator Conscienciosidade foi descrito apenas para
humanos e chimpanzés (Gosling & John, 1999), até o presente. Embora encontremos em
diversas espécies traços que podem ser organizados de acordo com o Modelo dos Cinco
Fatores de personalidade, precisamos ser cuidadosos para não antropomorfizar os traços de
personalidade em animais. É necessário lembrar que podem ter havido diferentes pressões
evolutivas agindo sobre a variação comportamental em indivíduos de cada espécie.
Como a personalidade animal pode ter surgido e se mantido ao longo das gerações?
Traços de personalidade podem ser hereditários e mantidos pela ação da seleção
natural (Ariyomo et al., 2013; Plomin et al., 2008; Sih et al., 2004), podendo surgir por
diversos fatores, por exemplo, mutação e deriva genética. Além da seleção natural, a teoria
da história de vida e a seleção dependente de frequência negativa podem explicar a
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manutenção de diferenças individuais na população (ver Wolf, Van-Doorn, Leimar, &
Weissing, 2007; Wolf, Van-Doorn, & Weissing, 2011; Wolf & McNamara, 2012).
A teoria da história de vida está entre as alternativas propostas para explicar a
evolução da personalidade. Segundo a teoria da história de vida, indivíduos deveriam ajustar
a sua tendência de tomada de risco de acordo com o seu valor reprodutivo, ou seja,
indivíduos com maiores expectativas de ganhos futuros deveriam ser mais aversos ao risco
(Roff, 2002). Wolf e colaboradores (2007) propõem que a história de vida de um indivíduo
pode levar ao surgimento de padrões comportamentais constantes, assim a interação entre
genes e o ambiente de desenvolvimento pode levar ao surgimento da personalidade. Por
exemplo, a tendência de um indivíduo explorar ambientes novos pode estar relacionada com
sua história de vida. O tempo que indivíduos exploradores usam para vasculhar o ambiente
em busca de recursos e territórios melhores é um tempo no qual eles estão deixando de
investir em reprodução imediata. Os indivíduos exploradores superficiais são aqueles que
investem em reprodução imediata, para descontar suas baixas chances de sucesso no futuro
(Wolf et al., 2007). Assim, indivíduos com diferentes condições de vida podem apresentar
diferenças interindividuais (Wolf et al., 2007).
A seleção dependente de frequência negativa é outra alternativa para explicar a
manutenção de características de personalidade (Wolf et al., 2011; Wolf & McNamara,
2012). Esse tipo de seleção aparece quando um tipo comportamental se torna vantajoso
quando pouco frequente na população (Wolf & McNamara, 2012). Por exemplo, considere
um contexto de exploração para busca de recursos. Indivíduos aversos ao risco (cautelosos)
tendem a se manter próximos ao grupo, para se beneficiar da segurança que o grupo
proporciona. Mas para isso há custos como a partilha dos recursos. Qualquer indivíduo
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destemido que deixe o grupo em busca de novas fontes de recursos e as encontre sem a
presença dos coespecíficos de grupo, obtém mais recursos. Desse modo, ser destemido é
vantajoso enquanto a maioria do grupo for cauteloso. Se o tipo destemido estiver em alta
frequência a competição nas fontes de recursos aumenta e a vantagem da característica
desaparece (Wolf & McNamara, 2012).
Em suma, a seleção natural não é o único mecanismo evolutivo atuando sobre as
características de personalidade. Assim, além das pressões seletivas, a existência de
diferentes tipos de personalidade pode ter sido mantida ao longo das gerações pelas
frequências genéticas que conferem maior ou menor estabilidade aos indivíduos (Wolf &
McNamara, 2012). Além disso, o ambiente de desenvolvimento de um indivíduo parece
interagir com seu genótipo para garantir a manutenção de diferentes traços de personalidade
na população (Wolf et al., 2007).
Seleção sexual e diferenças entre os sexos como forças atuantes na manutenção de traços de
personalidade animal
Na maioria das espécies, machos e fêmeas desempenham papéis ecológicos distintos.
Em algumas espécies, como na ave Parus major (Aplin et al., 2015) e no peixe Betta
splendens (Cain & Baenninger, 1980; Santillán, 2007) machos são territoriais e agressivos,
enquanto fêmeas são menos agressivas. Já em hienas, as fêmeas vivem em grupos com
hierarquia de dominância e alta agressividade, enquanto machos são solitários, pouco
agressivos e aceitos no grupo apenas na época de reprodução (Gosling, 1998).
Diferentes pressões ecológicas podem contribuir para a seleção de diferentes traços
de personalidade entre machos e fêmeas de diferentes espécies (Gosling & John, 1999; Wolf
et al., 2007). A influência do sexo na personalidade já foi demonstrada em aves Parus major
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(Aplin et al., 2015), em hienas (Gosling, 1998), em roedores (Korpela, 2011) e inclusive na
espécie humana (Back et al., 2011; Ficková, 1999; Luo & Zang, 2009; Najarpourian, 2012).
Em humanos essa diferença afeta fatores como autoestima (Ficková, 1999), traços
considerados na avaliação de atratividade sexual (Luo & Zang, 2009), preferência por
parceiro romântico (Back et al., 2011) e satisfação marital (Najarpourian, 2012). Na nossa
espécie, homens tendem a ser mais extrovertidos do que mulheres e a extroversão é tida
como uma entre muitas das características consideradas atrativas na seleção de parceiros
românticos (Luo e Zang, 2009).
Em outras espécies, os estudos são mais focados em respostas comportamentais
menos ricas em componentes cognitivos e socioculturais. Por exemplo, em hienas os machos
apresentam mais comportamentos semelhantes a medo, ligados a Neuroticismo, do que as
fêmeas (Gosling, 1998). Em aves Parus major, machos e fêmeas diferem quanto a
sociabilidade, com machos mostrando comportamento social mais consistente ao longo dos
anos, enquanto as fêmeas alternam frequentemente suas redes sociais (Aplin et al., 2015). A
diferença no papel ecológico de machos e fêmeas nessas espécies pode moldar essas
diferenças de personalidade. Assim, uma abordagem comparativa pode favorecer a
compreensão da interação entre fatores biológicos, sociais e a personalidade (Gosling &
John, 1999).
O processo de busca, avaliação e escolha de parceiro é um fenômeno natural
encontrado em invertebrados diversos (artrópodes - Callander, Jennions, & Backwell, 2012;
Callander, Kahn, Maricic, Jennions, & Backwell, 2013), peixes (Clotfelter, Curren, &
Murphy, 2006; Knapp & Warner, 1991; Plath, Blum, Schlupp, & Teidemann, 2008; Shohet
& Watt, 2009), anfíbios (Summers, Symula, Clough, & Cronin, 1999; Gerhardt, 1991),
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répteis (Martín & López, 2000), aves (Nowicki, Searcy, & Peters, 2002; Slagsvold, Hansen,
Johannessen, & Lifjeld, 2002) e mamíferos (Charlton, 2008; Waynforth, 2007).
Esse processo faz parte da seleção sexual proposta por Darwin (1871) que explica a
presença de caracteres sexuais secundários custosos, como a cauda do pavão, o canto dos
sapos e a coloração nupcial chamativa em aves. A seleção sexual ocorre em dois níveis:
seleção intrassexual - indivíduos do mesmo sexo competindo por acesso à reprodução, e
seleção intersexual - que se refere a características do indivíduo que favorecem sua escolha
pelo outro (Alcock, 2011; Hunt, Breuker, Sadowski, & Moore, 2009; Wong & Candolin,
2005).
A escolha de parceiro é realizada pelo sexo com maior investimento reprodutivo inicial,
geralmente a fêmea (Janetos, 1980). Para realizar sua escolha, um dos aspectos avaliados pela
fêmea é a aparência física do macho, que pode fornecer pistas sobre sua qualidade (Hamilton
& Zuk, 1982; Wedell & Ritchie, 2004; Wong & Candolin, 2005). Características como
simetria, coloração e tamanho do corpo do macho são importantes na escolha em várias
espécies (Clotfelter et al., 2006; Clotfelter, Ardia, & McGraw, 2007; Petrie, 1994).
Além de traços morfológicos, traços de personalidade podem afetar o sucesso
reprodutivo dos indivíduos (Dingemanse et al., 2004). A influência da personalidade na
escolha de parceiro já foi registrada em peixes (Godin & Dugatkin, 1996), aves (Groothuis &
Carere, 2005) e humanos (Silva, Menezes, & Lopes, 2010). Neste sentido, a similaridade é
um dos fatores que possuem papel na escolha de parceiro por traços de personalidade
(Schuett, Trengenza, & Dall, 2010). A teoria da similaridade assume que a escolha de
parceiro ocorre de forma relativa, ou seja, ao escolher um parceiro, o indivíduo leva em
consideração o quanto seus potenciais parceiros são similares a ele (Figueiredo, Sefcek, &
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Jones, 2006). Estudos com humanos mostram que casais relatam a similaridade em
características de personalidade como ponto positivo no relacionamento (Silva et al., 2010).
Quando o macho e a fêmea cuidam juntos da prole, a similaridade entre eles é vantajosa, pois
indivíduos com padrões comportamentais similares sincronizam mais facilmente suas
atividades como cuidadores (Schuett et al., 2010).
Em aves a similaridade em características de personalidade também apresenta
importante papel no momento da escolha de parceiros. Experimentos com duas linhagens de
P. major, uma de exploradores rápidos e outra de exploradores lentos, mostram que machos
da linhagem rápida preferem copular com fêmeas de linhagem semelhante (Groothuis &
Carere, 2005). Assim os traços de personalidade podem ser mantidos ao longo das gerações
pela escolha de parceiros sexuais similares (Schuett et al., 2010).
A escolha por similaridade nem sempre é a melhor para o sucesso reprodutivo dos
indivíduos. Estudo feito com P. major mostrou que em anos com maior intensidade de
chuva, e consequentemente mais recursos alimentares, indivíduos que escolhem parceiros
reprodutivos similares em termos de avaliação de risco têm mais filhotes sobreviventes ao
final da estação reprodutiva. Por outro lado, em anos de escassez de recursos, casais que
optaram pela complementariedade na escolha de parceiro têm maior sucesso, pois pares
complementares parecem ser mais eficientes em se dividir entre a exploração em busca de
alimentos e o cuidado com os filhotes no ninho (Dingemanse et al., 2004). Desse modo,
parece que pressões ambientais em conjunto com a seleção sexual atuam na manutenção dos
traços de personalidade.
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Em peixes, a escolha de parceiro frequentemente é realizada pelas fêmeas e muitas
espécies de teleósteos apresentam cuidado parental realizado pelos machos (Knapp &
Warner, 1991). Nas últimas décadas, a escolha das fêmeas, baseada em características físicas
dos machos foi bem documentada para esse grupo (Clotfelter et al., 2006; Clotfelter et al.,
2007; Kodric-Brown, 1989; Long & Houde, 1989). O modo como outros aspectos, como
características de personalidade, podem influenciar a preferência das fêmeas ainda é pouco
estudado nesse táxon.
Em Poecilia reticulata, um estudo pioneiro mostrou que fêmeas preferem machos
mais destemidos, ou seja, que apresentam menor latência para inspecionar a imagem de um
predador (Godin & Dugatkin, 1996). No entanto, a coloração alaranjada dos machos, que
pode ser uma pista importante no momento da escolha das fêmeas em peixes (Kodric-Brown,
1989; Long & Houde, 1989) não foi controlada no estudo de Godin e Dugatkin (1996), pela
dificuldade em medir a área das diversas manchas laranjas existentes em P. reticulata. Tal
situação deixa em aberto um questionamento: as fêmeas estão realmente escolhendo pela
personalidade dos machos, ou alguma pista morfológica está guiando essa escolha? Além
disso, a influência da personalidade da fêmea no momento da escolha de parceiros nunca foi
investigada em peixes, assim como diferenças sexuais em traços de personalidade.
Betta splendens como modelo animal
Betta splendens, também conhecido como beta, é uma espécie de água doce,
originário do sudeste asiático, mas atualmente é difundida ao redor do globo como peixe
ornamental (Alderton & Gibbs, 2011). Essa espécie vive em regiões alagadiças, com águas
paradas, como pântanos (Farias et al., 2006). B. splendens possui alto grau de dimorfismo
sexual (Farias et al., 2006), mas as diferenças morfológicas são mais evidentes nos animais
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criados em cativeiro devido a seleção artificial feita com fins comerciais; na natureza os
machos possuem nadadeiras mais curtas e cores menos chamativas, que são vantajosas no
momento de se esconder e/ou fugir de predadores (Alderton & Gibbs, 2011).
Machos são territoriais, agressivos (Cain & Baenninger, 1980; Goldstein, 1975) e
durante o período reprodutivo confeccionam um ninho de bolhas, com ar e saliva, e cuidam
sozinhos da prole, podendo cuidar dos ovos de até três fêmeas no mesmo ninho,
simultaneamente (Santillán, 2007). As fêmeas também apresentam comportamentos
agressivos, mas possuem maior tolerância do que machos e vivem em grupos (Santillán,
2007). Essas características comportamentais tornam esse peixe um bom modelo para
investigar diferenças intersexuais de personalidade e a influência da personalidade na
escolha de parceiros.
Estudos prévios mostram que fêmeas de B. splendens escolhem os machos baseadas
em tamanho do corpo (Clotfelter et al., 2006) e coloração (Clotfelter et al., 2007). No
entanto, não há estudos sobre o papel de diferenças interindivíduais, bem como de sua
relação com o sexo do indivíduo, na escolha de parceiro em B. splendens. Tendo isso em
vista, o presente trabalho teve como objetivos investigar (1) se existem tipos
comportamentais no peixe beta; (2) se existem diferenças intersexuais em tipos
comportamentais nessa espécie; (3) se o tipo comportamental de machos e fêmeas
influência no processo de escolha de parceiro e (4) se as influências do tipo
comportamental sobrepujam características morfológicas durante a escolha de parceiro pela
fêmea.
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Hipóteses e Predições
Hipótese 1: Existem diferenças interindivíduais em Betta splendens.
Predição 1.1: É possível identificar diferentes tipos comportamentais nos contextos de
exploração, social e tomada de risco.
Hipótese 2: B. splendens apresenta diferenças intersexuais em tipos comportamentais.
Predição 2.1: A proporção de fêmeas exploradoras deve ser maior do que a de machos.
Predição 2.2.: Machos devem diferir mais do que fêmeas no contexto social.
Hipótese 3: O tipo comportamental de fêmeas e de machos influência na escolha de parceiros da
fêmea, na ausência de pistas morfológicas da qualidade do macho.
Predição 3.1.: Fêmeas de um tipo comportamental preferem machos com tipo comportamental
oposto ao delas.
Predição 3.2: Fêmeas intermediárias preferem machos mais exploradores e menos sociais.
Hipótese 4: A coloração do macho, deve interferir no efeito do tipo comportamental na escolha
de parceiro.
Predição 4.1: Fêmeas demonstram preferência por machos vermelhos independentemente de seu
tipo comportamental.

21

Artigo 1: Caracterização e avaliação de diferenças
intersexuais em tipos comportamentais no peixe Betta
splendens.
Diferenças individuais nas respostas aos desafios ambientais caracterizam os tipos
comportamentais que, quando são consistentes ao longo do tempo e de contextos performam a
personalidade animal. Nesse estudo, machos e fêmeas de Betta splendens foram observados em
três diferentes contextos: social, exploratório e avaliação de risco, para caracterizar tipos
comportamentais e possíveis variações entre os sexos nessa espécie. Em cada contexto, os
indivíduos foram classificados em três níveis: contexto social (social; intermediário e nãosocial), contexto exploratório (explorador, intermediário e não-explorador) e avaliação de risco
(destemido, intermediário e cauteloso). A maior parte da amostra apresenta tipos intermediários
para os três contextos avaliados, e uma minoria de machos e fêmeas apresentaram tipos
comportamentais extremos. A baixa frequência de tipos extremos pode ser explicada pela
seleção dependente de frequência negativa, que confere vantagem a fenótipos de frequência
baixa na população. Além disso, os tipos intermediários podem estar relacionados à maior
plasticidade comportamental. Uma análise de componentes principais mostrou que cada sexo se
comportou de forma diferente conforme o contexto. Tais diferenças intersexuais são
possivelmente derivadas de pressões ambientais diferentes enfrentadas por cada sexo no
ambiente natural, como o cuidado parental presente apenas nos machos.
Palavras chaves: Personalidade, Síndrome Comportamental, Beta.
Estudando o comportamento animal, observamos que os indivíduos apresentam
diferentes reações aos desafios ambientais. Essas diferenças comportamentais têm sido
denominadas tipo comportamental, síndrome comportamental (Sih, Bell, & Johnson, 2004) ou
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personalidade (Gosling & John, 1999), e têm chamado a atenção de pesquisadores das áreas de
psicologia, biologia e ecologia nas últimas décadas (Brown, Jones, & Braithwaite, 2005; Brown,
Burgess, & Braithwaite, 2007; Carere & Eens, 2005; Dall, 2004; Godin & Dugatkin, 1996;
Gosling & John, 1999; Pervin & John, 1999; Raoult, Brown, Zuberi, & Williamson, 2012; Wolf,
Van-Doorn, Leimar, & Weissing, 2007). Por abranger várias áreas de estudo, a definição e
diferenciação destes conceitos é de compreensão difícil. Por um lado, muitas vezes se
sobrepõem, e por outro, alguns aspectos ainda divergem entre os pesquisadores. O tipo
comportamental é a diferença entre os indivíduos de uma população ao reagir a uma situação; a
síndrome comportamental é um conjunto de comportamentos relacionados, consistentes entre
contextos ou em situações do mesmo contexto, ou seja, uma consistência no tipo
comportamental (Sih et al., 2004). Já a personalidade pode ser definida como diferenças
consistentes entre os indivíduos em situações que se repetem e ao longo do tempo (Gosling &
John, 1999; Réale, Reader, Sol, McDougall, & Dingemanse, 2007).
Diversos traços de personalidade foram identificados em diferentes táxons, entre eles
moluscos (polvos, Mather & Anderson, 1993), peixes (Budaev, 1997), aves (Dingemanse, Both,
Drent, & Tinbergen, 2004) e mamíferos (Gosling, John, & Kwan, 2003). Entre os traços de
personalidade estudados, o mais difundido é destemor-cautela (Gosling & John, 1999),
relacionado às diferenças individuais na reação a situações de risco (Réale et al., 2007). Embora
as diferenças individuais no contexto exploratório (novos ambientes, objetos, alimentos) sejam
definidas pelo traço de personalidade denominado exploração-evitação (Réale et al., 2007), ao se
expor ou experimentar alimentos desconhecidos, os animais também estão assumindo riscos
(Greenberg & Mettke-Hofmann, 2001), sugerindo a relação entre os contextos de risco e
exploração. Já diferenças na sociabilidade são definidas como a reação do indivíduo à presença
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ou ausência de coespecíficos (Réale et al., 2007), e podem estar relacionadas com os fenótipos
destemor-cautela e exploraão-evitação. Por exemplo, em peixes three-spined sticklebacks,
indivíduos mais destemidos tendem a ser menos sociais e mais exploradores, enquanto os
cautelosos tendem a formar agrupamentos e se expor menos em ambiente desconhecido (Joelles
et al., 2015).
Os diferentes traços de personalidade podem influenciar a aptidão dos indivíduos e, dessa
forma, estão sujeitos à seleção natural (Sih et al., 2004). No pássaro Chapim-real (Parus major),
as variações comportamentais no contínuo destemor-cautela estão diretamente relacionadas à
sobrevivência da prole, decorrentes de diferenças no cuidado parental e na capacidade de
forrageio entre os fenótipos (Dingemanse et al., 2004). No roedor monogâmico Mus spicilegus,
machos e fêmeas de personalidades semelhantes têm maiores chances de copular e iniciam mais
cedo à reprodução (Rangassamy, Dalmas, Féron, Gouat, & Rodel, 2015). Em peixes, fêmeas de
Poecilia reticulata preferem machos que se mostrem mais ousados frente ao predador (Godin &
Dugatkin, 1996), e embora os indivíduos destemidos tenham vantagens reprodutivas, o
comportamento de risco diminui sua taxa de sobrevivência (Smith & Blumstein, 2008). No peixe
paulistinha (Danio rerio), foi evidenciado que o traço destemor-cautela é hereditário (Ariyomo,
Carter, & Watt, 2013) e afeta o status social: indivíduos destemidos são dominantes em
confronto entre pares e machos apresentam maiores scores de destemor que fêmeas (Dahlbom et
al., 2011). Embora Korpela (2011) mostre que o sexo influencia a personalidade em ratos e Aplin
e colaboradores (2015) mostrem que machos de Parus major sejam mais consistentes que fêmeas
quanto ao comportamento social, pouco se sabe sobre diferenças em traços de personalidade
entre machos e fêmeas e como estas diferenças se apresentam para as demais espécies.
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As variações de personalidade relacionadas ao sexo podem auxiliar no entendimento do
valor adaptativo dos traços de personalidade em espécies com dimorfismo sexual e investimento
reprodutivo diferente entre machos e fêmeas. Nesse sentido, o peixe Betta splendens torna-se um
modelo experimental valioso, pois apresenta alto grau de dimorfismo sexual (Faria et al., 2006),
além de diferenças comportamentais. Os machos são territoriais, agressivos e provedores do
cuidado parental (Santillán, 2007), enquanto as fêmeas vivem em grupos com alta tolerância
social (Cain & Baenninger, 1980; Goldstein, 1975) e não participam da construção do ninho ou
do cuidado com a prole. Desta forma, é esperado que sejam encontradas diferenças em traços de
personalidade entre os sexos nessa espécie.
Neste estudo avaliamos o peixe Betta splendens em três contextos (social, exploratório e
avaliação de risco) para (1) identificar a ocorrência de diferenças individuais que permitam
classificar os indivíduos em tipos comportamentais e (2) identificar diferenças sexuais entre os
tipos comportamentais. Nossa hipótese é que uma minoria da nossa amostra apresenta tipos
comportamentais e que a proporção de animais apresentando tais características seja diferente
entre machos e fêmeas, pois fêmeas e machos vivem em contextos diferentes (fêmeas são mais
sociais e machos territoriais) e, desta forma, os diferenças tipos comportamentais devem refletir
os comportamentos mais expressos no ambiente natural.
MATERIAL E MÉTODOS
Procedimentos Gerais
O presente estudo utilizou adultos de Betta splendens de ambos os sexos (92 fêmeas e 48
machos), adquiridos em uma fazenda de criação local (Natal-RN). Os indivíduos foram
transferidos para o laboratório de peixes ornamentais (Departamento de Fisiologia da UFRN) e
estocados em aquários individuais de 700 ml mantendo contato visual entre eles. A água foi
25

trocada diariamente para garantir oxigenação e baixos níveis de amônia e nitrito. O fotoperíodo
utilizado foi de 12C/12E (claro/escuro), a temperatura foi mantida em 28ºC e o pH em de 7,2 ±
0,1. A alimentação ocorreu diariamente com ração comercial peletizada (38% proteína e 4%
lipídeo, Nutricom Pet) e artêmia. Os experimentos foram conduzidos nas mesmas condições
acima citadas, sob permissão do Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA/UFRN nº
060/2014).
Classificação de Diferenças Individuais
Para definir se machos e fêmeas de B. splendens apresentam variações nos tipos
comportamentais, os indivíduos foram submetidos a testes em três contextos: exploratório, social
e avaliação de risco. Cada animal foi testado apenas uma vez em cada contexto e a ordem de
realização dos testes com os indivíduos foi aleatorizada.
Contexto Exploratório
A arena teste consistiu em um aquário tipo shuttle box (40x20x25 cm), metade branco e
metade preto (Figura 1a). Cada animal foi inserido individualmente no interior de um tubo de
PVC preto (5cm de diâmetro e 10cm de altura) no lado preto da arena, onde permaneceu por um
minuto para aclimatação. O tubo foi então removido e o animal pode explorar o ambiente por 15
minutos. O comportamento dos animais foi registrado em vídeo através de uma câmera
filmadora (Sony Digital Video Camera Recorder; DCR-SX45) posicionada acima do aquário
experimental.
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Figura 1. Desenho esquemático de aparatos usados nos testes (a) contexto exploratório, (b) contexto
social, (c) avaliação de risco.
Para classificar os animais no traço exploração-evitação nessa tarefa, foram considerados
os seguintes parâmetros: (1) latência para entrar no lado branco e (2) tempo de permanência no
ambiente branco. Estes parâmetros foram considerados porque, em geral, os peixes se expõem
menos ao ambiente claro, tendo preferência por permanecer no local escuro. Indivíduos com
menor latência para entrar no lado branco e maior tempo de exploração do lado branco foram
classificados como exploradores, e aqueles com maior latência e menor tempo de exploração
como não-exploradores, já que o esperado é que indivíduos com a característica de exploradores
tenham interesse em novas situações, ambientes e objetos (Gosling & John, 1999). Para essa
classificação foi realizado o cálculo dos quartis, para cada sexo, e os indivíduos que
apresentaram valores no primeiro quartil para latência e no último para o tempo de exploração
foram classificados como exploradores, já os que apresentaram valores no último quartil para
latência e no primeiro para tempo de exploração foram classificados como não-exploradores.
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Indivíduos com valores no segundo ou terceiro quartil para uma ou ambas as variáveis foram
classificados como intermediários.
Contexto Social
Nesse experimento, a arena teste consistiu em um aquário (70x20x25 cm) com um
compartimento de vidro interno (5x20cm) localizado em uma das extremidades (Figura 1b). Os
animais passaram por cinco dias de aclimatação (15 minutos por dia) e um dia de texto. Antes do
início do teste no sexto dia, um peixe (coespecífico não utilizado nos testes e desconhecido dos
animais experimentais) foi inserido no compartimento para servir como estímulo social. Para as
fêmeas, o estímulo social foi sempre uma mesma fêmea e no caso dos machos, machos azuis
tiveram um peixe azul como estímulo e machos vermelhos, um peixe vermelho.
No início do teste, cada peixe experimental foi inserido individualmente em um tubo de
PVC quadrado (9x5x18cm) para aclimatação por 1 minuto. Após a remoção do tubo, o animal
pode explorar o ambiente e interagir com o coespecífico por 15 minutos, durante os quais o
comportamento foi registrado em vídeo com câmera (Sony Digital Video Camera Recorder;
DCR-SX45) posicionada à frente do aquário experimental.
Para caracterizar os indivíduos quanto à sociabilidade (social ou não-social), foram
considerados os seguintes parâmetros: (1) distância média mantida em relação ao coespecífico e
(2) tempo de interação (tempo que o animal experimental permaneceu a menos de 5 cm do
estímulo e os animais mantiveram contato, como nadar juntos ou sinalizar agonisticamente).
Indivíduos com menor distância do coespecífico e maior tempo de interação foram classificados
como sociais e aqueles com maior distância e menor tempo de interação como não-sociais, pois
peixes com maior sociabilidade tendem a permanecer a uma distância menor e realizar mais
movimentos coletivos (Jolles et al., 2015). O cálculo dos quartis foi realizado, para cada sexo, e
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indivíduos com valor no primeiro quartil para distância do co-específico e no último para tempo
de interação foram classificados como sociais. Os animais que obtiveram valores no último
quartil para distância e no primeiro para tempo de interação foram classificados como nãosociais, enquanto os que obtiveram valores no segundo ou terceiro quartil para pelo menos uma
das variáveis foram classificados como intermediários.
Contexto de Avaliação de Risco
Neste teste, observamos a reação dos indivíduos ao sinal químico de coespecífico. Para
obtenção do sinal químico, uma fêmea de Betta splendens foi eutanasiada com dose letal de óleo
de cravo (12ml óleo/1L de água) e teve toda a pele de ambos os lados do corpo removida e
macerada em 2ml de água destilada. Posteriormente, adicionamos mais 18 ml de água destilada e
filtramos a solução para evitar que partículas sólidas interferissem na reação do animal. A
substância foi preparada sempre imediatamente antes da utilização. O macerado de pele é
utilizado como sinal de alerta/risco, pois sinaliza para o animal situação de predação ou injuria
de coespecíficos.
A arena teste consistiu em um aquário (30x20x31cm) contendo 10 litros de água e uma
planta artificial de plástico (18cm de altura) em uma das extremidades. O ambiente de realização
do teste foi isolado por uma cortina opaca, para que o animal não percebesse e respondesse à
presença do experimentador. O sinal químico foi injetado através de uma seringa conectada a
uma cânula com abertura acima da linha d’água e na extremidade oposta à planta (Figura 1c). A
introdução do sinal químico foi feita por trás da cortina. Cada animal foi transferido para a arena
20 horas antes da realização do teste. A janela de registro do comportamento teve duração de 10
minutos. Os primeiros cinco minutos serviram para o registro do comportamento basal, e em
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seguida 2 ml do sinal químico foram adicionados ao aquário, e realizados outros 5 min de
registro comportamental.
Para a classificação dos animais em destemido ou cauteloso quanto à avaliação de risco,
foram considerados os seguintes parâmetros: (1) posição na coluna d’água (tempo na metade
inferior do aquário) e (2) tempo que o animal permaneceu parado. O comportamento observado
antes e depois da administração da substância foi comparado. Os indivíduos com menor tempo
parado e menor tempo no fundo do aquário foram classificados como destemidos, e os com
maior tempo parado e que permaneceram no fundo do aquário foram considerados cautelosos, já
que indivíduos destemidos tendem a assumir mais risco, inspecionar fontes de sinal e permanecer
mais expostos no ambiente, enquanto os cautelosos são aversos ao risco (Wilson, Clark,
Coleman, & Dearstyne, 1994).
Para essa classificação foi realizado o cálculo de quartis, para cada sexo, e os indivíduos
com valores no quarto quartil para posição na coluna de água (maior tempo no fundo do aquário)
e no terceiro quartil para tempo parado foram classificados como cautelosos, já aqueles com
valores no primeiro quartil para posição na coluna de água (menor tempo no fundo) e no segundo
quartis para tempo parado foram classificados como destemidos. Em nossa amostra não foram
encontrados indivíduos com valores no 4º ou no 1º quartil para as duas variáveis. Indivíduos com
valores no segundo e terceiro quartis para ambas as variáveis foram classificados como
intermediários.
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Caracterização Comportamental
Caracterização Geral
Em cada contexto acima discriminado, os animais foram agrupados em três tipos, de
acordo com o comportamento apresentado. As fêmeas e os machos classificados como
exploradores e não-exploradores, sociais e não-sociais foram utilizados na fase de categorização.
Os animais classificados nos extremos destemido e cauteloso não foram utilizados, devido à
dificuldade de classificação utilizando o primeiro e o quarto quartil, que levou a necessidade de
se utilizar os demais quartis para separá-los dos indivíduos intermediários.
Os indivíduos que apresentaram os dois tipos comportamentais mais extremos (nos
contextos social e exploratório) foram transferidos individualmente de seus aquários residência
para aquários teste (30x20x31 cm), contendo uma planta de plástico (18cm de altura), e mantidos
por três dias para aclimatação. No quarto dia, cada indivíduo foi filmado por 20 minutos para
caracterização do fenótipo comportamental geral. Para a caracterização comportamental
avaliamos: (1) distância total percorrida, (2) tempo parado, (3) posição na coluna d’água (fundo,
meio ou superfície) e (4) tempo no abrigo (planta).
Frequência Ventilatória Basal
Duas semanas após o término dos testes de diferenças individuais, cada indivíduo foi
transferido para um aquário (20x10x20) contendo 500ml de água e após cinco minutos de
aclimatação, a frequência ventilatória foi registrada durante 10 minutos (20 segundos por
minuto), por um único observador treinado.
Análise de Vídeos e Estatística
Todos os vídeos foram analisados no software ZebTrack, desenvolvido em nosso
laboratório, e as análises estatísticas foram realizadas no software Past 2.17 (Hammer, Harper, &
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Ryan, 2001). Foi aplicada, em todas as variáveis, a padronização z-score, a fim de redimensionar
as variâncias das variáveis de forma a deixá-las homogêneas e retirar as dimensões das variáveis
que possuem unidades diferentes (Ramette, 2007). Uma NPMANOVA (Análise de Variância
Multivariada com Permutação) com correção de Bonferroni foi realizada nas variáveis
padronizadas, para verificar diferenças entre os grupos (Borcard, Gillet, & Legendre, 2011).
Para verificar as diferenças no comportamento entre machos e fêmeas foi feita uma PLS
(Partial Least Square Analysis) (Dahlbom et al., 2011). PLS é uma análise robusta para dados
com ruído e ausência de dados em uma variável, que sofrem restrições à análise de regressão
linear convencional (Wold, Sjöström, & Eriksson, 2001). Além disso, a técnica de PLS é
especialmente adequada para dados com número de repetições pequeno comparado ao número
de variáveis, ou quando os dados apresentam colinearidade entre variáveis (Carrascal, Galván, &
Gordo, 2009; Mevik & Wehrens, 2007), o que adequa-se aos nossos dados. Posto isso, antes da
análise ser realizada, os dados foram avaliados para cumprir os princípios da análise de regressão
PLS (Legendre & Legendre, 1998; Tabachnick & Fidell, 2001). A análise foi então executada
usando o PLS Depot (R2) no software R (R Development Core Team, 2012) para avaliar o
quanto um conjunto de dados (conjunto X ou preditores) reflete a variação no Segundo conjunto
(conjunto Y ou resposta). A matriz Y, que no PLS consiste na variável resposta, é formado por
variáveis dummy binárias (machos/fêmeas como zero/um, neste estudo), enquanto a matriz X
inclui a variável preditora (parâmetros comportamentais avaliados em cada contexto testado
neste estudo). O valor crítico para cada componente foi fixado como Q2y > 0,095, que
corresponde a p < 0,05, e os componentes que mostraram valores abaixo deste foram excluídos
da análise.
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Para mensurar diferenças entre os sexos machos e fêmeas de cada tipo comportamental,
para os contextos exploratório e social, foram comparados por Test t de Student ou pelo
equivalente não paramétrico Teste de Mann-Whitney. Os individuos do contexto de avaliação de
risco não foram comparados nesse teste, por que apenas uma fêmea foi classificada como
cautelosa, impossibilitando a comparação entre médias. Os parâmetros mensurados no teste de
caracterização comportamental geral e a frequência ventilatória foram comparados por Test t de
Student ou pelo equivalente não paramétrico Teste de Mann-Whitney, em casos nos quais os
dados não apresentaram homogeneidade, entre os indivíduos classificados nos extremos de cada
contexto (exploradores x não-exploradores, sociais x não-sociais). Em todos os casos foi adotado
nível de significância 5% (Zar, 2010).
Nota Ética
Todo o trabalho foi submetido a revisão do Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA)
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Natal, Brasil). O trabalho foi conduzido como
parte de um projeto maior e todos os animais experimentais foram tratados em condições
apropriadas, previamente aprovadas pelo comitê (Processo 060/2014).
RESULTADOS
Classificação de Diferenças Individuais
Em nossa amostra, a maioria dos indivíduos foi classificada com tipo intermediário para
os três contextos. Entre as fêmeas: 11 foram classificadas como exploradoras, 13 como nãoexploradoras, 11 como sociais, 14 como não-sociais, 1 como destemida e 2 como cautelosas. Já
entre os machos: 6 foram exploradores, 3 não-exploradores, 10 como sociais, 8 como nãosociais, 2 como destemidos e 5 como cautelosos.
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A NPMANOVA confirmou a diferença existente entre os indivíduos de cada tipo
comportamental. No contexto exploratório, os comportamentos de latência para entrada no
ambiente branco e tempo de permanência no ambiente branco (indicadores de exploração do
ambiente desconhecido) dos machos classificados como exploradores, intermediários e nãoexploradores diferiram significativamente entre si (NPManova: F1,49 = 21,51, P = 0,0001; Fig.
2a). A mesma diferença foi observada entre as fêmeas exploradoras, intermediárias e nãoexploradoras (NPManova: F1,97= 44,64, P = 0,0001; Fig. 2b).
No contexto social, tanto os machos quanto as fêmeas classificadas como sociais,
intermediários e não-sociais apresentaram diferenças significativas quanto aos comportamentos
de aproximação do coespecíficos e tempo de interação com coespecíficos (Machos: NPManova:
F1,49 = 42,07, P = 0,0001; Fig. 2c; Fêmeas: NPManova: F1,97 = 98,0, P = 0,0001; Fig. 2d).
No contexto de avaliação de risco, o tempo que os animais ficaram parados ou nadando
no fundo do aquário, comportamentos indicadores de ansiedade, diferiram significativamente
entre os peixes classificados como destemidos, intermediários e cautelosos, tanto para machos
(NPManova: F1,47 = 16,46, P = 0,0001; Fig. 2e) quanto para fêmeas (NPManova: F1,97 =
10,54, P = 0,0001; Fig. 2f).
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Figura 2. Diferenças comportamentais em testes de tipos comportamentais em três contextos
(exploração, sociabilidade e avaliação de risco). No teste de exploração para (a) machos e (b) fêmeas
classificados como exploradores, intermediários e não-exploradores. No teste de sociabilidade para (c)
machos e (d) fêmeas classificados em social, intermediário e não-social. No contexto de avaliação de
risco em (e) machos e (f) fêmeas. Os resultados das análises podem ser vistos no item resultados.
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Figura 3. Correlação entre as variáveis preditoras e variáveis resposta em Betta splendens machos e
fêmeas. As variáveis preditoras foram os parâmetros comportamentais avaliados em cada contextos:
exploratório (linhas tracejadas largas), social (linhas tracejadas curtas) e avaliação de risco (linhas
contínuas). A variável resposta representa o sexo dos peixes (macho e fêmea). A linha laranja representa o
direcionamento vetorial das fêmeas e a linha azul o direcionamento vetorial dos machos.

Na análise de PLS realizada para verificar as diferenças no comportamento entre machos
e fêmeas, a variação total explicada pelo modelo e quantificada por Q2y estatístico foi 67% para
a componente 1 e 17% para a componente 2. As componentes foram significativas para o
modelo, no qual o valor Q2 para a componente 1 foi 0,658 e para a componente 2 foi 0,451,
ambas acima do valor crítico que representa 0,097 (Fig. 3). A componente 3 foi descartada do
modelo devido ao valor de Q2 ser 0,058, ou seja, abaixo de 0,097.
O coeficiente de modelo do tipo padronizado foi usado, de forma que cada uma das
variáveis independentes pode ser utilizada para explicar a diferença e a intensidade da expressão
entre machos e fêmeas. Dentre as variáveis independentes, latência para entrar no ambiente
branco teve valor -0,026, tempo no branco 0,090, distância do coespecífico -1,025, tempo de
interação -0,341, tempo parado 0,014 e tempo no fundo do tanque 0,012. Assim, o modelo
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mostra que os machos se correlacionam mais com as variáveis ligadas a sociabilidade e as
fêmeas apresentam maior correlação com as variáveis ligadas a exploração.
A comparação entre os grupos de machos e fêmeas, nos contextos exploratório e social
também revelou diferenças entre os sexos. Fêmeas exploradoras possuem menor latência (Teste
U de Mann-Whitney: U = 87,00, N1=11, N2=6, P < 0,001) e passam mais tempo explorando o
ambiente branco (Teste t pareado: t2,15 = 3,504, P = 0,003) do que os machos exploradores (Fig.
4a). Já as fêmeas e machos não-exploradores não diferem quanto a latência para entrar no
ambiente branco (Teste t pareado: t2,14 = 1,552, P = 0,143, Fig. 4b), porém fêmeas nãoexploradoras passam mais tempo explorando o ambiente branco do que machos nãoexploradores (Teste t pareado: t2,14 = 4,947, P = 0,001, Fig. 4b).
No contexto social, machos sociais tem menor distância (Teste t pareado: t2,19 = 16,409, P = 0,001) e maior tempo de interação com o coespecífico (Teste t pareado: t2,19 =
3,625, P = 0,002) do que as fêmeas sociais (Fig. 4c). Enquanto machos não-sociais tem maior
distância do coespecífico do que fêmeas não-sociais (Teste t pareado: t2,20 = -22,798, P = 0,001,
Fig. 4d), mas não diferem em tempo de interação com o coespecífico (Teste t pareado: t2,20 = 1,308, P = 0,206, Fig.4d).
Caracterização Comportamental Geral
Contexto Exploratório
Fêmeas exploradoras gastaram maior parte de seu tempo explorando o topo do tanque
(RM ANOVA: F1,9 = 22,842, P = 0,001), enquanto fêmeas não-exploradoras não demonstraram
diferenças quanto ao tempo de exploração no topo ou no fundo do tanque, mas gastaram mais
tempo nessas zonas do que no meio da coluna d’água (RM ANOVA: F1,8 = 9,895, P = 0,002).
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Machos exploradores e não-exploradores permaneceram mais tempo no fundo e no topo do que
no meio do aquário (RM ANOVA: F1,5 = 4,784, P = 0,034 e F1,4 = 8,593, P = 0,01
respectivamente). Fêmeas não-exploradoras gastaram mais tempo no abrigo que fêmeas
exploradoras (Teste U de Mann-Whitney: U = 134.000, N1=9, N2= 10, P < 0,045) e
permaneceram mais tempo paradas do que as exploradoras (Teste t pareado: t2,17 = 2,225, P =
0,031). As demais comparações não foram estatísticamente significativas (Tabela 1).
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Figura 4. Diferenças entre os sexos em tipos comportamentais. A figura mostra diferenças
entre fêmeas e machos (a) exploradores, (b) não-exploradores, (c) sociais e (d) não-sociais.
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As barras correspondem a média ± desvio padrão. Barras em cinza correspondem a fêmeas e
barras em branco a machos. * indicam diferenças significativas entre os sexos em cada
variável (p<0,05).
Contexto Social
Fêmeas sociais e não-sociais permaneceram mais tempo no topo e no fundo do que no
meio da coluna d’água. (RM ANOVA: F1,9 = 17,59, P = 0,001; F1,8 = 11,72, P = 0,001,
respectivamente). Os machos classificados como sociais gastaram maior parte do tempo no
fundo do aquário do que explorando outras áreas (RM ANOVA: F1,8 =15,71, P = 0,001)
Fêmeas não-sociais permaneceram uma maior proporção do tempo paradas do que as sociais
(Teste U de Mann-Whitney: U = 121, N1=9, N2=10, P < 0,013). As demais características não
apresentaram diferenças significativas (Tabela 2).
Frequência Ventilatória Basal
Nenhum dos grupos apresentou diferença na frequência ventilatória. Machos e fêmeas
classificados em sociais e não-sociais apresentaram frequências semelhantes (fêmeas: Teste t
pareado: t2,17 = 0,137, P = 0,893; machos: Teste t pareado: t2,14 = 1,160, P = 0,263). No
contexto exploratório, fêmeas exploradoras e não-exploradoras não apresentaram diferenças na
frequência ventilatória (Teste t pareado: t2,17 = -0,452, P = 0,656) e o mesmo ocorreu para os
machos (Teste t pareado: t2,9 = 0,561, P = 0,592).
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Tabela 1. Caracterização comportamental de machos e fêmeas exploradores e não-exploradores.
Variável

Traço de
Personalidade

Média ± Intervalo de
Confiança (95%)

Nível de
Significância

Posição na Coluna

Exploradoras

Topo = 636,5 ± 83,9a

P < 0,001

d’água (s)

Meio = 176,2 ± 53,8c

Tempo no Abrigo

Exploradoras

Fundo = 379,2 ± 78,8b
Topo = 482,8 ± 136,8a
Meio = 130,2 ± 35,8b
Fundo = 575,7 ± 136,5a
126,1 ± 57,3

(s)

Não-exploradoras

256,9 ± 91,5

Tempo Parado (s)

Exploradoras

354,3 ± 60,9

Não-exploradoras

484,4 ± 90,2

Distância

Exploradoras

978,9 ± 179,3

Percorrida (cm)

Não-exploradoras

853,3 ± 95,9

Velocidade

Exploradoras

0,82 ± 0,15

Média(cm/s)

Não-exploradores

0,71 ± 0,08

Posição na Coluna

Exploradores

Topo = 566,3 ± 178,8a

Não-exploradoras
Fêmeas

d’água (s)

P < 0,045

P = 0,031

P = 0,324

P = 0,326

P = 0,034

Meio = 137,6 ± 66,7b

Tempo no Abrigo

Exploradores

Fundo = 259,6 ± 197,2a
Topo = 538,8 ± 55,7a
Meio = 103,7 ± 51,1b
Fundo = 552,5 ± 75,8a
198,8 ± 41,9

(s)

Não-exploradores

189,2 ± 168,3

Tempo Parado (s)

Exploradores

382,2 ± 134,4

Não-exploradores

383,5 ± 177,8

Distância

Exploradores

1538,1 ± 273,0

Percorrida (cm)

Não-exploradores

1492,7 ± 454,6

Velocidade Média

Exploradores

1,3 ± 0,2

(cm/s)

Não-exploradores

1,3 ± 0,4

Machos

P = 0,002

Não-exploradores

P = 0,010

P = 0,056

P = 0,994

P = 0,875

P = 0,872

* Letra minúsculas sobre-escritas apontam diferença estatística dentro do mesmo traço (RM ANOVA).
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Tabela 2. Caracterização comportamental de machos e fêmeas sociais e não-sociais.

Variável
Posição na
d’água (s)

Coluna

Traço de
Personalidade

Média ± Intervalo de
Confiança (95%)

Nível de
Significância

Sociais

P < 0,001

Sociais
Não-sociais
Sociais
Não-sociais
Sociais
Não-sociais
Sociais
Não-sociais

Topo = 527,9 ± 100,5a
Meio = 116,2 ± 23,8b
Fundo = 544,3 ± 111,7a
Topo = 501,1 ± 126,6a
Meio = 112,2 ± 35,1b
Fundo = 573,2 ± 138,1a
148,6 ± 44,8
256,3 ± 124,5
292,9 ± 56,3
515,1 ± 134,8
973,2 ± 122,5
803,3 ± 170,3
0,81 ± 0,10
0,67 ± 0,14

Sociais

Topo = 437,6 ± 104b

P < 0,001

Não-sociais

Tempo no Abrigo (s)
Fêmeas
Tempo Parado (s)
Distância Percorrida
(cm)
Velocidade
Média(cm/s)
Posição na
d’água (s)

Coluna

P < 0,001

P = 0,153
P < 0,013
P = 0,145
P = 0,145

Meio = 112,6 ± 35,4c
Machos
Não-sociais

Tempo no Abrigo (s)
Tempo Parado (s)
Distância Percorrida
(cm)
Velocidade Média
(cm/s)

Sociais
Não-sociais
Sociais
Não-sociais
Sociais
Não-sociais
Sociais
Não-sociais

Fundo = 650,8 ± 87,2a
Topo = 627,9 ± 229,9
Meio = 124,4 ± 58,8
Fundo = 332,9 ± 174
178,5 ± 86,8
289,4 ± 38,4
340,8 ± 106,9
443,7 ± 221,1
1493,6 ± 315,9
1370,8 ± 298,2
1,24 ± 0,26
1,14 ± 0,24

P = 0,149

P = 0,160
P = 0,521
P = 0,659
P = 0,619

*Letra minúsculas sobre-escritas apontam diferença estatística dentro do mesmo traço (RM ANOVA).

DISCUSSÃO
Neste estudo, observamos que Betta splendens machos e fêmeas podem ser classificados
em diferentes tipos comportamentais para os três contextos testados: exploratório, social e
avaliação de risco (de acordo com a definição de Sih et al., 2004). Além disso, machos e fêmeas
apresentaram diferenças nos tipos comportamentais. Fêmeas se mostraram mais exploradores
do que machos, enquanto os machos gastam mais tempo com interações sociais do que as
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fêmeas. A ocorrência de tipos comportamentais já foi descrita em outras espécies de peixes
(Ariyomo et al., 2013; Godin & Dugatkin, 1996; Joelles et al., 2015 ), mas esta é a primeira
descrição para o peixe beta. O teste de caracterização comportamental corroborou as diferenças
encontradas, reafirmando a presença de variações comportamentais.
Apesar da caracterização dos tipos comportamentais observada em nosso estudo, a
maioria dos indivíduos apresentou tipo intermediário nos três contextos. Wolf, Van-Doorn e
Weissing (2011) propõem um modelo estatístico que evidencia que indivíduos que não se
encaixam nos tipos comportamentais extremos podem ser considerados mais flexíveis
comportamentalmente. Esse modelo mostra que animais de tipo intermediário têm a vantagem
de ajustar a resposta comportamental às informações que recebem do meio. Indivíduos com
tipos intermediários podem ser capazes de prever as reações de seus coespecíficos com tipos
extremos, já que esses tenderiam a agir de modo consistente (Wolf et al., 2011).
A coexistência de diferentes tipos comportamentais na população pode ser decorrente da
seleção dependente de frequência negativa (Wolf et al., 2011; Wolf & McNamara, 2012). Este
tipo de seleção propõe que a vantagem de uma estratégia depende da frequência de todas as
outras estratégias na população (Dall, 2004; Wolf & McNamara, 2012), e a coexistência é
facilitada quando um tipo comportamental é menos frequente sendo o mesmo vantajoso (KraljFiser & Schneider, 2012). Por exemplo, ao forragear em grupo os indivíduos obtêm benefícios
na proteção contra predadores e na taxa de encontro do alimento. No entanto, o forrageio em
grupo apresenta o custo da competição, já que o alimento encontrado é dividido com o grupo
(Davies & Krebs, 1996). O tipo comportamental de um indivíduo pode, por exemplo,
influenciar em sua decisão de permanecer junto ao grupo no momento de forrageio (Wilson et
al., 1994). Se indivíduos destemidos se afastam do grupo para se alimentar, eles podem ter
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vantagens ao explorar sozinhos outras fontes, pois não necessitam dividir os recursos com o
grupo, porém essa vantagem só persiste enquanto o fenótipo destemido está em baixa
frequência na população (Wilson et al., 1994). Quando o número de indivíduos com fenótipo
destemido aumenta, mais coespecíficos deixam o grupo na hora de forragear e a competição
pelos recursos nas fontes de alimento distantes do grupo aumenta. Assim os benefícios passam a
ser maiores para indivíduos cautelosos, que forrageiam com menos competição, em fontes
seguras, próximos ao grupo (Wilson et al., 1994).
Na avaliação comportamental de machos e fêmeas, observamos que fêmeas tendem a ser
mais exploradoras e machos se negajam em mais comportamentos sociais. Esses resultados
foram corroborados pelo teste de caracterização comportamental no qual fêmeas exploradoras e
não-exploradoras diferiram em mais variáveis do que os machos, e machos sociais e não-sociais
diferiram quanto à ocupação da coluna de água, enquanto as fêmeas não diferiram. Em Betta
splendens, fêmeas vivem em grupo sem estabelecimento de territórios fixos e exploram o
ambiente em busca de recurso (Cain & Baenninger, 1980; Goldstein, 1975). Portanto, o caráter
exploratório pode ser mais relevante para sua aptidão. Em grupos sociais, a composição dos
tipos comportamentais pode influenciar a aptidão dos indivíduos. Para as fêmeas de B.
Splendens, a presença de indivíduos mais exploradores pode proporcionar às não exploradoras a
vantagem de encontrar novas fontes de recurso.
Ao contrário das fêmeas, os machos de B. splendens estabelecem território, onde se
alimentam, atraem fêmeas para cópula e constroem o ninho para cuidar dos filhotes; assim, o
sucesso reprodutivo do macho está ligado a sua capacidade de manter o território (Santillán,
2007). Aplin e colaboradores (2015) observaram que em Parus major, machos e fêmeas diferem
quanto ao comportamento social; fêmeas tendem a reorganizar a composição da rede social de
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um ano para o outro, enquanto os machos mantém a estabilidade do grupo. Isso pode estar
relacionado com a necessidade de defesa de território pelos machos, pois nessa espécie os
machos necessitam defender um território com boa qualidade para atrair a fêmea e conseguir
formar um par durante a estação reprodutiva (Aplin et al., 2015). De modo semelhante as
diferenças em sociabilidade observadas entre machos e fêmeas de peixe beta pode estar
relacionada com a necessidade de manutenção do território pelos machos. Em nosso estudo o
comportamento de interação social incluiu a expressão de comportamentos agonísticos, portanto
o nível de sociabilidade encontrado nos machos pode estar ligado a seu nível de agressividade e
dominância.
Em nosso estudo não foi possível identificar indivíduos destemidos e cautelosos
considerando apenas os quartis extremos de cada variável; assim, o teste utilizado para avaliação
de risco pode não ser o mais adequado para B. splendens, desse modo sugerimos a aplicação de
outros testes para mensurar as diferenças individuais nesse contexto em estudos futuros. Ainda
assim, nos testes utilizados para B. splendens, observamos a existência de tipos comportamentais
bem definidos e diferenças intersexuais marcantes. Porém, novos estudos abordando a relação
entre alças hormonais e as diferenças sexuais, variações na escolha de parceiros entre machos e
fêmeas de diferentes tipos comportamentais e o efeito do tipo comportamental no sucesso
reprodutivo dos animais podem contribuir com este campo de estudo e acrescentar informações
importantes à literatura sobre personalidade animal.
Nosso estudo foi o primeiro a identificar tipos comportamentais e diferenças intersexuais
nos tipos comportamentais em B. splendens, resultados que apontam que as diferenças em tipos
comportamentais podem estar associadas a diferentes relações com o ambiente, já que machos e
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fêmeas dessa espécie possuem diferenças claras, com fêmeas vivendo em grupo e explorando o
ambiente, enquanto machos são territoriais e agressivos com coespecíficos.
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Artigo 2: Do que elas gostam mais: atitude ou beleza?
Escolha de parceiro baseada em tipos comportamentais em
Betta splendens.
No presente estudo observamos o comportamento de machos e fêmeas do peixe Betta splendens
em contextos social e exploratório com o intuito de investigar como diferenças individuais de
machos e fêmeas afetam a escolha de parceiro da fêmea, na ausência e na presença de pistas
visuais dos machos. Os animais foram subdivididos em sociais, intermediários e não-sociais e
exploradores, intermediários e não-exploradores. Machos sociais e não-sociais, exploradores e
não-exploradores de coloração vermelha e azul foram utilizados para a escolha das fêmeas. Nas
situações em que machos possuíam a mesma coloração do corpo, fêmeas sociais preferem
machos não-sociais, enquanto as intermediárias e não-sociais não demonstram preferência
consistente. Fêmeas exploradoras preferem machos exploradores, enquanto as intermediárias e
não-exploradoras não apresentam preferência com consistencia. Quando os machos possuíam
diferentes colorações (vermelho versus azul) as fêmeas preferiram machos vermelhos em quase
todas as situações, exceto quando os machos vermelhos eram sociais e os azuis não-sociais ou
quando os vermelhos eram não-exploradores e os azuis exploradores. Desse modo, o tipo
comportamental da fêmea e do macho influencia na escolha de parceiros em B. splendens.
Sugerimos que a escolha de parceiro por similaridade ou complementariedade depende do tipo
comportamental do animal que escolhe, mas que a escolha por complementariedade apresenta-se
mais frequente, devido ao grande número de indivíduos com tipos intermediários na população.
Nossos resultados indicam o B. splendens como modelo de estudo para aspectos de
personalidade e síndrome comportamental, e sugerem que tipos comportamentais sejam
determinantes para a escolha de parceiros mesmo com indicadores físicos aparentes.
Palavras-Chave: Coloração, Sociabilidade, Exploração, Beta.
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Personalidade pode ser definida como um conjunto de características que diferenciam
cognitiva e comportamentalmente os indivíduos (Gosling & John, 1999). Essas diferenças
individuais, também denominadas de síndrome comportamental (Sih, Bell, & Johnson, 2004),
são observadas de forma consistente entre diversos contextos e ao longo do tempo (Gosling &
John, 1999; Réale, Reader, Sol, McDougall, & Dingemanse, 2007; Sih et al., 2004). Quando a
consistência contextual não está presente, as diferenças individuais são denominadas tipos
comportamentais (Sih et al., 2004). Por exemplo, no contexto exploratório (exploração-evitação),
existem indivíduos mais propensos à exploração enquanto outros tendem a evitar exposição
(Réale et al., 2007), enquanto no contexto social, os indivíduos podem mostrar-se mais ou menos
tendenciosos ao agrupamento (Réale et al., 2007).
Nessa perspectiva, a personalidade compreende características inatas e adquiridas e
abarca processos conscientes e inconscientes que compõem as diferentes respostas individuais
(Sisto, Bueno, & Rueda, 2003). A expressão comportamental é apenas a síntese de diferentes
aspectos psicológicos e fisiológicos que resumem variados traços de personalidade apresentados
pelos indivíduos em diferentes situações (Hall, Lindzey, & Campbell, 2000). Tais traços de
personalidade (padrões comportamentais em diferentes contextos), podem influenciar a tomada
de decisão dos animais, e desta forma, afetar diretamente o sucesso ou insucesso nas mais
diversas situações. Os traços de personalidade podem, por exemplo, interferir na escolha de
parceiros sexuais, e assim influenciar o sucesso reprodutivo dos indivíduos (Godin & Dugatkin,
1996; Rabaneda-Bueno, Aguado, Fernández-Montraveta, & Mya-Laraño, 2013; Vrunlevska et
al., 2015).
Neste caso, a escolha de parceiro sexual pode determinar a representatividade genética do
indivíduo nas gerações seguintes. Para a escolha, as características morfológicas fornecem pistas
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sobre a qualidade do indivíduo (Hamilton & Zuk, 1982; Oliveira, 1997; Wedell & Ritchie, 2004;
Wong & Candolin, 2005) e geralmente são utilizadas em escolhas imediatas. Por exemplo, na
espécie humana tanto homens quanto mulheres preferem parceiros com maiores índices de
simetria facial (Grammer & Thornhill, 1994). Outras espécies também fazem uso de
características físicas como parâmetro de escolha: as fêmeas de pavão preferem machos com
maior número de ocelos na cauda (Petrie, 1994), fêmeas de Betta splendens e de Stegastes
partitus mostram preferência por machos com maior tamanho corporal (Clotfelter, Curren, &
Murphy, 2006; Knapp & Warner, 1991) e fêmeas de B. splendens e Poecilia reticulata preferem
machos vermelhos (Clotfelter, Ardia, & McGraw, 2007; Long & Houde, 1989). A coloração e o
tamanho do corpo são fortes indicadores de saúde, hierarquia e capacidade de captação de
recursos do macho, sinalizando para a fêmea o potencial reprodutivo do macho (Candolin &
Voigt, 2001; Long & Houde, 1989; Stuart-Smith, Swain, & Wapstra, 2007).
No entanto, estudos recentes apontam que a personalidade pode ser outro elemento
considerado durante a escolha da fêmea (Godin & Dugatkin, 1996; Rabaneda-Bueno, 2013) e
influenciar o sucesso reprodutivo do casal (Dingemanse, Both, Drent, & Timbergen, 2004;
Rangassamy, Dalmas, Féron, Gouat, & Rodel, 2015). Fêmeas de P. reticulata preferem machos
que tendem a se aproximar com maior frequência do predador durante as sessões de inspeção
(Godin & Dugatkin, 1996). Embora a preferência por caracteres morfológicos seja mais bem
estudada e conhecida em B. splendens, diferenças individuais podem oferecer sinais importantes
na escolha de parceiro. Nesta espécie, o macho é responsável pelo cuidado parental (Santillán,
2007) e informações sobre o tipo comportamental do macho podem oferecer pistas sobre o
investimento em cuidado parental ou aquisição de recursos que garantam o sucesso da sua prole.
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Assim, no presente estudo observamos fêmeas e machos de B. splendens em contextos de
exploração e sociabilidade a fim de classificarmos os animais em diferentes tipos
comportamentais. Em seguida, testamos a influência desses tipos comportamentais na escolha de
parceiro. Hipotetizamos que (1) características físicas sejam mais fortes do que características
comportamentais para a escolha de parceiro, pois são sinais honestos e indicadores imediatos de
qualidade do macho e (2) fêmeas devem preferir machos com tipos comportamentais diferentes
do tipo delas mesmas, o que confere maior variabilidade genética para a prole.
MATERIAL E MÉTODOS
Procedimentos Gerais
Foram utilizados 148 peixes Betta splendens (92 fêmeas e 48 machos), adultos (entre
seis e sete meses), obtidos em uma fazenda de criação local (Natal-RN) para a etapa de
classificação dos indivíduos em tipos comportamentais (ver detalhes abaixo). Desses animais 20
machos e 88 fêmeas foram para a etapa de escolha de parceiro. Quatro fêmeas que não
apresentavam a barriga redonda e a ponta branca do ovopositor visível, características que
indicam a maturidade reprodutiva da fêmea nessa espécie, foram excluídas da fase de escolha de
parceiro.
Os peixes foram mantidos no Laboratório de Peixes Ornamentais (Departamento de
Fisiologia - UFRN) em aquários individuais de 700 ml. A água dos aquários foi trocada
diariamente para adequação dos níveis de oxigênio, nitrito e amônia. O fotoperíodo utilizado foi
12L/12E (Luz/Escuro). O pH foi mantido em torno 7,2 e a temperatura em 28°C. Os aquários
foram dispostos um ao lado do outro para permitir contato visual entre indivíduos do mesmo
sexo; uma placa branca impedia o contato visual entre machos e fêmeas. Os indivíduos foram
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alimentados uma vez ao dia com ração comercial peletizada (38% proteína e 4% lipídeo,
Nutricom Pet) e artêmia. Os experimentos ocorreram nas mesmas condições acima descritas.
Uma semana antes da realização dos testes experimentais, os indivíduos foram pesados e
o comprimento total foi medido. No dia seguinte à pesagem, os machos foram individualmente
fotografados com as nadadeiras abertas, em aquário de 200 ml (5x5x10cm), que continha uma
linha de 1cm de comprimento no vidro, utilizada para mensurar a escala para cálculo da área das
nadadeiras utilizando o software TpsDig2.18. Para estimular a abertura das nadadeiras atrás de
cada aquário individual era colocado um espelho, no qual o animal conseguia ver seu reflexo.
Na fase de escolha de parceiro foram utilizados apenas machos de mesmo tamanho
(machos exploradores e não-exploradores: Teste t pareado t2,9 = -0,6136, P = 0,566; sociais e
não-sociais: Teste t pareado t2,14 = -0,789, P = 0,453; vermelhos e azuis: Teste t pareado t2,48 =
-0,4102, P = 0,685) e peso (machos exploradores e não-exploradores: Teste t pareado t2,9 = 0,1857, P = 0,859 , sociais e não-sociais: Teste t pareado t2,14 = -1,17, P = 0,275; vermelhos e
azuis: Teste t pareado t2,48 = -0,1538, P = 0,879) e com a área da nadadeira exatamente iguais
(um macho não-social foi excluído do teste, por que a área de nadadeira de nenhum macho social
era igual à dele).
Medida de Coloração
Três dias antes do início dos testes, os machos foram individualmente dispostos em um
recipiente de vidro (2x5x1cm, altura x largura x profundidade; 5 mm espessura). Um
espectrofotômetro, com USB 4000UV Vis (Ocean optics) acoplado a fibra QR450-7-XRS,
conectado a um computador e calibrado para o padrão branco WS-1-Sl e para o padrão escuro
pela obstrução da fibra foi utilizado para medir a coloração emitida. A medição foi realizada
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sempre imediatamente após a calibração do material. A ponta da fibra foi encostada no vidro, na
área do pedúnculo caudal do animal. Para avaliação da coloração que a fêmea de B. splendens
pode captar, consideramos a capacidade visual o comprimento de onda absorvido por cones de
Metriaclima zebra, Perciforme (Carleton, Hárosi, & Kocher, 2000). Esta espécie é o peixe mais
próximo de B. splendens com a capacidade de absorção de comprimentos de onda descrita na
literatura.
Após medida a coloração dos machos, o mesmo equipamento foi utilizado para medir a
coloração emitida pela lâmpada no local onde foram realizados os experimentos. Para essa
medição a ponta do espectrofotômetro foi encostada ao lado do aquário através do qual a fêmea
observava o macho na fase de escolha de parceiros. No momento dessa medição o aquário estava
cheio de aguá para considerar o efeito da água na reflectância da luz.
Para análisar como se dá a perceoção de coloração dos machos pelas fêmeas, foi utilizado
o método que investiga apenas diferenças notáveis (just noticeable difference - JND), esse
método usa o modelo de ruído do receptor, que estima a distância no espaço cromático (unidade
JND). Nesse modelo apenas diferenças de coloração maiores que 1JND são consideradas
perceptíveis. As duplas de machos selecionadas para a primeira fase de escolha de parceiros,
foram aquelas com diferença de coloração imperceptível (<1JND) e na fase de preferência entre
coloração e tipo comportamental, os machos com diferenças de coloração perceptíveis (>1JND)
foram utilizado.
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Teste Experimental de Escolha de Parceiro
Classificação dos Sujeitos
Foram utilizados 92 fêmeas e 48 machos de Betta splendens classificados de acordo com
tipos comportamentais em dois contextos: sociabilidade e exploração. No teste de sociabilidade
machos e fêmeas passaram por um processo de aclimatação de cinco dias no tanque experimental
(70x20x25cm) que continha um compartimento vazio (5x20cm) na extremidade da esquerda,
durante os quais cada indivíduo era inserido no tanque em um tubo de PVC quadrado
(9x5x18cm) na extremidade direita do tanque, após 1 minuto o tubo era removido e o peixe
podia explorar o ambiente por 15 minutos. No sexto dia de teste um coespecífico desconhecido
foi inserido no compartimento da esquerda e foi registrado em vídeo o tempo de interação e a
distância média do coespecífico. Para os machos, o coespecífico estílo era sempre um macho de
mesma coloração que o macho focal e para as fêmeas uma mesma fêmeas sempre foi usada
como estímulo. Para classificação dos sujeitos foram calculados os quartis das variáveis. Os
indivíduos com valores no quarto quartil para tempo de interação e no primeiro para distância
média do coespecífico foram classificados como sociais. Os com valores no primeiro quartil para
tempo de interação e no quarto para distância média do coespecífico como não-sociais. Já os
indivíduos que apresentaram valores no segundo ou terceiro quartil para pelo menos uma das
variáveis foram classificados como intermediários.
Os mesmos indivíduos foram utilizados para o teste exploratório. Nesse teste o tanque
experimental consistiu em um aquário do tipo shuttle box (40x20x25cm), metade branco e
metade preto. Cada animal foi inserido individualmente no tanque em um tubo de PVC preto
(5cm de diâmetro e 10cm de altura) do lado preto do tanque. Após um minuto de aclimatação o
tubo foi removido e o animal ficou livre para explorar o ambiente por 15 minutos registrados em
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vídeo. Foram medidas a latência para o animal cruzar para o lado branco e o tempo de
exploração no lado branco. Assim como no contexto social, no teste do contexto exploratório
também foram calculados os quartis das variáveis para a classificação dos sujeitos. Indivíduos
com valores no primeiro quartil para latência e quarto para tempo de exploração foram
classificados como exploradores. Indivíduos com valores no quarto quartil para latência e no
primeiro para tempo de exploração como não-exploradores. Os sujeitos que apresentaram valores
no segundo ou terceiro quartil em pelo menos uma das variáveis foram classificados como
intermediários.
Aparato Experimental para Escolha de Parceiro.
O tanque experimental consistiu em uma arena retangular (100x50x20cm), na qual foram
inseridos dois tanques menores (20x20x10cm), um em cada extremidade da arena (80cm de
distância entre eles). Os machos a serem escolhidos pelas fêmeas foram dispostos nestes tanques.
No centro da arena, um tubo opaco (9x18x5cm) foi utilizado para inserção da fêmea, para
habituação por um minuto antes do início dos testes, e removido em seguida para que a fêmea
pudesse explorar a arena.
No vidro frontal da arena foram feitas marcas a cada 20 cm, subdividindo-a em cinco
áreas: as áreas extremas do aquário foram denominadas áreas alvo devido à localização dos
machos a serem escolhidos, as áreas subsequentes foram chamadas de áreas de observação, e a
área central denominada área neutra (Figura 1). As marcas serviram para avaliação da ocupação
da arena pelas fêmeas e estimativa da preferência. A permanência superior a 50% do tempo na
área neutra era considerada ausência de preferência.
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Figura 1. Esquema do tanque experimental para o teste de escolha de parceiro. Os valores
representam o tamanho de cada lado dos tanques em cm. Nos aquários menores localizados nas
extremidades da arena teste foram dispostos os machos. Cada fêmea foi introduzida na área
neutra através de um tubo opaco que foi removido em seguida, liberando a fêmea para
exploração.
Preferência por Tipos Comportamentais
Foram utilizados dois pares de machos classificados como social e não-social e outros
dois pares de machos explorador e não-explorador.
As fêmeas utilizadas foram previamente classificadas em sociais (n = 10), não-sociais (n
= 9), e intermediárias (n = 10); e exploradoras (n = 10), não-exploradoras (n = 9) e intermediárias
(n = 16). As fêmeas classificadas quanto a sociabilidade foram submetidas ao teste de escolha
entre machos sociais e não-sociais; as fêmeas classificadas quanto a exploração escolheram entre
machos exploradores e não-exploradores. Cada dupla de machos se encontrou apenas uma vez
com cada fêmea.
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O teste de preferência ocorreu em duas fases: aclimatação e escolha. A fase de
aclimatação durou cinco dias, nos quais as fêmeas foram inseridas individualmente no tanque
experimental e puderam explorá-lo por 15 min a cada dia. Durante a aclimatação, os machos não
estavam presentes na arena.
No sexto dia, os machos foram inseridos nos compartimentos das zonas alvo. Cada fêmea
foi colocada por 1 min no tubo opaco na área neutra e, após liberada, pôde interagir com os
machos por 15 minutos. O comportamento foi registrado em vídeo (câmera digital Sony Digital
Video Camera Recorder; DCR-SX45). Ao final, cada fêmea foi alocada em seu aquário
residência. Após 24 horas, no sétimo dia, o experimento foi repetido para verificação da
consistência da escolha da fêmea pelo tipo comportamental do macho (nova dupla de machos
com as mesmas características dos usados no 6o dia). A posição dos machos foi trocada para
cada fêmea em cada dia, ou seja, se o macho social foi apresentado do lado direito em um dia, no
outro dia estava localizado do lado esquerdo. O mesmo foi feito para os machos do contexto
exploratório. Foi considerado como macho preferido aquele próximo ao qual a fêmea
permaneceu o maior período de tempo.
Preferência por Coloração versus Tipos Comportamentais
Para verificar qual característica tem maior peso para a escolha de parceiro, testamos a
preferência das fêmeas entre machos de diferentes tipos comportamentais e colorações do corpo.
Para esse teste foram utilizadas apenas fêmeas intermediárias. As trinta fêmeas intermediárias
foram distribuídas aleatoriamente para escolher entre as duplas de machos (Tabela 1). Cada
fêmea escolheu entre oito duplas, duas de cada combinação de machos, totalizando oito dias de
teste. A ordem na qual cada fêmea escolheu entre os machos de cada condição foi aleatorizada.
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Tabela 1. Duplas de machos escolhidos por fêmeas intermediárias.
Machos

Fêmeas

Social Vermelho

Social Azul

Intermediárias (n = 14)

Não-social Vermelho

Não-social Azul

Intermediárias (n = 15)

Social Vermelho

Não-social Azul

Intermediárias (n = 15)

Social Azul

Não-social Vermelho

Intermediárias (n = 14)

Explorador Vermelho

Explorador Azul

Intermediárias (n = 16)

Não-explorador Azul

Não-explorador Vermelho

Intermediárias (n = 16)

Explorador Vermelho

Não-explorador Azul

Intermediárias (n = 13)

Explorador Azul

Não-explorador Vermelho

Intermediárias (n = 13)

O procedimento experimental foi o mesmo descrito acima. Após 24h da escolha inicial, a
preferência foi testada para verificação da consistência com outra duplas de machos com as
mesmas características da dupla do dia anterior. Um dia após o teste de consistência, as fêmeas
foram ressubmetidas ao teste com outra combinação de tipos comportamentais e coloração. Os
machos foram aleatorizados de modo que cada fêmea encontrou cada macho apenas uma vez.
Análise Estatística
Os comportamentos registrados em vídeos foram analisados em software desenvolvido
em nosso laboratório utilizando a plataforma MatLab. Teste t de Student pareado foi usado para
comparar o peso e o tamanho do corpo entre machos exploradores e não-exploradores; entre
sociais e não-sociais; e entre machos vermelhos e azuis. Para determinar a preferência das
fêmeas, o tempo de permanência das fêmeas em cada área da arena de teste foi comparado
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através de ANOVA de medidas repetidas. Quando os valores de p foram significativos (p < 5%)
foi realizado teste post hoc de Tukey HDS (Zar, 2010).
Nota Ética
Todo o trabalho foi submetido a revisão do Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA)
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Natal, Brasil). O trabalho foi conduzido como
parte de um projeto maior e todos os animais experimentais foram tratados em condições
apropriadas, previamente aprovadas pelo comitê (Processo 060/2014).
RESULTADOS
Preferência por tipos comportamentais: machos sociais vs. não-sociais
No contexto social, fêmeas classificadas como sociais permaneceram a maior parte do
tempo na área alvo do macho não-social no primeiro dia (RM ANOVA: F1,9 = 40,022, P =
0,001) e no segundo dia de testes (RM ANOVA: F1,9 = 19695, P = 0,001; Fig. 2a). Fêmeas nãosociais permaneceram a maior parte do tempo nas áreas alvo (presença de machos), no entanto
não houve diferença entre o tempo próximo aos machos no primeiro (RM ANOVA: F1,8 =
18,208, P = 0,001) ou no segundo dia de testes (RM ANOVA: F1,8 = 12,966, P = 0,001; Fig.
2b). Fêmeas intermediárias permaneceram mais tempo próximas ao macho não-social no
primeiro dia (RM ANOVA: F1,9 = 23,653, P = 0,001), mas no segundo dia não houve diferença
no tempo de permanência próximo a cada macho (RM ANOVA: F1,9 = 22.924, P = 0.001; Fig.
2c).
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Figura 2. Preferência de fêmeas de Betta splendens por machos sociais versus não-sociais e
exploradores versus não-exploradores. (a) preferência de fêmeas sociais, (b) preferência de
fêmeas intermediárias, (c) preferências de fêmeas não-sociais, (d) preferência de fêmeas
exploradoras, (e) preferência de fêmeas não-exploradoras e (f) preferência de fêmeas
intermediárias. As barras representam a média±DP do tempo que a fêmea permaneceu em cada
área do tanque experimental. Letras diferentes indicam diferença estatística (RM ANOVA, p <
0,05) entre as áreas do tanque em cada dia. Letras maiúsculas denotam a diferença no primeiro
dia de testes (dia 6) e letras minúsculas referem-se ao segundo dia de testes (dia 7).
Preferência por tipos comportamentais: machos exploradores vs. não-exploradores
No contexto exploratório, fêmeas exploradoras permanecem mais tempo próximas aos
machos exploradores tanto no primeiro (RM ANOVA: F1,9 = 26,852, P = 0,001) quanto no
segundo dia de testes (RM ANOVA: F1,9 = 14,983, P = 0,001; Fig. 2d). Já fêmeas nãoexploradoras permanecem mais tempo próximas ao macho explorador no primeiro dia (RM
ANOVA: F1,8 = 10,704, P = 0,001), mas não no segundo dia de testes (RM ANOVA: F1,8 =
11,265, P = 0,001; Fig. 2e). Fêmeas intermediárias não diferem no tempo entre as áreas alvo no
primeiro dia (RM ANOVA: F1,15 = 9,363, P = 0,001), mas no segundo dia permanecem mais
tempo próximas ao macho explorador (RM ANOVA: F1,15 = 18,155, P = 0,001; Fig. 2f).
Preferência por característica morfológica vs. tipos comportamentais
Nesta etapa, foram comparados a coloração do corpo dos machos (vermelho ou azul) e o
tipo comportamental dos machos (social ou não-social; explorador ou não-explorador). Apenas
as fêmeas intermediárias fizeram as escolhas. Entre machos do mesmo tipo comportamental e
coloração corporal diferentes as fêmeas permanecem mais tempo próximas aos machos
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vermelhos, quando quando ambos eram machos não-sociais (RM ANOVA: Dia 6: F1,14 =
32,356, P = 0,001, Dia 7: F1,14 = 37,941, P = 0,001; Fig. 3a) e machos sociais (RM ANOVA:
Dia 6: F1,13 = 23,644, P = 0,001; Dia 7: F1,13 = 38,018, P = 0,001, Fig. 3b).
Quando o macho vermelho era não-social e o macho azul social, houve maior
permanência próximo ao macho vermelho no primeiro (RM ANOVA: F1,13 = 17,897, P =
0,001) e no segundo dia de testes (RM ANOVA: F1,13 = 24,719, P = 0,001; Fig. 3c). Quando o
macho vermelho era social e o macho azul não-social, as fêmeas não mostraram diferença no
tempo de permanência nas áreas dos machos no primeiro dia de teste (RM ANOVA: F1,14 =
14,643, P = 0,001), porém no segundo dia permaneceram próximas ao macho vermelho (RM
ANOVA: F1,14 = 16,417, P = 0,001; Fig. 3d).
Frente a uma dupla de machos não-exploradores, as fêmeas permaneceram mais tempo
próxima ao macho vermelho tanto no primeiro dia (RM ANOVA: F1,15 = 23,58, P = 0,001)
quanto no segundo dia (RM ANOVA: F1,15 = 24,957, P = 0,001; Fig. 4a). Quando ambos os
machos eram exploradores, as fêmeas também permaneceram mais tempo próximas ao macho
vermelho no primeiro (RM ANOVA: F1,15 = 20,193, P = 0,001) e segundo dia de testes (RM
ANOVA: F1,15 = 20,879, P = 0,001; Fig. 4b). Porém, quando o macho vermelho era nãoexplorador e o azul explorador, as fêmeas não diferiram quanto ao tempo gasto nas áreas dos
machos no primeiro (RM ANOVA: F1,12 = 9,576, P = 0,001) ou no segundo dia de testes (RM
ANOVA: F1,12 = 4,894, P = 0,002; Fig. 4c). Quando o macho vermelho era explorador e o azul
não-explorador, as fêmeas mantiveram-se por mais tempo próximas ao vermelho no primeiro
(RM ANOVA: F1,12 = 29,304, P = 0,001) e no segundo dia (RM ANOVA: F1,12 = 17,976, P =
0,001; Fig. 4d).
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Figura 3: Preferência de fêmeas intermediárias no contexto social. (a) Preferência entre macho
não-social azul e não-social vermelho; (b) Preferência entre machos social azul e social
vermelho; (c) Preferência entre machos machos vermelho não-social e azul social e (d)
Preferência entre macho social vermelho e social azul. As barras indicam a média ±DP. Letras
maiúsculas indicam diferenças estatística (p < 0,05) no primeiro dia de teste e letras minúsculas
indicam diferenças no segundo dia de teste.

66

750

750

(a)

600

(b)

600

Tempo (s)

*
450

450

A a
B b

300

BC bc
150

C

c

300

BC bc
150

0
Vermelho
NE

Observação
Vermelho
NE

Neutra

Observação
Azul NE

Azul NE

Tempo (s)

(c)

0
Vermelho E Observação
Vermelho E

750

750

600

600

Neutra

Observação
Azul E

Azul E

Neutra

Observação
Azul NE

Azul NE

(d)

* *

450

450

A
300

*

A
ab
B

300

ab

150

a

B

b

B

b
150

0
Vermelho NE Observação
Vermelho NE

Neutra

Observação
Azul E

Azul E

0
Vermelho E Observação
Vermelho E

Figura 4. Preferência de fêmeas intermediárias no contexto exploratório. (a) Preferência entre
macho vermelho não-exploradores e azul não-explorador; (b) Preferência entre machos
vermelho explorador e azul explorador; (c) Preferência entre machos vermelho não-explorador e
azul explorador; (d) Preferência entre machos vermelho explorador e azul não explorador. As
barras indicam a média ± DP. Letras diferentes e * indicam diferença estatística (p < 0,05). NE:
Não-explorador; E: explorador.

67

DISCUSSÃO
Nossos resultados indicam que a escolha de parceiros pode ser influenciada pelo tipo
comportamental de machos em B. splendens, o que corrobora resultados que mostram que a
preferência por tipos comportamentais está presente em peixes (Godin & Dugatkin, 1996). Este
foi o primeiro estudo a demonstrar que o tipo comportamental das fêmeas influencia em sua
escolha de parceiros em peixes. Fêmeas sociais preferiram machos não-sociais, e fêmeas
exploradoras preferiram machos exploradores, quando as características morfológicas foram
mantidas semelhantes. Quando os machos tinham padrões de coloração corporal diferentes, os
vermelhos foram preferidos quando o tipo comportamental entre azul e vermelho era o mesmo
ou quando a coloração vermelha era coincidente com o tipo não-social ou explorador.
Ao preferirem machos exploradores fêmeas de B. splendens podem estar optando por
machos em melhores condições e com melhores territórios para sua prole. Wolf, Van-Doorn,
Leimar e Weissing (2007) argumentam que indivíduos em melhores condições físicas podem ser
mais exploradores e gastar mais tempo procurando os melhores territórios e recursos, investindo
assim em reprodução futura ao invés de tentar se reproduzir em território pobre. Já a
sociabilidade dos machos pode estar relacionada com a capacidade de defesa de território (Aplin
et al., 2015) e a preferência por machos não-sociais em B. splendens pode conferir vantagem
para as fêmeas, pois o tipo não-social gasta menos tempo em interação com coespecíficos e
assim pode evitar confrontos poupando energia para a proteção do ninho.
No entanto, a preferência das fêmeas está relacionada com o tipo comportamental de cada
fêmea. Fêmeas sociais demonstraram preferência pelo macho não-social, enquanto as
intermediárias e não-sociais não tiveram preferência clara entre os tipos. Fêmeas exploradoras
preferiram machos exploradores, já as intermediárias e não-exploradoras não foram consistentes
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em sua preferência. Em zebra finche, Taeniopygia guttata, fêmeas intermediárias e exploradoras
demonstram preferência por machos exploradores, enquanto as não-exploradoras não têm
preferência (Schuett, 2008). David e Cézilly (2011) observaram que fêmeas de zebra finche mais
exploradoras demonstram maior consistência em sua preferência. A ausência de preferência
homogênea entre as fêmeas pode ser consequência do fato de que fêmeas com diferentes tipos
comportamentais reagem de modo diferente ao ambiente. Fêmeas não-exploradoras podem
necessitar de mais tempo para avaliar os parceiros em potencial antes de realizar uma escolha
(Schuett, Tregenza, & Dall, 2010).
Similaridade e complementaridade entre indivíduos são fatores que influenciam a escolha
de parceiros (Schuett et al., 2010). A complementaridade pode ser adaptativa porque fêmeas e
machos de extremos diferentes de personalidade podem gerar prole com fenótipo intermediário
(Both, Dingemanse, Drent, & Tinbergen, 2005). Indivíduos com fenótipo intermediário podem
ser mais flexíveis em solucionar situações diversas, por exemplo, ao interagir com coespecíficos
que são consistentes em suas respostas, podem obter vantagens, ao prever a resposta
comportamental do coespecífico e adequar o seu comportamento para obter o maior benefício
possível da interação (Wolf, Van-Doorn, & Weissing, 2011). Em aves, casais de indivíduos
igualmente bold obtém maior sucesso em períodos com grande disponibilidade de recurso,
entretanto, quando os recursos são escassos casais de tipos comportamentais desiguais (bold e
shy) têm maior sucesso reprodutivo (Dingemanse et al., 2004).
A similaridade pode ser adaptativa quando machos e fêmeas se engajam no cuidado
parental, pois quanto mais similares, maiores as chances de conseguirem coordenar seus
comportamentos e obter sucesso no cuidado com a prole (Schuett et al., 2010). Em Parus major
machos que são de linhagem fast-explorer preferem copular com fêmeas similares a eles,
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enquanto machos slow-explorer não mostram preferência entre as fêmeas das duas linhagens
(Groothuis & Carere, 2005). No entanto, em B. splendens, apenas os machos oferecem cuidado à
prole (Santillán, 2007) e, desse modo, parece improvável que a escolha dos pares ocorra por
similaridade, apesar da escolha de parceiro por pares similares ser capaz de manter as diferenças
comportamentais observadas entre os indivíduos (Schuett et al., 2010).
Devido ao grande número de indivíduos com tipos intermediários para os dois contextos
encontrados em nosso estudo, sugerimos que a seleção sexual através da escolha de pares
dissimilares atua na produção de tipos intermediários e em conjunto com a seleção natural
mantém o número de indivíduos com esse fenótipo alto na população, enquanto a seleção
dependente de frequência negativa atua na manutenção dos tipos comportamentais distintos. Esse
tipo de seleção atua quando é vantajoso possuir um tipo comportamental desde que ele esteja em
baixa frequência na população (Wolf et al., 2011 & Wolf & McNamara, 2012). Podemos
imaginar um cenário no qual poucos machos na população são exploradores e por gastarem mais
tempo explorando conseguem obter os melhores territórios. No entanto, se a frequência do
fenótipo explorador se torna alta na população, os indivíduos exploradores gastam cada vez mais
energia em busca de territórios de boa qualidade, já que a maioria dos machos está explorando o
ambiente e machos não-exploradores que deixam de buscar por territórios longe para reproduzir
de imediato podem obter maior sucesso.
Fêmeas de tipo intermediário preferiram machos vermelhos em quase todas as situações,
exceto quando o macho vermelho era social ou não-explorador. A coloração avermelhada pode
ser um indicativo de saúde do macho (Houde & Torio, 1992; McGraw & Ardia, 2003) e a
preferência da fêmea por essa coloração já foi identificada em aves (McGraw & Ardia, 2003) e
em peixes (Houde & Torio, 1992; Milinski & Bakker, 1990) incluindo B. splendens (Clotfelter et
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al., 2007). Nas situações em que o macho vermelho não foi o escolhido, as fêmeas podem estar
usando outras pistas, como o tipo comportamental do macho para avaliar qualidade genética, de
saúde e como cuidador do parceiro em potencial.
Nosso estudo demonstrou que diferenças individuais no comportamento das fêmeas
influenciam sua preferência por características comportamentais do parceiro. Fêmeas escolhem
entre tipos comportamentais, preferindo machos não-sociais e exploradores. A falta de um reteste
dos animais na mesma situação, não nos permitiu investigar a consistência das diferenças
individuais ao longo do tempo. Além disso, em nosso estudo o padrão de corte do macho não foi
registrado, assim não está claro que pistas a fêmea utiliza para identificar o tipo comportamental
do macho. Estudos futuros necessitam investigar se existe divergência entre o padrão de corte de
machos com diferentes tipos comportamentais e se o tipo comportamental do macho está
relacionado com sua agressividade em relação a fêmea, com a qualidade do ninho de bolhas e
com a sobrevivência dos filhotes no ninho.
Nosso estudo foi o primeiro a demonstrar a influência do tipo comportamental da fêmea
na sua escolha de parceiros em peixes e o primeiro a encontrar a influencia do tipo
comportamental do macho na escolha da fêmea na presença de uma pista visual que poderia
indicar a qualidade do macho (coloração). Além disso, ao contrário de estudos que demonstram a
escolha por similaridade de características comportamentais em aves (Groothuis & Carere, 2005)
e humanos (Silva, Menezes, & Lopes, 2010), sugerimos que a escolha de parceiro em B.
splendens pode ser realizada por similaridade ou complementariedade, porém, a escolha por
complementariedade pode ser mais frequênte, o que gera o alto número de indivíduos com tipo
intermediário observado em nossa amostra.
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Conclusão Geral
Este estudo foi o primeiro a identificar a presença de tipos comportamentais em B.
splendens e as diferenças no comportamento de machos e fêmeas da espécie em relação aos
contextos estudados. Além de ter sido o primeiro a demonstrar que o tipo comportamental da
fêmea interfere no momento da escolha de parceiros em peixes e que mesmo quando uma dupla
de machos possuí coloração corporal diferente, o tipo comportamental do macho continua
influenciando na escolha da fêmea.
B. splendens se mostru um bom modelo para o estudo da personalidade animal. E as
diferenças intersexuais nos tipos comportamentais sugerem que o papel que o indivíduo
desempenha no ambiente pode influenciar seu tipo comportamental. E, por fim, nossos
resultados evidenciaram que o tipo comportamental pode ser um fator determinante na escolha
de parceiro e consequentemente no sucesso reprodutivo do indivíduo.
Além disso, as diferenças entre os sexos e a influencia dos tipos comportamentais na
escolha de parceiros sugerem que a seleção sexual tem um papel importante no surgimento e
manutenção de características de personalidade, os diferentes sexos, com investimentos
reprodutivo diferentes apresentam diferenças nos tipos comportamentais e a fêmea parece buscar
um tipo comportamental no macho no momento da escolha.
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ANEXO I – Parecer do comitê de ética (CEUA)
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