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Resumo 

Cavidades naturais constituem um recurso reprodutivo monopolizável, cuja disponibilidade 

determina a intensidade da competição macho-macho que, por sua vez, pode influenciar os 

custos do cuidado paternal, pois quanto maior o risco de perda do recurso, menor deve ser a 

freqüência de forrageio dos machos. Fêmeas do opilião Magnispina neptunus utilizam 

cavidades naturais como sítios de nidificação, que são monopolizados por machos em um 

sistema de poliginia por defesa de recursos. Após a oviposição, as fêmeas abandonam os 

ninhos e todo o cuidado parental é exercido pelos machos. O objetivo deste trabalho foi 

avaliar o efeito da disponibilidade de ninhos sobre a competição intrassexual e os custos do 

cuidado paternal em M. neptunus. Dois grupos experimentais foram estabelecidos em 

laboratório: alta (8 ninhos) e baixa (4 ninhos) disponibilidade de sítios reprodutivos. Cada 

grupo era composto por sete terrários contendo 12 machos e 12 fêmeas. Apesar da redução 

dos sítios de nidificação ter reduzido o número de machos detentores de ninhos, o tamanho 

dos indivíduos não exerceu nenhum efeito sobre o sucesso de monopolização de ninhos. 

Aparentemente, o pequeno diâmetro de entrada dos ninhos experimentais reduz a 

importância do tamanho dos machos sobre sua probabilidade de monopolizar um sítio de 

nidificação. Apenas a residência prévia parece determinar o resultado das disputas entre 

machos e, portanto, os custos de abandonar os ninhos devem ser altos. De fato, machos 

guardiões permanecem quase todo o tempo dentro dos seus ninhos em ambos os grupos 

experimentais, o que aumenta os custos do cuidado. Como conseqüência, o canibalismo filial 

é freqüente, pois os custos em termos de redução no tamanho da desova são menores do que 

os benefícios de manter a posse do ninho e dos ovos, que sabidamente aumentam a 

atratividade dos machos e suas chances de obterem novas desovas. 

 

Palavras-chave: canibalismo filial, competição intrassexual, efeito de residência, poliginia 

por defesa de recursos, seleção sexual. 
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Abstract 

Natural cavities are a reproductive resource that can be monopolized, and their availability 

determines the intensity of male-male competition, which in turn may influence the costs of 

paternal care since the higher the risk of loosing the resource, the low should be male 

foraging frequency. Females of the harvestman Magnispina neptunus use natural cavities as 

nest site, which are monopolized by males in typical resource defense polygyny mating 

system. After oviposition, females leave the nests and all parental activities are in charge of 

males. The goal of this study was to evaluate the effect of nest site availability on the 

intrasexual competition and the costs of paternal care in M. neptunus. Two experimental 

groups were established in the laboratory: high (8 nests) and low (4 nests) nest site 

availability. Each group was composed of seven terraria containing 12 males and 12 females. 

Although the reduction of in the number of nests sites has indeed reduced the number of 

males holding nests, male size did not influence the probability of acquiring and maintaining 

a nest. Apparently, the small diameter of entrance in the experimental nests reduces the 

importance of male size on their resource holding power. Only previous residence seems to 

influence the output of agonistic interactions between two males and, therefore, the costs of 

leaving the nest to forage are likely to be high. In fact, guarding males remain almost all the 

time inside their nests, which increases the costs of paternal care. As a consequence, filial 

cannibalism is frequent in both experimental groups because the costs in terms of reduction 

in clutch size are likely to lower than the benefits of holding a nest containing eggs, which is 

known to increase male attractiveness and his chance of acquiring additional eggs. 

 

Key-words: filial cannibalism, intrasexual competition, resident effect, resource defense 

polygyny, sexual selection. 
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Introdução 

O termo sistema de acasalamento é amplamente usado para descrever as formas pelas 

quais sociedades animais estão estruturadas em relação ao comportamento sexual 

(Andersson, 1994). Um dos principais fatores que influencia o tipo de sistema de 

acasalamento exibido pelos indivíduos de uma população é a disponibilidade de recursos, 

principalmente alimento e sítios de reprodução (Emlen & Oring, 1977). A distribuição e a 

disponibilidade desses recursos necessários para a reprodução determinam a distribuição 

espacial das fêmeas no ambiente, resultando em um potencial ambiental para a poliginia (PAP). 

Assim, se os recursos estiverem distribuídos de forma agregada, as fêmeas estarão em maior 

densidade no entorno dos recursos e haverá um alto PAP (Emlen & Oring, 1977). A 

distribuição espacial e temporal das fêmeas, por sua vez, influencia a distribuição do número 

de cópulas entre machos. Machos que tiverem maior habilidade em monopolizar os recursos 

necessários para a reprodução (ou as fêmeas que se agregam em torno destes recursos) 

conseguirão um maior número de cópulas do que machos com menor habilidade. Portanto, a 

combinação entre o PAP e a habilidade de monopolização dos recursos pelos machos irão 

determinar a distribuição das cópulas e, consequentemente, o sistema de acasalamento na 

população e a intensidade da seleção sexual (Emlen & Oring, 1977; Shuster & Wade, 2003). 

O monopólio do acesso aos recursos ou às parceiras reprodutivas por um macho 

impede ou dificulta que outros machos tenham acesso a cópulas. O grau de monopolização 

das cópulas pelos machos, entretanto, depende do quão defensáveis são os recursos ou as 

parceiras reprodutivas (Emlen & Oring, 1977). Em um sistema de acasalamento baseado na 

defesa de fêmeas, o sucesso reprodutivo dos machos e a intensidade da competição 

intrassexual são predominantemente influenciados pela capacidade dos machos 

monopolizarem parceiras. Já em um sistema de acasalamento baseado na defesa de recursos, 

o sucesso reprodutivo dos machos e a intensidade da competição intrassexual são 

influenciados tanto pela capacidade dos machos monopolizarem os recursos quanto pela 
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disponibilidade dos recursos (Ostfeld, 1987). Como a capacidade de manutenção de recursos 

(resource holding power ou RHP) dos indivíduos varia dentro de uma população, é esperado 

que machos com maior RHP obtenham um maior número de cópulas do que machos com 

menor RHP (revisão em Kelly, 2008). Adicionalmente, a variação no RHP aumenta a 

variação no sucesso reprodutivo entre os machos da população (Parker, 1974; Shuster & 

Wade, 2003). 

Outro componente importante dos sistemas de acasalamento é o cuidado parental, 

que pode influenciar as taxas reprodutivas potenciais e, consequentemente, a razão sexual 

operacional da população (Emlen & Oring, 1977; Clutton-Brock & Vincent, 1991). Da 

perspectiva masculina, um maior investimento na prole pode levar a uma redução na taxa 

reprodutiva potencial e a uma razão sexual operacional enviesada para fêmeas (e.g., 

Rosenqvist, 1990; Vincent et al., 1994; Smith, 1997). Entretanto, a maioria dos casos de 

cuidado paternal exclusivo em artrópodes, peixes e anfíbios ocorrem em linhagens com 

sistema de acasalamento poligínico, nas quais os machos usualmente defendem territórios 

ou sítios reprodutivos (Gross & Shine, 1981; Zeh & Smith, 1985; Ah-King et al., 2005; Wells, 

2007). Nesses grupos, cuidar da prole e adquirir novas cópulas não são atividades 

mutuamente excludentes, ao contrário do que acontece com aves (revisão em Magrath & 

Komdeur, 2003). Adicionalmente, o cuidado paternal pode prover um sinal honesto sobre a 

qualidade do macho como defensor da prole, de forma que indivíduos que cuidam da prole 

podem ser preferidos pelas fêmeas e, consequentemente, obterem um número maior de 

cópulas (Tallamy, 2000, 2001). De fato, evidências empíricas para peixes (e.g. Hoelzer, 1989; 

Lindström et al., 2006) e algumas espécies de artrópodes (e.g. Gilbert et al., 2010; Nazareth & 

Machado, 2010) apóiam a predição de que fêmeas preferem machos com ovos. 

O cuidado paternal, entretanto, pode impor custos energéticos quando o abandono 

da prole para forrageio resulta em redução da viabilidade da prole (Clutton-Brock, 1991). 

Machos do opilião Neotropical Iporangaia pustulosa, por exemplo,	   exibem um marcado 
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decréscimo da condição corporal ao longo do período de cuidado a prole, pois os machos 

guardiões abandonam a prole com uma frequência relativamente baixa e, quando o fazem, 

raramente conseguem obter alimento (Requena et al., 2012). Uma forma de compensar esses 

custos do cuidado sem abandonar a prole é o canibalismo filial, definido como o consumo da 

própria prole pelo indivíduo parental (FitzGerald, 1992). De fato, o canibalismo filial é 

bastante comum quando há cuidado paternal e é mais provável ocorrer quando o consumo 

da prole pode aumentar a qualidade do cuidado (Manica, 2002, 2004; Thomas & Manica, 

2003; Klug & Bonsall, 2007). 

Cavidades naturais constituem um recurso reprodutivo monopolizável para vários 

organismos nidificadores secundários, ou seja, aqueles que utilizam cavidades pré-existentes 

no solo, em troncos, rochas ou mesmo conchas como sítio reprodutivo (e.g., peixes: 

Forsgreen et al., 1996; anuros: Heying, 2004; aves: Jacot et al., 2009). A disponibilidade das 

cavidades naturais determina a intensidade da competição intraespecífica por restringir a 

probabilidade de reprodução e, consequentemente, o sucesso reprodutivo dos indivíduos 

(Newton, 1994; Heinsohn, 2008). Se as cavidades naturais forem um recurso escasso, a 

competição entre os indivíduos deve ser intensificada e, portanto, a variável ambiental 

‘disponibilidade de ninhos’ terá forte influência na intensidade da competição intrassexual. 

Nesse sentido, machos que possuem a maior capacidade de monopolizar as cavidades 

disponíveis no ambiente serão favorecidos e terão maior sucesso reprodutivo que machos 

que não tiveram acesso aos sítios reprodutivos (e.g., Slagsvold, 1986; Lindström, 1988; Borg 

et al., 2002). Portanto, em sistemas de acasalamento baseados na posse de sítios de nidificação 

escassos, é comum que a seleção sexual favoreça características morfológicas e 

comportamentais nos machos que aumentem seu RHP, tais como armamentos e habilidade 

de briga (e.g., Côte & Hunte, 1989; Jamieson, 1995; Lindstrom & Pampoulie, 2005). 
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Magnispina neptunus (Gonyleptidae) é um opilião cujos indivíduos possuem atividade 

predominantemente noturna e utilizam cavidades naturais em barrancos como sítios de 

oviposição. A biologia reprodutiva de M. neptunus foi investigada por Nazareth & Machado 

(2010), que caracterizaram o sistema de acasalamento da população estudada como uma 

poliginia por defesa de recursos, na qual os machos ocupam e defendem cavidades que 

servirão de ninho para as fêmeas deixarem seus ovos. As cópulas só ocorrem no interior dos 

ninhos e os machos cortejam as fêmeas antes, durante e após a cópula, até que terminem a 

oviposição. Após a oviposição, as fêmeas abandonam os ninhos e os ovos ficam sob o 

cuidado exclusivo dos machos. Como muitas fêmeas podem visitar o ninho de um mesmo 

macho, as desovas geralmente são formadas por ovos provenientes de cópulas múltiplas. 

Portanto, machos guardiões não têm seu sucesso reprodutivo limitado pelo cuidado 

paternal, mas sim pela posse de um ninho. Adicionalmente, a presença de ovos no ninho 

torna um macho mais atraente para as fêmeas, de forma que machos sem prole conseguem 

menos cópulas do que machos com ovos em seus ninhos. Entretanto, a freqüência com que 

os machos guardiões saem dos ninhos para forragear é menor do que a dos machos sem 

prole, o que deve comprometer sua condição física durante os quase dois meses de cuidado 

paternal. Apesar de machos guardiões forragearem com menor freqüência, nunca foram 

observados eventos de canibalismo filial em laboratório, onde a disponibilidade de ninhos 

foi sempre muito alta. Porém, tanto fêmeas quanto os machos entram em ninhos alheios e 

canibalizam ovos (Nazareth & Machado, 2010). 

Dada a importância de cavidades naturais para a biologia reprodutiva de M. 

neptunus, o objetivo deste trabalho foi testar experimentalmente o efeito da disponibilidade 

de sítios de nidificação sobre o sistema de acasalamento e os custos do cuidado paternal 

nesta espécie de opilião. Mais especificamente, serão testadas predições de duas hipóteses 

gerais: (1) a baixa disponibilidade de sítios de nidificação intensifica a competição entre 

machos que, por sua vez, (2) aumenta os custos associados ao cuidado paternal (Tabela 1). 
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Tabela 1. Efeito da disponibilidade de sítios de nidificação (baixa vs. alta) sobre o sistema de 

acasalamento e os custos do cuidado paternal no opilião Magnispina neptunus. 

 

 
Predições 

Baixa Alta 

1. Competição intrassexual 

1.1. Número de mudanças de proprietário do ninho (takeovers) maior menor 

1.2. Efeito do tamanho do macho sobre a probabilidade de adquirir um 

ninho 
maior menor 

1.3. Efeito do tamanho do macho sobre a probabilidade de adquirir uma 

desova 
maior menor 

1.4. Probabilidade de um macho detentor de ninho conseguir uma 

desova 
maior menor 

2. Custos do cuidado paternal 

2.1. Frequência com que os machos guardiões abandonam os ninhos 

para forragear 
menor maior 

2.2. Frequência de canibalismo filial maior menor 

2.3. Proporção de ovos canibalizados maior menor 

 

Métodos 

 

Coleta de dados em campo 

A população de M. neptunus utilizada neste trabalho ocorre em um fragmento de 

Mata Atlântica localizado em Arraial d'Ajuda (16˚24'51.20''S; 39˚04'17.38''W), distrito de Porto 

Seguro, Bahia. Durante quatro dias, foram realizadas observações dos indivíduos em campo 

ao longo de duas parcelas retangulares estabelecidas em barrancos separados por um filete 

de água de cerca de 1 m de largura. Cada parcela tinha uma área de 17 m2 (17 m de 
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comprimento x 1 m de altura) e as observações foram realizadas por duas pessoas, cada uma 

percorrendo uma das parcelas. Todos os ninhos encontrados nas duas parcelas foram 

localizados e marcados. Todos os machos com ninho assim como aqueles que se deslocavam 

dentro das parcelas foram medidos quanto à largura do escudo dorsal (uma medida de 

tamanho estrutural) e receberam uma marcação individual com tinta para aeromodelismo. 

Para os machos que tinham ninho, também foi medido o diâmetro da abertura dos ninhos. 

Todas as medidas foram tomadas utilizando um paquímetro digital com precisão de 0,01 

mm. 

As variáveis tomadas em campo foram usadas para caracterizar o sistema de 

acasalamento de M. neptunus sob condições naturais e também para testar duas predições 

relacionadas à probabilidade de obtenção de um ninho e, subsequentemente, de uma desova. 

Esses dados foram usados mais tarde para comparar os resultados obtidos nos experimentos 

conduzidos em laboratório com aqueles obtidos em campo. De acordo com a primeira 

predição, o tamanho dos machos tem um efeito positivo sobre a probabilidade de adquirir 

um ninho. A segunda predição é de que o tamanho dos machos também tem um efeito 

positivo sobre a probabilidade de adquirir uma desova. Ambas as predições foram testadas 

pelo ajuste de modelos lineares generalizados com distribuição binomial de erros e função de 

ligação do tipo logit. Os modelos relacionam o tamanho dos machos (variável preditora 

contínua) com a probabilidade de adquirir: (a) um ninho (variável resposta binária com dois 

níveis: 0 = sem ninho, 1 = com ninho) ou (b) uma desova (variável resposta binária com dois 

níveis: 0 = sem desova, 1 = com desova). No caso da primeira predição, todos os machos 

encontrados em campo dentro das parcelas amostradas foram usados no teste. Para a 

segunda predição, somente os machos com ninho foram usados no teste, pois somente estes 

machos podem receber desovas (Nazareth & Machado, 2010). 
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Manutenção dos indivíduos em cativeiro 

Em áreas adjacentes às parcelas descritas acima, foram coletados 168 machos e 168 

fêmeas para o experimento em laboratório (veja descrição a seguir). Os indivíduos foram 

trazidos para o Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo e acondicionados em 

terrários (54 x 27 cm de base, 23 cm de altura) contendo terra, folhas secas e fragmentos de 

cascas de árvores. Durante o período de estudo, as condições climáticas da sala de criação 

foram 25 ˚C de temperatura, 80% de umidade relativa do ar e fotoperíodo de 11:13 h 

(claro:escuro). Os indivíduos foram alimentados três vezes por semana com pedaços de 

larvas de tenébrio (Coleoptera: Tenebrionidae). Cada indivíduo recebeu uma marca 

individual de tinta no dorso e todos os machos tiveram a largura do escudo dorsal medida 

utilizando um paquímetro digital com precisão de 0,01 mm. 

 

Descrição geral do experimento 

Foram montados 14 terrários, com 12 machos e 12 fêmeas em cada um deles. A 

seleção de cada conjunto de 12 machos levou em consideração o tamanho dos indivíduos de 

modo que a média e o desvio padrão da largura do escudo dorsal dos machos não diferiu 

entre os terrários (6,67±0,59 mm; ANOVA, F = 0,70, gl = 153, p = 0,76). Em seguida, os 14 

terrários foram divididos equitativamente em dois grupos experimentais. No grupo 

experimental que simula alta disponibilidade de sítios de nidificação, cada terrário recebeu 

oito ninhos artificiais construídos com argila conforme protocolo descrito em Nazareth & 

Machado (2010). Os ninhos artificiais possuíam as mesmas dimensões e a entrada de todos 

eles tinha 15 mm de diâmetro, que foi a média do diâmetro das entradas dos ninhos 

encontrados em campo (15,11±5,77 mm). Nos sete terrários restantes, foi simulada uma 

situação de baixa disponibilidade de sítios de nidificação, havendo quatro ninhos em cada 

terrário. De acordo com informações coletadas em campo, 45% dos machos na população 

estudada possuíam um ninho. No caso do experimento realizado em laboratório, o grupo de 
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alta disponibilidade de ninhos permitia que até 66,6% dos machos tivessem ninhos, 

enquanto esta porcentagem no grupo de baixa disponibilidade era de apenas 33,3%. 

Cada terrário foi acompanhado por 30 a 34 dias, durante os quais foi realizado o 

acompanhamento noturno da atividade dos indivíduos. A cada noite de observação foram 

realizadas seis a oito vistorias em cada ninho, com intervalos regulares de 30 min entre cada 

uma das vistorias. Em cada vistoria foi registrada a ocupação de cada um dos ninhos, a 

identidade dos ocupantes e o comportamento dos indivíduos dentro dos ninhos, incluindo 

cortejo, cópula, brigas e eventos de oviposição. Os ninhos com desovas foram fotografados 

após cada evento de oviposição para a quantificação do número de ovos depositado pelas 

fêmeas. Como só era possível acompanhar quatro terrários simultaneamente, o experimento 

foi realizado em quatro baterias entre os meses de julho e novembro de 2011. As três 

primeiras baterias incluíram dois terrários de baixa e dois de alta disponibilidade de ninhos 

em cada uma delas. A quarta bateria incluiu apenas um terrário de baixa e um de alta 

disponibilidade de ninhos. Os procedimentos específicos para o teste de cada uma das 

predições descritas na Tabela 1 são detalhados a seguir. 

 

Competição intrassexual 

 Para testar a predição 1.1, sobre o número de mudanças de proprietário do ninho 

(Tabela 1), foram registradas todas as vezes em que um macho detentor de um ninho (dono) 

foi substituído por outro macho. Foram considerados donos somente os machos observados 

por, no mínimo, 18 vistorias consecutivas (i.e., três dias) dentro do mesmo ninho. A predição 

foi testada pelo ajuste de modelos lineares generalizados com efeitos mistos (GLMMs) com 

distribuição de erros Poisson. O modelo relaciona o número de vezes que houve substituição 

do dono de cada ninho nos dois grupos experimentais (alta e baixa disponibilidade de 

ninhos), levando em consideração a identidade de cada terrário como fator de agrupamento 

(variável aleatória). Esse modelo foi comparado ao modelo nulo, que simula um cenário no 
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qual não há nenhum efeito dos grupos experimentais sobre o número de vezes que os ninhos 

mudam de dono. 

Para testar a predições 1.2 e 1.3, sobre o efeito do tamanho do macho sobre a 

probabilidade de adquirir um ninho e uma desova, respectivamente (Tabela 1), foram 

utilizados procedimento similares. Em ambos os casos, o tamanho de cada macho foi 

estimado pela largura do escudo dorsal. A aquisição do ninho (variável resposta binária com 

dois níveis: 0 = sem ninho, 1 = com ninho) foi considerada apenas após o macho ter 

permanecido no ninho por mais de 18 vistorias consecutivas. Já a aquisição de desova 

(variável resposta binária com dois níveis: 0 = sem desova, 1 = com desova) foi considerada 

quando um macho obteve ovos em seu ninho. Ambas as predições foram testadas pelo ajuste 

de GLMMs com distribuição binomial de erros e função de ligação do tipo logit. Foram 

construídos quatro modelos que relacionam a probabilidade de adquirir um ninho ou uma 

desova com efeitos aditivos e de interação entre o tamanho dos machos e os grupos 

experimentais, tendo a identidade de cada terrário como variável aleatória. Ao contrário da 

predição 1.2, cuja análise considerou todos os machos, a análise predição 1.3 levou em 

consideração somente os machos que eram proprietários de ninhos, assim como foi feito com 

os dados obtidos em campo (veja tópico Coleta de dados em campo). 

 Finalmente, para testar a predição 1.4, sobre a probabilidade de um macho detentor 

de um ninho adquirir uma desova (Tabela 1), a variável resposta era composta por dois 

vetores: número de machos detentores de ninho com e sem desova. A predição foi testada 

pelo ajuste de GLMMs com distribuição binomial de erros. O modelo relaciona a proporção 

de machos detentores de ninho com e sem desova com a disponibilidade de ninhos (grupos 

experimentais), tendo a identidade de cada terrário como variável aleatória. 
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Custos do cuidado paternal 

 Para testar a predição 2.1, sobre a freqüência de saídas dos machos guardiões (Tabela 

1), foi considerado um evento de saída quando, em uma vistoria, o macho detentor de um 

ninho (i.e., aquele que já ocupava este ninho há, no mínimo, 18 vistorias consecutivas) não se 

encontrava dentro do seu ninho. Foi contabilizado também o número de vistorias nas quais 

esses machos estavam dentro de seus respectivos ninhos. A variável resposta, portanto, é do 

tipo binomial, composta por dois vetores: número de observações dentro e número de 

observações fora do ninho para cada um dos machos detentores de ninho. A predição foi 

testada pelo ajuste de GLMMs com distribuição de erros binomial. O modelo relaciona a 

freqüência com que os machos saem do ninho com a disponibilidade de ninhos (grupos 

experimentais), levando em consideração a identidade do terrário como variável aleatória. 

 Para testar a predição 2.2, sobre a freqüência de canibalismo filial (Tabela 1), foi 

considerado um evento de canibalismo filial quando, no momento da vistoria, o macho 

estava comendo ovos dentro do seu próprio ninho. As vistorias nas quais o macho estava 

dentro do ninho apenas cuidando da desova foram consideradas insucessos, havendo 

portanto uma variável resposta binomial composta por dois vetores: número de observações 

nas quais ocorreu canibalismo filial e o número de observações nas quais os machos estavam 

cuidando da prole sem praticar canibalismo filial. A predição foi testada pelo ajuste de 

GLMMs com distribuição de erros binomial. O modelo relaciona a freqüência com que os 

machos canibalizaram suas desovas com o efeito da disponibilidade de ninhos (grupos 

experimentais), levando em consideração a identidade do terrário como variável aleatória. 

 Por fim, para testar a predição 2.3, sobre a proporção de ovos canibalizados (Tabela 

1), foi quantificada a redução no número de ovos em cada desova utilizando as fotografias 

sequenciais. Subtraindo o número total de ovos das fotos tomadas após o evento de 

canibalismo filial do número total de ovos presentes na desova em uma foto anterior ao 

evento de canibalismo, obteve-se o número de ovos canibalizados. Havia, portanto, uma 
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variável resposta binomial composta por dois vetores: o número de ovos canibalizados e 

restante de ovos não canibalizados na desova. A predição foi testada pelo ajuste de GLMMs 

com distribuição de erros binomial. O modelo relaciona a proporção de ovos canibalizados 

por desova com o efeito da disponibilidade de ninhos (grupos experimentais), levando em 

consideração a identidade do terrário como variável aleatória. 

 

Procedimentos estatísticos gerais 

Os terrários foram considerados como variável aleatória em todos os casos para 

controlar fatores indesejados que podem gerar heterogeneidade entre eles, tal como a 

assincronia temporal na tomada de dados. Como as observações foram feitas em quatro 

baterias entre julho e novembro, os dados para cada terrário foram coletados em diferentes 

momentos da estação reprodutiva de M. neptunus. Além disso, para todos os modelos 

descritos acima, havia um modelo nulo concorrente que previa não haver nenhum efeito das 

variáveis preditoras sobre a variável resposta. A seleção dos modelos foi baseada nos valores 

de AICc, que consiste no critério de informação de Akaike (AIC) corrigido pelo tamanho 

amostral e é a forma recomendada para seleção modelos com menos de 40 unidades 

amostrais (Bolker et al., 2008; Symonds & Moussalli, 2011). Usando comparativamente os 

valores de AICc, foram selecionados, dentre os modelos concorrentes, aqueles modelos que 

apresentaram o menor valor de ΔAICc. Os modelos com ΔAICc menores do que 2 foram 

considerados igualmente plausíveis (Burnham & Anderson, 2002). As análises foram 

realizadas no programa R (R Development Core Team, 2011) usando a função glmer do 

pacote lme4 (Bates, 2011) para a construção dos modelos e a função AICctab do pacote bblme 

(Bolker, 2011) para as comparações dos AICc entre modelos concorrentes. Todos os 

coeficientes dos modelos apresentados nos resultados referem-se ao grupo de baixa 

disponibilidade, de forma que valores positivos significam que a probabilidade de 

ocorrência de um determinado evento era maior neste grupo quando comparado ao grupo 
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de alta disponibilidade. Da mesma forma, valores negativos significam que a probabilidade 

de ocorrência de um determinado evento era menor no grupo de baixa disponibilidade 

quando comparado ao grupo de alta. 

 

Resultados 

 

Observações em campo 

 Foram observados 109 machos de M. neptunus, sendo que 49 (45%) destes tinham 

ninho. O tamanho médio (±DP) dos machos detentores de ninhos foi 6,87±0,46 mm, 

enquanto o tamanho médio dos machos que não conseguiram ninho foi 6,59±0,58 mm. O 

modelo que melhor se ajustou aos dados foi aquele que considera o efeito do tamanho do 

macho sobre a probabilidade de adquirir um ninho (Tabela 2). Em concordância com a 

predição, machos maiores têm maior probabilidade de conseguir um ninho (coef. = 0,97, erro 

= 0,38, p = 0,009; Figura 1). 

 

Figura 1. Efeito do tamanho dos machos de Magnispina neptunus sobre a probabilidade de 

possuir (1) ou não (0) um ninho em campo. A curva representa o ajuste do melhor modelo 

(ver Tabela 2). 
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Dentre os 49 machos com ninho, 25 (51%) tinham desova. O tamanho médio (±DP) 

dos machos que possuíam desova foi 6,76±0,43 mm, enquanto os machos que não possuíam 

ninho tinham, em média, 6,98±0,48 mm. De acordo com a predição, machos maiores teriam 

maior probabilidade de conseguir desovas. No entanto, o modelo que melhor se ajustou aos 

dados foi o modelo nulo, no qual se assume que não há efeito do tamanho dos machos sobre 

a probabilidade de adquirir uma desova (Tabela 2). 

 

Experimento de laboratório: dados descritivos 

 Antes de apresentar os resultados dos testes das predições listadas na Tabela 1, serão 

apresentados aqui alguns dados descritivos gerais que serão usados para uma caracterização 

mais completa do sistema de estudo. Na condição de baixa disponibilidade, seis dos sete 

terrários tiveram todos os quatro ninhos ocupados. A porcentagem máxima de machos 

detentores de ninho em cada terrário poderia chegar a 33% e a média obtida foi de 29%. Na 

condição de alta disponibilidade, nenhum dos terrários teve todos os oito ninhos ocupados. 

A porcentagem máxima de machos detentores de ninho em cada terrário deste grupo 

experimental, em tese, poderia chegar a 66%, porém a média obtida foi de 44%. Apesar da 

capacidade máxima de ocupação não ter sido alcançada, a porcentagem de machos com 

ninhos na condição de alta disponibilidade foi, em média, 15% superior à condição de baixa 

disponibilidade. Esses valores sugerem que a redução experimental dos sítios de nidificação 

pode, de fato, ter intensificado a competição intrassexual. 

Na condição de baixa disponibilidade, o número de machos com desova por terrário 

variou entre zero e quatro. Em cada terrário, uma média (±DP) de 2,14±1,34 machos 

obtiveram desovas. Na condição de alta disponibilidade, o número de machos com desovas 

por terrário variou entre dois e sete, sendo a média igual a 2,85±1,34. Na condição de baixa 

disponibilidade, a média do número de ovos por desova foi de 228,5±146,5 enquanto na 

condição de alta disponibilidade, a média foi de 285,8±188,1. Finalmente, foram observadas 
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16 brigas entre machos pela posse de ninhos, sendo 10 delas na condição de baixa 

disponibilidade e seis na condição de alta disponibilidade. Nesses casos, os machos 

detentores de ninhos nunca perderam a disputa e os intrusos sempre foram repelidos. 

 

Experimento de laboratório: competição intrassexual 

 Foram registradas apenas 15 trocas de proprietário nos 14 terrários ao longo de todo o 

período de duração do experimento. Nove trocas ocorreram em seis ninhos do grupo de 

baixa disponibilidade e sete trocas ocorreram em seis ninhos do grupo de alta 

disponibilidade. O modelo que melhor se ajustou aos dados foi o nulo, no qual não há efeito 

da disponibilidade de ninhos sobre a troca de proprietários (Tabela 3). O tamanho dos 

machos que conseguiram usurpar ninhos foi, em média, apenas 4% maior do que os machos 

que ocupavam previamente esses ninhos, porém existe uma enorme variação nos dados e 

34% dos machos usurpadores eram menores que os ocupantes prévios (Figura 2). 

 
 

Figura 2. Histograma com a razão entre o tamanho do macho invasor e o tamanho do macho 

que previamente detinha um ninho. Tanto machos na condição de baixa quanto na de alta 

disponibilidade de ninhos foram incluídos aqui. 
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Tabela 2. Tabela com os valores de AICc (Critério de Informação de Akaike ) para os 

modelos que avaliam o efeito do tamanho dos machos de Magnispina neptunus sobre a 

probabilidade de adquirir ninhos ou desovas tanto em campo quanto em laboratório. k = 

número de parâmetros no modelo; ΔAICc = diferença entre o modelo em questão e o modelo 

com melhor ajuste aos dados; peso = verossimilhança relativa do modelo; N = probabilidade 

de adquirir um ninho (0 = sem ninho, 1 = com ninho); T = tamanho do macho (largura do 

escudo dorsal); D = probabilidade de adquirir uma desova (0 = sem desova, 1 = com desova); 

t = identidade do terrário usada como fator aleatório; GE = grupo experimental que simula 

duas condições de disponibilidade de ninhos (alta ou baixa); * = interação entre as variáveis. 

Em todos os casos, o modelo com melhor ajuste está marcado em negrito. 

 

 Modelo AICc k ΔAICc Peso 

Campo 

Efeito to tamanho do macho sobre 

a probabilidade de obter ninho 

N~T 147,0 2 0,0 0,9262 

N~1 152,0 1 5,1 0,0738 
      

Efeito to tamanho do macho sobre 

a probabilidade de obter desova 

D~T 69,4 2 0,0 0,569 

D~1 70,0 1 0,6 0,431 

Laboratório 

Efeito to tamanho do macho sobre 

a probabilidade de obter ninho 

(predição 1.2) 

N~G+t 224,2 3 0,0 0,4362 

N~1+t 225,4 2 1,2 0,2349 

N~T+GE+t 226,1 4 1,9 0,1706 

N~T+t 227,3 3 3,1 0,0906 

N~T+GE+T*GE+t 227,9 5 3,7 0,0677 
      

Efeito to tamanho do macho sobre 

a probabilidade de obter desova 

(predição 1.3) 

D~1+t 89,0 2 0,0 0,5100 

D~GE+t 90,9 3 1,8 0,2031 

D~T+t 91,1 3 2,1 0,1777 

D~T+GE+t 93,1 4 4,1 0,0672 

D~T+GE+T*GE+ t 94,0 5 5,0 0,0420 
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 O tamanho médio (±DP) dos machos detentores de ninhos na condição de baixa 

disponibilidade foi de 6,75±0,55 mm enquanto na condição de alta disponibilidade, o 

tamanho médio dos machos foi de 6,65±0,58 mm. O modelo com melhor ajuste aos dados foi 

aquele que considera apenas o efeito da disponibilidade de ninhos sobre a probabilidade de 

obter um ninho (coef. = -0,58, erro = 0,32, p = 0,07, Tabela 2), sem levar em conta o tamanho 

dos machos. De acordo com esse modelo, uma menor quantidade de ninhos diminui a 

probabilidade de uma macho ser detentor de um ninho, assim como seria esperado caso a 

manipulação experimental, de fato, intensificasse a competição intrassexual. Entretanto, 

como o valor de ΔAICc entre esse modelo e o modelo nulo é menor do que 2, ambos são 

igualmente plausíveis (Tabela 2). 

 O tamanho médio (±DP) dos machos que obtiveram desova na condição de baixa 

disponibilidade foi de 6,85±0,6 mm, enquanto na condição de alta disponibilidade o tamanho 

médio dos machos foi de 6,6±0,48 mm. O modelo que melhor se ajustou aos dados foi o 

modelo nulo. O segundo melhor modelo, tão plausível quanto o nulo, inclui o efeito da 

disponibilidade de ninhos sobre a probabilidade de aquisição de desovas (coef. = 0,44, erro = 

0,71, p = 0,53, Tabela 2). Dentre os machos detentores de ninho, a probabilidade de conseguir 

uma desova não foi influenciada pela disponibilidade de ninhos. O modelo que melhor se 

ajustou aos dados foi o modelo nulo, porém o modelo que considera o efeito do grupo 

experimental foi igualmente plausível (coef. = 0,32, erro = 0,73, p = 0,65, Tabela 3). 

 

Experimento de laboratório: custos do cuidado paternal 

 Na condição de baixa disponibilidade de ninhos, em 11 dos 16 ninhos com desova 

houve saída do macho guardião para forragear. Em média (±DP), os machos guardiões 

saíram 1,9±2,3 vezes. Na condição de alta disponibilidade de ninhos, em 13 dos 21 ninhos 

com desova os machos guardiões saíram para forragear. O número médio (±DP) de saídas 

para cada macho foi de 1,38±1,53. O modelo que melhor se ajustou aos dados foi o modelo 
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nulo, que assume não haver efeito da disponibilidade de ninhos sobre a frequência de saída 

dos machos guardiões (Tabela 3). 

	  

Tabela 3. Tabela com os valores de AICc (Critério de Informação de Akaike) para os modelos 

que avaliam o efeito da disponibilidade de ninhos sobre o sistema de acasalamento e o 

cuidado paternal em Magnispina neptunus. k = número de parâmetros no modelo; �AICc = 

diferença entre o modelo em questão e o modelo com melhor ajuste aos dados; peso = 

verossimilhança relativa do modelo; t = identidade do terrário usada como fator aleatório; M 

= número de mudanças de proprietário do ninho; GE = grupo experimental que simula duas 

condições de disponibilidade de ninhos (alta ou baixa); D = probabilidade de um macho com 

ninho adquirir uma desova (0 = sem desova, 1 = com desova); FA = número de vezes que os 

machos abandonam os ninhos; CF = eventos de canibalismo filial; C = proporção de ovos 

canibalizados. Em todos os casos, o modelo com melhor ajuste está marcado em negrito. 

 

 Modelo AICc k �AICc Peso 

1. Competição intrassexual 

Número de mudanças de proprietário 

do ninho (predição 1.1) 

M~GE+t 74,0 3 0,0 0,603 

M~1+t 74,8 2 0,8 0,397 
      

Probabilidade de um macho conseguir 

uma desova (predição 1.4) 

D~1+t 88,3 2 0,0 0,733 

D~GE+t 90,3 3 2,0 0,267 

2. Custos do cuidado paternal 

Frequência de abandono de ninhos com 

por machos guardiões (predição 2.1)  

FA~1+t 64,3 2 0,0 0,687 

FA~GE+t 65,8 3 1,6 0,313 
      

Frequência de canibalismo filial 

(predição 2.2) 

CF~1+t 36,1 2 0,0 0,682 

CF~GE+t 37,6 4 1,5 0,318 
      

Proporção de ovos canibalizados 

(predição 2.3) 

C~1+t 575,7 2 0,0 0,554 

C~GE+t 576,2 3 0,4 0,446 
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 Por fim, na condição de baixa disponibilidade de ninhos, ocorreram cinco eventos de 

canibalismo filial e foram canibalizados, em média (±DP), 11,4±27,5 ovos. De um total de 

3.199 ovos em todos os terrários desse grupo experimental, 159 (5%) foram consumidos pelos 

machos guardiões. Na condição de alta disponibilidade de ninhos, ocorreram sete eventos de 

canibalismo filial e foram canibalizados, em média (±DP), 16,1±22,4 ovos. De um total de 

4.572 ovos em todos os terrários desse grupo experimental, 257 (5,6%) foram consumidos 

pelos machos guardiões. O modelo com melhor ajuste aos dados foi o modelo nulo, que 

assume não haver efeito da disponibilidade de ninhos sobre a proporção de ovos 

canibalizados (Tabela 3). 

 

Discussão 

 Os dados obtidos em campo para Magnispina neptunus indicam que cavidades 

naturais são um recurso escasso, pois menos de 50% dos machos na população estudada 

eram detentores de um ninho. Levando em conta que a probabilidade de captura e detecção 

de machos não territoriais (i.e., sem ninho) deve ser consideravelmente mais baixa que a de 

machos territoriais (e.g., Buzatto et al., 2011), é possível que a porcentagem de machos sem 

acesso a cavidades naturais seja ainda maior na natureza. Portanto, a competição 

intrassexual pelo acesso e pela posse do recurso reprodutivo deve ser intensa e somente os 

machos de melhor qualidade, ou seja, aqueles com maior RHP, devem ser capazes de obter 

um ninho. De fato, a largura do escudo dorsal dos machos influenciou positivamente a 

probabilidade de um macho obter um ninho em campo (Figura 1). Em opiliões, assim como 

em muitos outros artrópodes, o tamanho dos armamentos masculinos é fortemente 

influenciado pelo tamanho corporal, de forma que indivíduos maiores possuem maior 

probabilidade de obterem e manterem a posse de territórios ou recursos reprodutivos 

(Emlen, 2008; veja exemplos com opiliões em Buzatto & Machado, 2008; Zatz et al., 2011). 
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Após adquirir um ninho, um macho é visitado por uma ou mais fêmeas que, em 

teoria, poderiam usar o tamanho do detentor do ninho como indicador de sua qualidade 

genética ou da sua habilidade como defensor da prole (Tallamy, 2001; Alonzo, 2012). 

Portanto, machos maiores deveriam ter uma maior probabilidade de adquirir desova, o que 

não foi encontrado em campo. De fato, em uma meta-análise a respeito do efeito do RHP 

sobre o sucesso reprodutivo dos machos em vários grupos animais, ficou demonstrado que a 

correlação entre essas duas variáveis é relativamente baixa (Kelly, 2008). Aparentemente, 

fêmeas de M. neptunus selecionam parceiros utilizando outras características sinalizadoras de 

qualidade que não estão intrinsecamente relacionadas ao tamanho dos machos. 

Características do sítio de nidificação, como sua dimensão e umidade interna, podem 

influenciar a probabilidade de sobrevivência dos ovos e, consequentemente, a decisão das 

fêmeas em ovipor ou não (veja exemplo com opiliões em Osses et al., 2008). As fêmeas 

também podem avaliar outras características do macho, como a intensidade e a qualidade do 

cortejo, que não necessariamente estão correlacionadas com o tamanho do macho (e.g., 

Tallamy et al., 2002). 

 A relação entre RHP e a probabilidade de obter um ninho observada em campo não 

foi encontrada no experimento realizado em laboratório, tanto na condição de alta quanto na 

de baixa disponibilidade de sítios de nidificação. Uma hipótese para explicar a ausência de 

padrão encontrada no laboratório baseia-se na defensabilidade do recurso que, no caso de M. 

neptuns, deve ser fortemente influenciada pela abertura de entrada do ninho. Ao contrário do 

que ocorre em campo, o diâmetro de abertura de todos os ninhos usados no experimento era 

idêntico (15 mm). Quanto menor a abertura do ninho, mais defensável ele deve ser e menor a 

importância do tamanho do macho sobre o resultado de interações agonísticas pela posse do 

ninho. Um padrão similar já foi descrito para a abelha Osmia lignaria propinqua 

(Megachilidae), cujas fêmeas defendem cavidades usadas como sítio de nidificação 

(Tepedino & Torchio, 1994). Quando o diâmetro de abertura é grande, espera-se que o 



	   27	  

tamanho dos machos tenha uma importância maior no resultado das interações agonísticas 

de forma que indivíduos maiores devem ter vantagens sobre os menores. Os dados obtidos 

em campo são congruentes com essa hipótese dado que, nas cavidades naturais com 

diâmetro menor que 15 mm, há uma grande variação no tamanho dos machos e tanto 

machos grandes quanto pequenos foram encontrados com ninhos (Figura 3). Em cavidades 

naturais com diâmetro superior a 15 mm, entretanto, a variação no tamanho dos machos com 

ninho foi consideravelmente menor e 84% deles possuíam tamanho consideravelmente 

superior à média (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Correlação entre o diâmetro de entrada dos ninhos e o tamanho dos machos 

detentores desses ninhos em uma população do opilião Magnispina neptunus. A linha 

tracejada vertical corresponde a um ninho com diâmetro de entrada igual a 15 mm, similar 

àquele que foi usado no experimento de laboratório. A linha pontilhada horizontal 

corresponde à média de tamanho dos machos detentores de ninhos em campo. Os dados 

foram logaritmizados para que o padrão fosse mais facilmente visualizado. 
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 A hipótese da defensabilidade do recurso apresentada aqui também pode explicar 

porque o número de mudanças de proprietários registrado no experimento foi tão baixo e 

não foi influenciado pela disponibilidade de sítios de nidificação. Nesse caso, a residência 

prévia, mais do que a diferença de tamanho entre os machos, deve ser o principal 

determinante do resultado das interações agonísticas entre os machos, assim como ocorre em 

várias espécies de insetos que defendem territórios (veja Kemp, 2000). Um dos mecanismos 

subjacentes ao efeito de residência em M. neptunus pode ser a vantagem de estar dentro do 

ninho e poder bloquear sua entrada usando o quarto par de pernas dotado de fortes 

espinhos. De fato, em um estudo prévio realizado com a espécie em laboratório, machos 

guardiões foram capazes de bloquear a entrada de seus ninhos impedindo a entrada de 

coespecíficos (Machado & Nazareth, 2010). Fêmeas da abelha Osmia lignaria propinqua 

também defendem seus ninhos estando com o corpo inteiramente dentro deles e, 

independentemente do seu tamanho, são capazes de repelir a maioria das intrusas (Tepedino 

& Torchio, 1994). 

Um outro mecanismo subjacente ao efeito de residência em M. neptunus, que deve se 

aplicar somente a condições naturais, é a manobrabilidade. Se cavidades com entradas 

pequenas possuem um espaço interno exíguo, machos menores podem ter vantagens em 

interações agonísticas com machos maiores. Em besouros do gênero Onthophagus 

(Scarabaeidae), machos defendem túneis construídos sob o esterco e seus chifres exercem um 

papel importante na defesa do recurso, pois bloqueiam a entrada do túnel e impedem o 

acesso de rivais (veja Emlen & Philips, 2006). Entretanto, já foi demonstrado que machos com 

chifres pequenos, apesar de não se engajarem em combates, manobram melhor dentro dos 

túneis estreitos (Moczek & Emlen, 2000; Madewell & Moczek, 2006). Se o mesmo ocorre com 

M. neptunus, machos menores podem ser mais eficientes do que machos grandes em repelir 

invasores de dentro de ninhos pequenos. Novamente, esta hipótese é congruente com os 
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dados obtidos em campo, pois 59% dos machos detentores de ninhos pequenos (com 

diâmetro de entrada inferior a 15 mm) possuíam tamanho inferior à média (Figura 3). 

Apesar do número de machos detentores de ninho ter sido menor na condição de 

baixa disponibilidade de sítios de nidificação, a maior competição intrassexual não 

aumentou a probabilidade de um macho adquirir desova quando comparada aos machos na 

condição de maior disponibilidade. Infelizmente, não existem informações detalhadas sobre 

os critérios de seleção feminina em M. neptunus, o que dificulta a interpretação dos 

resultados obtidos em laboratório. O que se sabe é que, a partir do momento em que um 

macho adquire uma primeira desova, sua atratividade aumenta muito em comparação a 

machos com ninho sem desovas (Nazareth & Machado, 2010). Portanto, o valor associado ao 

sítio de nidificação também aumenta e os machos deveriam investir ainda mais em sua 

defesa (Arnott & Elwood, 2008; Hollander et al., 2012). De fato, nenhuma mudança na 

identidade dos machos detentores de ninhos foi observada após um determinado macho 

adquirir uma desova. 

Se machos residentes possuem uma grande vantagem frente a machos rivais em 

interações agonísticas (independentemente da diferença de tamanho entre eles), os custos de 

abandonar um ninho contendo ovos são muito elevados em ambas as condições 

experimentais de disponibilidade de sítios de nidificação. Portanto, não é surpreendente que 

a freqüência com que os machos guardiões abandonaram os ninhos para forragear tenha 

sido muito baixa e similar nos dois grupos experimentais. Dado que não foi encontrada 

diferença na freqüência de forrageio dos machos guardiões nos dois grupos experimentais, 

não seria esperado encontrar diferenças na freqüência de canibalismo filial e na proporção de 

ovos canibalizados. De fato, tanto na condição de alta quanto na de baixa disponibilidade de 

ninhos, machos guardiões consumiram ovos de suas desovas em frequência e quantidade 

similares. Diante da supressão quase total do forrageio, o canibalismo filial pode minimizar 

os custos energéticos do cuidado paternal sem o risco de perder a posse do sítio de 
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nidificação e dos ovos nele contidos (Manica, 2002, 2004). Resultados similares foram obtidos 

para o percevejo predador Rhinocoris tristis, cujos machos cessam o forrageio durante a 

guarda da prole e, durante todo o período de cuidado paternal, alimentam-se 

exclusivamente de ovos de suas próprias desovas (Thomas & Manica, 2003). Apesar de não 

haver um ninho, machos rivais estão constantemente tentando usurpar desovas, pois isso 

aumenta muito a atratividade dos machos (Gilbert et al., 2010). Portanto, da mesma forma 

que em M. neptunus, os custos de abandonar os ovos são muito altos em R. tristis, o que pode 

explicar a alta freqüência de canibalismo filial nesta espécie de percevejo. 

Em um trabalho prévio no qual as condições de criação eram muito similares às do 

experimento conduzido neste estudo, porém quase todos os machos de M. neptunus 

possuíam ninhos, a freqüência de forrageio dos machos guardiões foi consideravelmente 

mais alta do que a registrada aqui e não foi registrado nenhum evento de canibalismo filial 

(Nazareth & Machado, 2010). Como os indivíduos utilizados aqui e no estudo prévio provêm 

de localidades diferentes e isoladas, é possível que a ocorrência de canibalismo filial seja 

decorrente de diferenças comportamentais entre os indivíduos das duas populações. Uma 

outra possibilidade plausível é que, em uma situação na qual os custos de abandonar os 

ninhos são relativamente baixos, os benefícios do canibalismo filial não compensem os custos 

em termos de diminuição do sucesso reprodutivo dos machos (Manica, 2004). Portanto, em 

condições naturais, seria esperado que machos detentores de ninhos com entrada pequena 

fossem mais propensos ao canibalismo filial porque os riscos de abandonar a desova e 

perder definitivamente a posse do sítio e dos ovos nele contidos seriam maiores quando 

comparados a machos detentores de ninhos com entrada grande. 

Em conclusão, apesar da redução experimental dos sítios de nidificação ter 

intensificado a competição intrassexual em M. neptunus, reduzindo o número de machos 

detentores de ninhos, o tamanho dos machos não exerceu nenhum efeito sobre o sucesso de 

obtenção e manutenção de sítios de nidificação. Aparentemente, características intrínsecas 
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dos ninhos experimentais, como o pequeno diâmetro de suas entradas, têm um efeito 

importante reduzindo a importância do RHP sobre a probabilidade de um macho ser 

detentor de um sítio de nidificação. Como conseqüência, a residência prévia parece ter um 

papel importante para determinar o resultado das disputas entre machos e os custos de 

abandonar os ninhos devem ser muito altos. Portanto, machos guardiões permanecem quase 

todo o tempo dentro dos seus ninhos, o que aumenta muito os custos do cuidado. Nesse 

cenário, o canibalismo filial deve ser favorecido, pois os custos em termos de redução no 

tamanho da desova devem ser superados pelos benefícios de manter a posse do ninho e dos 

ovos, que sabidamente aumentam a atratividade dos machos e suas chances de obterem 

novas desovas. 
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