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Resumo
O fenômeno da cooperação tem sido estudado principalmente sob a luz da teoria de jogos
evolutivos. O que torna este comportamento tão complexo, dentre outros motivos, é o fato
de que cooperar implica em arcar com um custo para gerar um benefício a outrem. Assim,
o comportamento colaborativo pode ser foco da ação de indivíduos com características
exploratórias, indicando que o comportamento altruísta não conseguiria ser levado adiante.
No entanto, observamos a cooperação em diversas instâncias e contextos na natureza, desde
a cooperação de organelas para formar células até a colaboração de grandes populações
de indivíduos. O dilema do prisioneiro é um jogo frequentemente usado para ilustrar
o problema da cooperação. Os indivíduos interagem entre si adotando uns contra os
outros estratégias do tipo cooperação (C) ou deserção (D). Na teoria de jogos evolutivos,
as estratégias são associadas a espécies e os ganhos obtidos de cada interação entre os
jogadores são associados ao fitness (interpretado como sucesso reprodutivo da espécie).
Assim, podemos estudar a evolução da fração de indivíduos que adotam determinada
estratégia numa população, dependendo de determinados parâmetros que queiramos utilizar
em nossa modelagem. Este trabalho é composto por dois estudos que abordam o papel
desempenhado pelos efeitos locais na evolução da cooperação em uma população. No
primeiro estudo, analisamos um tipo de heterogeneidade espacial na qual os indivíduos
podem estar localizados em regiões que não dispõem de recursos para que o indivíduo
coopere, chamadas de sítios inativos. Nós descobrimos que o nível de cooperação na
população depende tanto da fração de sítios ativos quanto da tentação pela deserção dos
indivíduos. Em algumas situações, a inatividade dos sítios promove a cooperação, mas
em outras, não. Já no segundo estudo, nós usamos uma modelagem na qual analisamos
os efeitos da densidade populacional (utilizando uma taxa de mortalidade fixa). Nossos
resultados mostram que o nível de cooperação depende tanto da taxa de mortalidade
quanto da tentação pela deserção dos indivíduos; para taxas moderadas, a cooperação é
estimulada pela mortalidade da população. Nós pretendemos aprimorar o modelo inserindo
o processo migratório nos indivíduos e averiguar como isso afeta a cooperação.

Palavras-chave: Cooperação, dilema do prisioneiro, teoria de jogos evolutivos, heteroge-
neidade.





Abstract
Cooperative phenomena has been mainly studied under the light of evolutionary game
theory. Such behavior is puzzling because cooperating implies in paying a cost to generate
benefits to another one, among other reasons. So cooperators might be the focus of
exploiters’ actions, which indicates that altruism could not thrive. However we observe
cooperation in several instances and contexts in nature, from cooperative organellas
working together constituting a cell to lots of individuals living as huge societies. Prisoner’s
dilemma game is often used to illustrate the cooperation issue. Individuals interact with
each other adopting strategies like cooperation (C) and defection (D). In evolutionary game
theory strategies are associated with species and payoffs coming from each interaction
between players are associated with fitness (interpreted as reproductive success). In this
way we can study the evolution of fractions of individuals that adopt a specific strategy
in a population depending on parameters of our model. This work is composed by two
studies approaching the role played by local features in the evolution of cooperation. In
the first study we analyze a type of spacial heterogeneity in which individuals might be
located in spots that do not offer enough resources in other to a player cooperates. These
spots are called inactive sites. We found that cooperation level in a population is directly
related to both fraction of active sites and temptation to defect. Inactivity can promote or
not promote cooperation depending on that parameters. In the second study we analyze
the effects of population density on the evolution of cooperation by modeling a intrinsic
death rate over individuals. Our results reveal the dependency of level of cooperation on
both death rate and tendency to defect; cooperative behavior is enhanced by moderate
death rates. We intend adding to this model the migratory process and investigate how it
can impact on cooperation.

Keywords: Cooperation, prisoner’s dilemma, evolutionary game theory, heterogeneity.
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1 Introdução

Segundo a teoria da evolução de Darwin, as características dos indivíduos que os
tornam mais bem adaptados (com maior fitness) em um ambiente são aquelas cujo traço
genético tem uma maior chance de ser passado para as gerações futuras. A cooperação é
um fenômeno intrigante sob o ponto de vista darwiniano, uma vez que, à primeira vista,
cooperar parece simplesmente arcar com um custo em troca de fornecer benefícios a outro
indivíduo [1–6]. Sendo assim, neste contexto, como pode um indivíduo cooperador se
tornar apto o suficiente para não ser explorado, sobreviver e perpetuar sua espécie? Uma
das principais maneiras que os cooperadores encontram para driblar essa adversidade
é interagir com mais frequência com outros cooperadores (a cooperação mútua surge,
por exemplo, quando os indivíduos têm sua interação limitada por uma determinada
vizinhança, ou quando interagem com sua prole, etc.) [7–13].

A evolução do comportamento colaborativo pode ser estudada no contexto da teoria
de jogos evolutivos. Neste cenário, os indivíduos são identificados como jogadores, os seus
comportamentos são associados a estratégias (cooperação C ou deserção D) e as taxas de
reprodução (interpretadas como fitness) são igualadas aos ganhos, determinados por uma
matriz de pagamentos [14–17]. Numa população infinita, a equação do replicador [15,16,18]
governa a evolução das frações dos indivíduos que adotam determinada estratégia.

Um dos jogos mais utilizados para modelar o problema da cooperação é o dilema
do prisioneiro, ilustrado na forma de um paradoxo [15]. Em suma, o problema pode ser
colocado da seguinte forma: suponha dois indivíduos que podem cooperar, C, ou desertar,
D. O cooperador arca com um custo c para gerar um benefício b para o oponente. Dessa
forma, quando dois cooperadores jogam entre si, ambos recebem b − c; mas quando o
cooperador interage com o desertor, este recebe b e aquele tem seu saldo reduzido a −c,
uma vez que ele não recebe o benefício da cooperação do oponente. Por fim, quando dois
desertores interagem, cada um recebe um ganho igual a 0, já que não há custos e nem
benefícios gerados. Segundo a teoria de jogos clássica, a deserção é a melhor escolha em
jogos compostos por uma única rodada [15,18]. No entanto, se várias partidas são realizadas,
os jogadores podem ser condicionados a cooperar mutuamente, fenômeno chamado de
reciprocidade direta, permitindo, assim, o estabelecimento da cooperação [14,15,17,19].
No caso de populações que são estruturadas em redes, as conexões entre os jogadores são
limitadas. Isto é, os indivíduos podem interagir somente com os seus vizinhos [16]. Neste
cenário, a cooperação pode se sustentar, desde que os cooperadores aglomerem-se em
blocos (reciprocidade espacial) [15,16]. Tais blocos podem ser ou não robustos, dependendo
de parâmetros específicos do modelo.
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Nos últimos anos, vários mecanismos foram propostos a fim de esclarecer diversos
aspectos que permeiam o problema da cooperação [10,11,20–24]. Nesta tese, nós analisamos
como determinados aspectos locais podem influenciar na evolução da cooperação. Em
um dos nossos trabalhos apresentados aqui, nós estudamos como o nível de cooperação é
alterado quando, numa mesma população, indivíduos diferentes estão sujeitos a condições
diferentes. Esta exposição a condições distintas, muitas vezes até mesmo adversas, é uma
forma de heterogeneidade. Alguns modelos que simulam diferentes tipos de heterogeneida-
des já foram propostos [4,25–29]. A heterogeneidade abordada em um dos nossos trabalhos
simula o fato de que um indivíduo que é essencialmente um cooperador pode estar inserido
num local que é escasso de recursos, impossibilitando-o de cooperar (num contexto mais
ecológico, essa escassez pode ser devida a condições climáticas desfavoráveis, ou desastres
naturais, ou mesmo devido à migração para uma região menos farta). Em nosso segundo
trabalho, estudamos outro tipo de efeito local, associado à densidade populacional: como
a quantidade de cooperadores numa população é afetada quando os indivíduos estão
sujeitos à uma taxa de mortalidade intrínseca, mas ainda podem se reproduzir segundo
uma probabilidade que depende do ganho acumulado e da densidade populacional local.

Esta tese está organizada da seguinte maneira: no capítulo 2, estabelecemos a
conexão entre a teoria de jogos evolutivos e o problema da cooperação, definindo os pilares
da teoria da evolução de Darwin, os principais conceitos de jogos evolutivos e apresentando
o dilema do prisioneiro e os mecanismos fundamentais responsáveis para a manutenção da
cooperação numa população. No capítulo 3, mostramos o desenvolvimento e os resultados
do primeiro trabalho, no qual modelamos uma população em que a parcela dos indivíduos
é impossibilita de cooperar por estar localizada numa região onde não há recursos. Já no
capítulo 4, abordamos o modelo no qual estudamos a influência da densidade populacional e
discutimos os resultados obtidos. Finalmente, no capítulo 5, apresentamos as considerações
finais e as perspectivas futuras para os trabalhos.
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2 A teoria de jogos evolutivos e a cooperação

Neste capítulo, introduzimos os conceitos fundamentais da teoria de jogos evolutivos
e apresentamos o problema envolvendo a cooperação. Mostramos também como tem sido
abordada a importância da heterogeneidade (em diversos aspectos) para a manutenção da
cooperação.

2.1 A Teoria da Evolução de Darwin
A teoria da evolução de Darwin é construída sobre três grandes pilares: reprodução

(replicação), seleção e mutação. Para que a evolução ocorra, uma dada população de
indivíduos precisa se reproduzir. Sob as condições necessárias, um organismo vivo, seja ele
uni ou multicelular, é capaz de fazer cópias de si mesmo. Dessa forma, o material genético,
na forma de DNA ou RNA, é replicado e transmitido para a prole. Quando indivíduos
distintos competem entre si, a seleção atua. Indivíduos diferentes reproduzem-se de formas
diferentes, e aquele que o faz de forma mais eficiente tem vantagem frente aos outros.
O processo de mutação é o responsável por produzir os tipos diferentes de indivíduos
envolvidos na seleção. Tal processo resulta em diversidade, que pode ser ou não favorável.
Assim, a seleção manterá aquelas mutações que beneficiam esses indivíduos e eliminará as
desfavoráveis. Essas três etapas serão mais detalhadas nas próximas subseções [15,16,30].

Daqui em diante o conceito de aptidão, ou fitness, será bastante utilizado. Como o
próprio nome sugere, a aptidão mede o quão adaptado o indivíduo está em seu ambiente.
Do ponto de vista biológico, a aptidão é, geralmente, medida em termos da taxa de
reprodução [15,16,30].

2.1.1 Reprodução

Consideremos, como exemplo ilustrativo, uma bactéria num ambiente propício ao
seu desenvolvimento, contendo todos os nutrientes necessários à sua reprodução. Admitindo-
se que a sua taxa de reprodução seja b, temos que:

Ṅ = bN . (2.1)

Sendo N0 o número de células no instante de tempo t = 0, a solução da equação 2.1 é

N(t) = N0e
bt . (2.2)

Outros parâmetros podem ser introduzidos no modelo a fim de descrever de forma melhor
a situação em questão. Podemos supor, por exemplo, que as bactérias morrem a uma taxa
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d, o que pode ser descrito pela equação diferencial

Ṅ = (b− d)N , (2.3)

cuja solução também apresenta um comportamento exponencial (crescimento ou decresci-
mento exponencial, dependendo da diferença b−d). Podemos ainda supor que o número de
bactérias da população seja limitado por um certo valor, devido, por exemplo, às restrições
espaciais e à escassez de recursos. Definindo assim uma capacidade máxima K para o
número de indivíduos, um modelo para esse crescimento populacional é dado pela equação
logística

Ṅ = bN
(

1− N

K

)
. (2.4)

À medida que N aumenta, a taxa de crescimento diminui. Quando N atinge a capacidade
máxima K, o crescimento da população é interrompido. A solução da equação 2.4 é

dN

dt
= bN

(
1− N

K

)
dN

N
(
1− N

K

) = bdt

( 1
N

+ 1
K −N

)
dN = bdt

ln N

K −N
= bt+ C1

N(t) = KN0e
bt

K +N0(ebt − 1) . (2.5)

No limite em que t → ∞, o tamanho da população converge para o valor de equilíbrio
N∗ = K [15, 30].

2.1.2 Seleção

A seleção é um fenômeno que ocorre porque indivíduos diferentes reproduzem-se a
taxas diferentes. A taxa de reprodução reflete o quão adaptado o indivíduo está em relação
ao ambiente, isto é, reflete a aptidão darwiniana. Consideremos dois tipos de indivíduos,
A e B, que se reproduzem a taxas a e b, respectivamente. Sendo NA(t) e NB(t) o número
de indivíduos A e B no instante t, respectivamente, tais subpopulações evoluem segundo
as equações

ṄA = aNA ,

ṄB = bNB ,

cujas soluções são

NA(t) = NA(0)eat ,

NB(t) = NB(0)ebt .
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Se a < b, então A reproduz-se mais rapidamente do que B. Isso significa que após um
intervalo de tempo haverá mais indivíduos do tipo A do que do tipo B. Sejam x(t) = NA/N

e y(t) = NB/N as frações dos indivíduos do tipo A e B no instante t, respectivamente,
também denominadas frequências, em que N = NA +NB é a população total. Como as
únicas espécies presentes são A e B, tem-se que x + y = 1 para todos os instantes de
tempo. Denotando-se por r(t) a razão entre x e y no instante t, tem-se

r(t) = x(t)
y(t) ,

ṙ = ẋy − xẏ
y2 ,

ṙ = (a− b)r . (2.6)

Dada a condição inicial r0 = x0/y0, tem-se que

r(t) = r0e
(a−b)t . (2.7)

Se a > b, r → ∞, ou seja, A irá se sobrepor a B; por outro lado, se b > a, r → 0 e a
seleção favorecerá B em detrimento de A.

Vamos agora obter a evolução temporal de x(t) e y(t). Temos que

x = NA

N

ẋ = d

dt

(
NA

N

)
= ṄAN −NAṄ

N2

= NA

N

(
a− aṄA

N
− bṄB

N

)
= x(a− φ) , (2.8)

em que φ = ax + by, a qual podemos interpretar como a aptidão média da população.
Analogamente,

ẏ = y(b− φ) . (2.9)

Usando o fato de que y = 1− x, obtemos que

ẋ = x(1− x)(a− b) . (2.10)

A equação diferencial 2.10 é do tipo ẋ = f(x). Os valores x∗ são chamados pontos fixos, ou
pontos de equilíbrio, se f(x∗) = 0; eles correspondem aos pontos nos quais o fluxo ẋ está
estagnado. Em termos de equações diferenciais, os pontos fixos representam soluções de
equilíbrio (uma vez que x = x∗, então x(t) = x∗ para sempre) [31]. Os pontos de equilíbrio
da equação 2.10 são x∗ = 0 e x∗ = 1. Se a > b, então ẋ > 0 para qualquer valor de x
no intervalo aberto (0, 1). Isso significa que, para qualquer condição inicial, a fração de
indivíduos A aumentará, já que que a aptidão de A é maior. Ou seja, x → 1 e y → 0
porque a > b, o que exemplifica o conceito de “sobrevivência do mais adaptado".
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Figura 1 – A figura mostra os simplexes S2, S3 e S4. O simplex S2, por exemplo, é dado
pelo intervalo fechado [0, 1]. O simplex Sn é uma estrutura (n− 1)-dimensional
contida num espaço euclidiano n-dimensional. O simplex Sn tem n faces que,
por sua vez, constituem um simplex Sn−1.

O modelo pode ser estendido para descrever o mecanismo de seleção entre várias
espécies diferentes. Denotando por xi(t) a frequência da espécie i no instante t, i = 1, ..., n,
a população pode ser representada pelo vetor ~x = (x1, ..., xn). Sendo fi a aptidão (o
fitness1) da espécie i, a aptidão média da população é dada por

φ =
n∑
i=1

xifi . (2.11)

Como ∑n
i=1 xi = 1 e ∑n

i=1 ẋi = 0, a dinâmica de seleção pode ser escrita como

ẋi = xi(fi − φ) . (2.12)

A frequência da espécie i aumenta se a sua aptidão é maior que a aptidão média da
população.

O conjunto de pontos que obedecem a propriedade ∑n
i=1 xi = 1 é chamado de

simplex Sn, como exemplificado na figura 1. Cada ponto do simplex representa uma
configuração particular da população, com determinadas frequências para cada espécie i. O
interior do simplex é o conjunto de pontos caracterizados por xi > 0 para todo i = 1, ..., n,
enquanto que a hiperface do simplex é o conjunto de pontos em que xi = 0 para ao menos
um i. Os vértices do simplex são os pontos nos quais apenas uma espécie é presente, xi = 1,
e, portanto, todas as outras estão ausentes, ou seja, xj = 0 para todo j 6= i [15, 30].

2.2 Jogos Evolutivos
Até agora, temos considerado que a aptidão de uma população é uma grandeza

constante. A teoria de jogos evolutivos, por sua vez, interpreta a aptidão como uma
grandeza que não é constante, mas que depende da frequência das espécies presentes
1 Novamente, a aptidão fi é um número real não-negativo que, nesse caso, é identificado com a taxa de

reprodução da espécie em questão.
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na população. Assim sendo, tal teoria é uma aproximação mais geral para a dinâmica
evolutiva e tem, como exemplo particular, o caso em que a aptidão é uma constante.

A teoria de jogos foi inicialmente desenvolvida por John von Neumann e Oskar
Morgenstern [32], cujo objetivo era desenvolver um modelo para estudar o comportamento
humano em estratégias e tomadas de decisões relacionadas à Economia.

Para a teoria de jogos evolutivos, não importa se os jogadores agem de forma
racional: ela simplesmente considera uma população de indivíduos interagindo em um jogo.
Os jogadores possuem estratégias, fixas ou não, e interagem aleatoriamente com outros
indivíduos. O ganho relativo dessas interações (ou simplesmente ganho), é calculado para
cada jogador e interpretado como aptidão. Dessa forma, o sucesso no jogo é diretamente
relacionado ao seu sucesso reprodutivo: estratégias que propiciam um maior acúmulo
de ganho espalham-se de forma mais rápida, enquanto que aquelas cujo ganho não é
satisfatório são eliminadas. De uma forma simplificada, esse é o processo de seleção natural.
Como exemplo ilustrativo, suponhamos duas espécies de bactérias, A e B. A bactéria do
tipo A pode se mover, enquanto que a do tipo B permanece sempre parada. Por causa de
sua mobilidade, A paga um certo custo (gasta mais energia, por exemplo), mas também
possui um ganho associado à sua vantagem de locomoção. Suponha que uma análise de
custo-benefício leve a uma aptidão de 1,1 para A e 1,0 para B. Se a aptidão for constante, A
com certeza se sobressairá e eliminará B. Admitamos agora que a vantagem relacionada à
capacidade de se deslocar é grande quando existem poucas bactérias, já que o caminho não
estará congestionado. Por outro lado, a vantagem é pequena se existem muitos indivíduos
em volta bloqueando o caminho. Nesse caso, a aptidão de A não é constante, mas uma
função decrescente com a frequência de A. A aptidão de A é maior que a de B quando A
é escassa, e é menor quando A é abundante.

Formalizando o caso geral em que a seleção envolvendo duas estratégias A e B
depende das frequências, definimos por xA e xB as frequências de A e B, respectivamente.
O vetor ~x = (xA, xB) representa o estado da população. Sendo fA(~x) a aptidão de A e
fB(~x) a aptidão de B, a dinâmica de seleção pode ser descrita como

ẋA = xA[fA(~x)− φ] ,

ẋB = xB[fB(~x)− φ] .

A aptidão média é dada por φ = xAfA(~x) + xBfB(~x). Como xA + xB = 1 para todo
instante de tempo t, introduzimos a variável x de modo que xA = x e xB = 1− x. Assim,
a dinâmica resume-se a

ẋ = x(1− x)[fA(x)− fB(x)] , (2.13)

cujos pontos de equilíbrio são x∗ = 0, x∗ = 1 e todos os valores de x ∈ (0, 1) que satisfazem
fA(x) = fB(x). O ponto x∗ = 0 é estável se fA(0) < fB(0); x = 1, por sua vez, é estável se
fA(1) > fB(1). O ponto de equilíbrio intermediário x∗ é estável se as derivadas de fA e
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de fB satisfazem a condição f ′A(x∗) < f ′B(x∗). É importante notarmos que podem haver
vários pontos de equilíbrio no intervalo (0, 1). A figura 2 mostra a análise de estabilidade
dos pontos fixos [15,16,30,31].

Figura 2 – Análise de estabilidade dos pontos críticos da equação 2.13. A curva fA(x)−
fB(x) é a diferença entre aptidões de A e B como uma função de x. No intervalo
nos quais essa diferença é positiva, a frequência de A, isto é, x, aumenta, como
indicado pelas setas, que apontam na direção da dinâmica de seleção; se a
diferença é negativa, x diminui. Os pontos nos quais essa diferença é nula são
os pontos de equilíbrio, ou seja, o valor de x não muda. Onde f ′A(x∗)− f ′B(x∗)
é positivo, o ponto de equilíbrio é instável; caso contrário, o ponto de equilíbrio
é estável. Os pontos x = 0 e x = 1 são pontos de equilíbrio, de forma que, se
[fA(0)− fB(0)] < 0, x = 0 é estável e, se [fA(1)− fB(1)] > 0, x = 1 é estável.

2.2.1 Jogos de duas estratégias

Um jogo com duas estratégias A e B é representado pela matriz de pagamentos


A B

A a b

B c d

 . (2.14)

A matriz de pagamentos é lida da seguinte maneira: o jogado de que adota a estratégia
A ganha a quando joga contra um jogador que adota A e ganha b quando joga contra
um jogador que adota B; B ganha c quando joga contra A e ganha d quando joga contra
B. De modo geral, o elemento aij da matriz de pagamentos fornece o ganho do jogador
adotando a estratégia i jogando contra o jogador que adota a estratégia j.

As estratégias representadas na matriz de pagamentos são ditas estratégias puras.
Em muitos jogos, no entanto, os jogadores podem também se valer de estratégias mistas, que
são descritas por distribuições de probabilidades sobre as estratégias puras. Pode-se assumir
que os jogadores possuem um dispositivo interno aleatório que pode ser usado em situações
que exijam tomadas de decisões. Jogar uma estratégia significa que, em cada decisão, o
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jogador escolhe determinada estratégia com uma probabilidade pré-determinada. Assume-
se que em um jogo os indivíduos jogam independentemente, mas escolhem simultaneamente
uma de suas possíveis estratégias (isto é, eles jogam juntos, mas sem saber a escolha do
seu oponente); e os jogadores recebem ganhos de acordo com o perfil da ação realizada.

A ideia geral da teoria de jogos evolutivos é considerar uma população de indivíduos
que jogam as estratégias A e B e interpretar seus respectivos ganhos como aptidões. Seja
xA a frequência dos jogadores que adotam A e xB a frequência dos jogadores que adotam B.
Para uma população dita bem-misturada, na qual um número muito grande de indivíduos
interage aleatoriamente, os ganhos esperados para A e B são, respectivamente,

fA = axA + bxB , (2.15)

fB = cxA + dxB . (2.16)

Aqui, uma aproximação de campo médio está sendo usada. Nestas aproximações, estabele-
cemos as seguintes suposições:

(i) o número de indivíduos conectados é muito grande;

(ii) todos os indivíduos são equivalentes e possuem matrizes de ganhos idênticas;

(iii) em cada rodada, os indivíduos encontram-se aleatoriamente com igual probabilidade;

(iv) atualizações de estratégias são raras quando comparadas à frequência com a qual as
rodadas acontecem;

(v) todos os jogadores usam a mesma regra de atualização das estratégias.

Ao se escrever os ganhos na forma das equações 2.15 e 2.16, estamos assumindo que a
probabilidade de que uma interação com um jogador do tipo A ocorra é xA e a probabilidade
de que uma interação ocorra com um jogador do tipo B é xB. As probabilidades são assim
definidas porque os jogadores encontram-se de forma aleatória. Substituindo-se as equações
2.15 e 2.16 na equação 2.13, e fazendo xA = x, obtemos

ẋ = x(1− x)[(a− b− c+ d)x+ b− d] . (2.17)

Dependendo do valores das constantes a, b, c e d, podemos distinguir cinco casos:

(i) A domina B. Isso ocorre se a > c e b > d. Assim os únicos pontos fixos no intervalo
[0, 1] são x∗ = 0 e x∗ = 1. A melhor escolha para um jogador é a estratégia A, não
importando o que seu oponente escolha. Para uma população de jogadores do tipo
A e B, os valores dos ganhos implicam que a aptidão de A sempre será maior do
que a aptidão de B, de forma que a seleção favorecerá aquele ao invés deste, para
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qualquer configuração inicial da população. A seleção levará a população para o
estado absorvente x∗ = 1;

(ii) B domina A. Isso ocorre se c > a e d > b. Novamente, os únicos pontos fixos no
intervalo [0, 1] são x∗ = 0 e x∗ = 1. Nesse caso, a melhor escolha para um jogador
é a estratégia B, não importando o que seu oponente escolha. A seleção levará a
população para o estado absorvente x∗ = 0, situação oposta àquela apresenta em (i);

(iii) A e B são bi-estáveis. Isso ocorre se a > c e d > b. Além de x∗ = 0 e x∗ = 1, no
intervalo [0, 1] surge o ponto fixo x∗ = (d− b)/(a− b− c+ d). Nesse caso, a melhor
estratégia a ser adotada é a estratégia do seu oponente: A é a melhor resposta se o
oponente adota A também e B é a melhor resposta se o oponente também adota
B. Como x∗ é um ponto de equilíbrio instável, a configuração final da população
vai depender da configuração inicial: se x(0) < x∗, o sistema irá convergir para a
completa dominação de B; por outro lado, se x(0) > x∗, o sistema irá convergir para
a completa dominação de A;

(iv) A e B coexistem. Isso ocorre se c > a e b > d. Além de x = 0 e x = 1, no intervalo
[0, 1] o ponto fixo x∗ = (d−b)/(a−b−c+d) também existe e é estável. Novamente, a
melhor estratégia a ser adotada é escolher a própria estratégia do oponente. Qualquer
configuração inicial no intervalo (0, 1) irá convergir para o ponto x∗;

Figura 3 – Cinco possibilidades para a dinâmica de seleção entre duas estratégias A e
B, de cima para baixo: (i) A domina B, (ii) B domina A, (iii) A e B são bi-
estáveis, (iv) A e B coexistem num equilíbrio estável e (v) A e B são estratégias
neutras [33].
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(v) A e B são neutros. Isso ocorre se a = c e b = d. Todos os pontos são fixos. Não
importa qual estratégia um jogador escolha, ele terá o mesmo ganho do seu oponente.
A seleção não irá alterar a composição da população, já que qualquer combinação de
frequências de A e B é um ponto de equilíbrio.

Essa descrição está resumida na figura 3 [15,31].

2.2.2 Equilíbrio de Nash

A teoria de jogos clássica é baseada em duas hipóteses essenciais: a perfeita
racionalidade dos jogadores e o fato de que essa racionalidade é um conhecimento dividido
por todos, chamado de conhecimento comum. Por perfeita racionalidade, entendemos
que os jogadores possuem ganhos representados por funções bem definidas e eles estão
completamente cientes sobre as estratégias disponíveis para eles e seus oponentes. Não há
limitações cognitivas na escolha da melhor maneira possível para se jogar, não importa
o quão complicadas sejam as regras. Desse modo, a análise de qual estratégia escolher
não acarreta nenhum custo energético e dá-se de forma instantânea. Já o conhecimento
comum implica que, além do fato de que todos os jogadores são racionais, eles sabem que
todos os seus oponentes também compartilham da mesma habilidade.

O conceito de equilíbrio de Nash foi introduzido pelo matemático norte-americano
John Forbes Nash, ganhador do prêmio Nobel de Economia em 1994. Vamos supor um
jogo entre dois jogadores. O equilíbrio de Nash é assim definido: se os dois jogadores usam
uma estratégia que é equilíbrio de Nash, então nenhum dos dois pode aumentar seu ganho
mudando de estratégia. Um dos resultados mais fundamentais da teoria de jogos clássica é
o teorema de Nash [34]: em jogos com um número finito de jogadores e um número finito
de estratégias puras, existe, no mínimo, um equilíbrio de Nash, possivelmente envolvendo
estratégias mistas.

Utilizando a matriz de pagamentos generalizada


A B

A a b

B c d

 ,

são utilizadas as seguintes definições:

(i) A é um equilíbrio de Nash estrito se a > c;

(ii) A é um equilíbrio de Nash se a ≥ c;

(iii) B é um equilíbrio de Nash estrito se d > b;

(iv) B é um equilíbrio de Nash se d ≥ b.
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Como exemplo, consideremos o seguinte jogo dado pela seguinte matriz de pagamentos:


A B

A 3 0
B 5 1

 . (2.18)

Se os dois jogadores escolhem A, qualquer um deles pode aumentar seu ganho trocando
sua estratégia para B. Por outro lado, se os dois jogadores escolhem B, nenhum deles
pode aumentar seu ganho mudando para a estratégia A. Então B é um equilíbrio de Nash.
Considere agora um outro jogo, definido pela matriz


A B

A 3 1
B 5 0

 . (2.19)

Se os dois jogadores escolhem A, então qualquer um deles pode aumentar seu ganho
trocando sua estratégia para B. Novamente, se os dois jogadores escolhem B, também
é possível aumentar o ganho trocando sua estratégia para A. Então, nesse caso, não há
uma estratégia pura que seja equilíbrio de Nash. Finalmente, considere o jogo definido
pela matriz de pagamentos


A B

A 5 0
B 3 1

 . (2.20)

Se os dois jogadores escolhem a mesma estratégia, A ou B, nenhum deles aumenta seu
ganho mudando de estratégia. Portanto, as duas estratégias A e B são equilíbrio de
Nash [15,16,30].

2.2.3 Estratégia Evolutivamente Estável (ESS)

Paralelamente ao desenvolvimento da teoria de Nash, John Maynard Smith criou o
conceito de estratégia evolutivamente estável, ou ESS2. Suponhamos uma população muito
grande de indivíduos que jogam a estratégia A, e nesta população é introduzido um único
mutante que joga a estratégia B. O jogo entre A e B é dado pela matriz de pagamentos
geral 2.14 e as aptidões são funções do tipo 2.15 e 2.16. Desejamos estabelecer qual(is)
a(s) condição(ões) sob as quais a seleção opõem-se à invasão de A por B.

Como estamos admitindo que a população de A é muito grande, a frequência de B
é ε, ε� 1, e a frequência de A é 1− ε. Para essa população com a presença do mutante
do tipo B, a aptidão de A é maior do que a de B se

a(1− ε) + bε > c(1− ε) + dε . (2.21)
2 do inglês evolutionarily stable strategy.
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Desprezando-se os termos em primeira ordem de ε, a inequação leva a

a > c . (2.22)

Se, porventura, a = c, a inequação 2.21 leva a

b > d . (2.23)

Portanto, os resultados podem ser resumidos da seguinte maneira: a estratégia A é ESS
se a(s) condição(ões) (i) a > c ou (ii) a = c e b > d é(são) satisfeita(s). Essa definição
garante que a seleção irá se opor à invasão de A por B.

Para jogos com mais de duas estratégias, seja U(Si, Sj) o ganho da estratégia Si
jogando contra a estratégia Sj.

(i) A estratégia Sk é um equilíbrio de Nash estrito se

U(Sk, Sk) > U(Si, Sk) ∀ i 6= k . (2.24)

(ii) A estratégia Sk é um equilíbrio de Nash se

U(Sk, Sk) ≥ U(Si, Sk) ∀ i . (2.25)

(iii) A estratégia Sk é ESS se, ∀ i 6= k,

U(Sk, Sk) > U(Si, Sk) (2.26)

ou
U(Sk, Sk) = U(Si, Sk) , U(Sk, Si) > U(Si, Si) . (2.27)

É bom notarmos que uma ESS garante que a seleção irá se opor a qualquer invasor
em potencial, o que também é garantido pelo equilíbrio de Nash estrito, mas não
pelo equilíbrio de Nash. Se U(Sk, Sk) = U(Sj, Sk) e U(Sk, Sj) < U(Sj, Sj), então Sk
é ainda equilíbrio de Nash, mas a seleção irá favorecer Sj invadindo Sk, o que torna
útil a definição que se segue.

(iv) A estratégia Sk é estável contra invasão por seleção (ESS fraca) se, ∀ i 6= k,

U(Sk, Sk) > U(Si, Sk) (2.28)

ou
U(Sk, Sk) = U(Si, Sk) , U(Sk, Si) ≥ U(Si, Si) . (2.29)

Se a estratégia é um equilíbrio de Nash estrito, então ela é também uma ESS. Se
a estratégia é uma ESS fraca, então ela também é um equilíbrio de Nash. Assim,
tem-se que

equilíbrio de Nash estrito ⇒ ESS ⇒ ESS fraca ⇒ equilíbrio de Nash [15,16,30].
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2.3 A Equação do Replicador
Peter Taylor e Leo Jonker foram os primeiros a introduzir uma equação diferencial

para a dinâmica de jogos evolutivos em 1978 [35]. Consideremos uma população infinita, na
qual cada indivíduo pode adotar uma dentre n estratégias disponíveis. Em cada interação
entre um indivíduo que joga adota a estratégia i e um que adota a estratégia j, o ganho
para a estratégia i é dado por aij, e o ganho para cada estratégia j é dado por aji. A
matriz n× n A = [aij] é a matriz de pagamentos. Sendo xi a frequência da estratégia i e
admitindo-se que as interações são uniformemente aleatórias, o ganho médio do tipo i é
dado por fi = ∑n

j=1 xjaij , sendo φ = ∑n
i=1 xifi o ganho médio da população. Associando-se

o ganho médio de i com a sua aptidão, a equação

ẋi = xi(fi − φ) , i = 1, ..., n (2.30)

é a chamada equação do replicador. Notemos que ẋi depende da diferença entre a aptidão
média de i e a aptidão média da população. A diferença entre as equações 2.30 e 2.12 é que
agora a aptidão do indivíduo que adota a estratégia i é uma função linear das frequências,
ao invés de ser um valor constante.

As soluções da equação do replicador estão contidas no simplex Sn dado por∑n
i=1 xi = 1. O interior do simplex, dado pelo conjunto {x ∈ Rn | x1, . . . , xn > 0}, é

invariante: se uma trajetória começa no interior, lá ela permanecerá. Pode ser que ela
convirja para a fronteira, mas nunca a atingirá de fato. Além disso, as faces do simplex —
uma face é um subconjunto do simplex onde, no mínimo, uma estratégia tem frequência
igual a zero — também são invariantes. Notemos que a dinâmica do replicador não cria
novas estratégias, tendo em vista que, se uma estratégia está ausente na população, a
dinâmica permanece sempre dentro da respectiva face do simplex. Por apresentar esta
característica, a dinâmica do replicador enquadra-se numa vasta classe de dinâmicas
denominadas não-inovativas [15,16,30].

O conjunto de pontos x = x∗ para os quais temos ẋi |x=x∗= 0 são chamados de
pontos fixos. Os vértices do simplex são pontos fixos da dinâmica do replicador. Dependendo
da matriz de pagamentos, podem existir outros pontos fixos no interior e nas faces do
simplex. Além de estável ou instável, os pontos fixos x∗ podem ainda ser classificados como:
(i): atrativo, se existir uma vizinhança aberta U de x∗ tal que toda trajetória inicialmente
contida em U converge para x∗ (o tamanho máximo de U é chamado de bacia de atração
de x∗); e (ii): assintoticamente estável, ou atrator, se ele for estável e atrativo. Um ponto
fixo é dito global-assintoticamente estável se a sua bacia de atração cobre todo o espaço.

Descrevemos a seguir o procedimento para determinar a estabilidade dos pontos
fixos [31]. Seja o sistema de equações lineares

ẋ = ax+ by

ẏ = cx+ dy ,
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em que a, b, c e d são constantes reais. De outra forma, podemos escrever

Ẋ = AX , (2.31)

em que

A =
 a b

c d


e

X =
x
y

 .

A solução geral da equação 2.31 é da forma

X(t) = c1e
λ1tv1 + c2e

λ2tv2 , (2.32)

em que λ1 e λ2 são os autovalores da equação de autovalor AX = λX e v1 e v2 são os
respectivos autovetores. Sendo

τ = a+ d (2.33)

∆ = ad− bc (2.34)

respectivamente o traço e o determinante da matriz A, os autovalores λ1 e λ2 podem ser
escritos como

λ1,2 = τ ±
√
τ 2 − 4∆
2 , ∆ = λ1λ2, τ = λ1 + λ2 . (2.35)

Classificamos o ponto fixo (x∗, y∗) da seguinte maneira:

(i) se λ1 e λ2 pertencem ao conjunto dos números reais e têm sinais opostos, então
(x∗, y∗) é um ponto de sela (ponto instável, pois existe ao menos uma direção ao
longo da qual o ponto fixo é instável) (figura 4-a);

(ii) se λ1 e λ2 pertencem ao conjunto dos números reais e têm o mesmo sinal, então
(x∗, y∗) é um ponto fixo do tipo nó. Tal nó é estável se o traço da matriz jacobiana
for negativo e é instável se o traço da matriz jacobiana for positivo (figura 4-b);

(iii) se λ1 e λ2 tiverem parte imagninária não nula, então (x∗, y∗) é uma espiral. Tal
espiral é estável se o traço da matriz jacobiana for negativo e é instável se o tração da
matriz jacobiana for positivo. Se o traço for nulo, ou seja, os autovalores são números
imaginários puros, tem-se uma órbita estável em torno do ponto fixo, chamada de
centro (figura 4-c);

(iv) se ao menos um dos autovalores for nulo, tem-se uma linha de pontos fixos (figura
4-d)
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 4 – Classificação de pontos fixos. No painel, (a) mostramos um ponto fixo do tipo
sela. No painel (b), mostramos exemplos de pontos fixos do tipo nó estável.
No painel (c), mostramos órbitas do tipo centro e do tipo espiral estável. No
painel (d), temos uma linha de pontos fixos [31]).

(v) se τ 2−4∆ = 0, então o ponto fixo é um nó do tipo estrela ou um ponto fixo impróprio.

No entanto, nem sempre o sistema de equações em questão é linear. Nesses casos,
aplicamos a técnica de linearização. Assim, considere o sistema

ẋ = f(x, y)

ẏ = g(x, y)

e um de seus pontos fixos (x∗, y∗), isto é, f(x∗, y∗) = 0 e g(x∗, y∗) = 0. A matriz

J =
∂f∂x ∂f

∂y
∂g
∂x

∂g
∂y


(x∗,y∗)

(2.36)

é chamada de matriz jacobiana, avaliada no ponto (x∗, y∗), à qual estão associados dois
autovalores λ1 e λ2. O ponto fixo (x∗, y∗) pode ser classificado da maneira descrita
anteriormente, com a seguinte ressalva: o método de linearização é válido caso os pontos
fixos sejam pontos de sela, nós ou espirais; nos casos limites (casos em que τ 2 − 4∆ = 0,
∆ = 0 ou τ = 0), a técnica de linearização não se aplica.

2.4 A equação de Lotka-Volterra
A teoria de jogos evolutivos possui aplicações interessantes no ramo da ecologia e

biologia de populações. Os ecologistas estudam as interações entre espécies diferentes e a
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influência dessas interações na evolução temporal do número de indivíduos. A abordagem
matemática mais fundamental para lidar com esse tipo de questão é a chamada equação
de Lotka-Volterra [15].

O físico italiano Vito Volterra considerou o problema em que duas espécies diferentes
interagem segundo uma dinâmica do tipo predação, em que x e y é o número de indivíduos
que representa as presas e os predadores, respectivamente. Sendo a uma constante que
representa a taxa de reprodução de um indivíduo do tipo presa, então ax é a taxa de
reprodução das presas. As presas são caçadas pelos predadores, e sua abundância diminui
em função de um fator b que dita a frequência com a qual os encontros entre presas
e predadores acontecem; assim, a quantidade de presas decresce a uma taxa de bxy.
Quanto aos predadores, consideremos que cada indivíduo reproduz-se a uma taxa d; logo,
a população de predadores aumenta a uma taxa dxy (esta taxa depende também da
quantidade de presas, uma vez que a sobrevivência dos predadores está diretamente ligada
à quantidade existente deste tipo de indivíduo). Por fim, cada predador pode morrer de
causas naturais segundo uma taxa constante c, sendo cy a taxa com a qual a quantidade
de predadores diminui (nós estamos considerando que a população de presas diminui
exclusivamente devido à ação dos predadores; isto pode ser explicado, entre outros motivos,
pelo fato de que a ação dos predadores é muito mais significante para a morte das presas do
que causas dadas como naturais). Sendo assim, o seguinte sistema de equações diferenciais
não-lineares

ẋ = x(a− by) (2.37)

ẏ = y(dx− c) (2.38)

representa a dinâmica dessas populações. Fazendo ẋ = ẏ = 0, obtemos os pontos fixos
Pi = (x∗, y∗), sendo P1 = (0, 0) e P2 =

(
c
d
, a
b

)
. Vamos analisar a estabilidade destes pontos

fixos. A matriz jacobiana é dada por

J =
∂ẋ∂x ∂ẋ

∂y
∂ẏ
∂x

∂ẏ
∂y

 =
a− by −bx

dy −c+ dx

 . (2.39)

Para P1 = (0, 0), temos que

J1 =
a 0

0 −c

 . (2.40)

Então λ1 = a e λ2 = −c. Como λ1 e λ2 são reais e possuem sinais opostos, o ponto fixo
P1 = (0, 0) é um ponto de sela. Para P2 =

(
c
d
, a
b

)
, temos que

J2 =
 0 − bc

d
ad
b

0

 . (2.41)

Então λ1 = i
√
ac e λ2 = −i

√
ac. Como λ1 e λ2 são o complexo conjugado um do outro e

também são números imaginários puros, o ponto fixo P2 =
(
c
d
, a
b

)
é um centro neutramente
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estável. Isto significa que o número de predadores e presas oscila periodicamente com
frequência angular dada por ω =

√
ac e com uma amplitude que depende dos valores

iniciais de x e y.

Em 1936, o matemático russo A. N. Kolmogorov sistematizou uma equação geral
para uma dinâmica do tipo predador-presa, dada por

ẋ = xF (x, y) (2.42)

ẏ = yG(x, y) , (2.43)

em que F (x, y) e G(x, y) são funções reais contínuas e que possuem derivadas primeiras
também contínuas. O teorema de Kolmogorov [15,36] estabelece que um sistema predador-
presa admite ciclos limite estáveis ou equilíbrios estáveis se as seguintes condições são
satisfeitas:

(i) ∂F
∂y
< 0 ;

(ii) x∂F
∂x

+ y ∂F
∂y
< 0 ;

(iii) ∂G
∂y
< 0 ;

(iv) x∂G
∂x

+ y ∂G
∂y
> 0 ;

(v) F (0, 0) > 0 .

Além disso, devem existir constantes A > 0 e B > C > 0 tais que

(vi) F (0, A) = 0 ;

(vii) F (B, 0) = 0 ;

(viii) G(C, 0) = 0 .

A equação 2.37 foi também estudada pelo biólogo americano Alfred Lotka no
contexto de cinética química, ficando posteriormente conhecida por equação de Lotka-
Volterra. A referida equação descreve a interação entre n espécies diferentes (espécies
biológicas, químicas, etc.), cuja forma geral é

ẏi = yi

ri +
n∑
j=1

bijyj

 , i = 1, · · · , n . (2.44)

A abundância da espécie i é denominada por yi, sendo ri a sua respectiva taxa de
crescimento. A interação entre as espécies i e j é dada por bij. É interessante destacar
que a equação de Lotka-Volterra (eq. 2.44) e a equação do replicador (eq. 2.30) são
equivalentes [15]. A equação do replicador com n estratégias pode ser transformada na
equação de Lotka-Volterra com n− 1 espécies. Assim, os resultados e teoremas que são
válidos para uma equação são também válidos para a outra.
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(a) (b) (c)

Figura 5 – Exemplos de redes. No painel (a) mostramos uma rede quadrada, na qual cada
sítio possui quatro vizinhos. No painel (b), mostramos uma rede triangular,
na qual cada sítio possui seis vizinhos. No painel (c), mostramos uma rede
livre de escala, na qual o números de vizinhos de cada sítio varia segundo uma
distribuição do tipo lei de potência (a probabilidade Pi(k) de que o sítio i tenha
k vizinhos é proporcional a k−γ, em que γ > 2 [33, 37,38]).

2.5 Jogos em grafos

Até então, nós temos analisado a evolução da fração de indivíduos de determinada
espécie (ou que adotam determinada estratégia) numa população infinita em que todas as
espécies interagem entre si. Apesar de fornecer previsões a respeito da evolução dessas
frações de indivíduos, é também interessante considerar uma população composta por
um número finito de jogadores, cujas interações estão restritas a um determinado grupo
dentro da população. Para isso, nós consideramos que a população e as interações entre os
indivíduos é representada na forma de um grafo, em que cada indivíduo está localizado
em um vértice (ou sítio) do grafo e as ligações entre os vértices determinam a interação
entre os indivíduos em questão. O conjunto de indivíduos que estão conectados com o
indivíduo localizado no sítio i é chamado de vizinhança de i, de modo que cada indivíduo
pertencente a este conjunto é um vizinho de i. Sob uma perspectiva biológica, o grafo
pode representar a estrutura espacial que conecta plantas e animais num ecossistema, ou
a arquitetura de células em um organismo pluricelular, ou ainda a rede de interações entre
seres humanos em uma sociedade [15]. Redes com diferentes características geométricas
são utilizadas para representar uma população estruturada num grafo. A figura 5 mostra
alguns tipos de redes.

Tendo adotado uma rede para representar como a população está estruturada,
precisamos descrever o modo com o qual os indivíduos reproduzem-se e morrem (ou,
em outra perspectiva, como as estratégias espalham-se). Consideremos uma população
formada por N indivíduos, rotulados por i, sendo i = 1, 2, · · · , N . Diversos mecanismos
podem ser elaborados para modelar a evolução de determinada espécie (ou estratégia),
dependendo da situação que estejamos considerando. Destacamos aqui três mecanismos: o
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processo de nascimento-morte, o processo de morte-nascimento e a regra da imitação.

2.5.1 Os processos de nascimento-morte e morte-nascimento

No processo de nascimento-morte, um indivíduo i é selecionado para se reproduzir
com uma probabilidade proporcional à sua aptidão. O novo indivíduo gerado, que é
um clone de i (não estamos considerando mutações), substitui um dos vizinhos de i,
escolhido aleatoriamente para morrer. Já no processo de morte-nascimento, um indivíduo i
é escolhido aleatoriamente para morrer e um de seus vizinhos é escolhido com probabilidade
proporcional à sua aptidão para se reproduzir e sua prole ocupar o lugar de i. Apesar
de os processos parecerem idênticos, a ordem com a qual escolhemos se o indivíduo vai
morrer ou se reproduzir gera resultados diferentes [15].

2.5.2 A regra da imitação

O processo de imitação é bastante diferente dos dois últimos processos apresentados.
Aqui, um indivíduo i é escolhido aleatoriamente para ter a sua estratégia atualizada,
segundo uma determinada probabilidade, a qual chamamos de regra. A seguir, destacamos
algumas delas.

(i) “Imite-o-melhor”

O jogador i escolhe aleatoriamente um de seus vizinhos j para comparar seus ganhos
U (traduzidos na aptidão de cada jogador). Se Uj > Ui, i passa a adotar a estratégia
de j; caso contrário, sua estratégia permanece inalterada.

(ii) Regra da imitação proporcional

O jogador i escolhe aleatoriamente um de seus vizinhos j para comparar seus ganhos
U . Se Uj > Ui, i adota a estratégia de j com probabilidade proporcional a Uj − Ui;
caso contrário, sua estratégia permanece inalterada.

(iii) Regra da imitação atenuada (também conhecida como regra de Fermi)

O jogador i escolhe aleatoriamente um de seus vizinhos j para comparar seus ganhos
U . Com probabilidade

P = 1
1 + expUi−Uj

k

, (2.45)

em que k é o ruído, i passa a adotar a estratégia de j. Utilizando-se a lei de
Fermi, podemos modelar um comportamento que se assemelha à irracionalidade dos
jogadores, uma vez que, mesmo que o vizinho j tenha um ganho menor do que o
ganho de i, ainda assim P > 0 [16].
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Independentemente do mecanismo de atualização de estratégias que desejemos
utilizar, cada uma das etapas descrita, repetida N vezes, consiste em um passo de Monte
Carlo (MCS, do inglês Monte Carlo step) [39,40]. Ao final de cada etapa, os ganhos dos
jogadores são zerado, o jogo é novamente jogado e os ganhos são contabilizados, antes
que uma nova etapa de atualização de estratégia seja realizada (esse tipo de atualização é
denominada atualização assíncrona) [16,33].

2.6 Cooperação: um dilema social

Nesta seção, apresentamos o jogo conhecido por dilema do prisioneiro (ou PD, do
inglês prisoner’s dilemma), muito utilizado para ilustrar o cerne do problema da cooperação.
A história do dilema, que se trata de um paradoxo, foi idealizada pelo matemático Albert
Tucker em 1950 para ilustrar a dificuldade de se analisar certos tipos de jogos estudados
previamente por Melvin Dresher e Merill Flood. O paradoxo de Tucker, como também
é conhecido o dilema do prisioneiro, possui aplicações em diversas áreas, como filosofia,
biologia, economia, ciências políticas e comportamentais, e teoria de jogos [16].

A expressão “dilema do prisioneiro” é apenas figurativa, pois o que interessa são as
estratégias e os ganhos associados a este jogo. Imaginemos que duas pessoas são suspeitas
de serem cúmplices num crime. Os suspeitos estão provisoriamente presos em diferentes
celas e não mantém contato um com o outro. A polícia não possui evidências suficientes
para convencer um eventual júri de que os suspeitos são, de fato, os responsáveis pelo
crime. A promotoria tenta fazer o seguinte acordo com os suspeitos: se eles confessarem
o crime, passarão a ser testemunhas de acusação para, assim, evitarem uma sentença de
prisão. Se um dos prisioneiros confessar o crime e o outro não o fizer, então aquele que
o confessar será libertado imediatamente e o que permaneceu em silêncio ficará preso
por dez anos. Se ambos confessarem, receberão uma sentença de sete anos de prisão. Se
nenhum dos dois confessar, eles serão libertados depois um ano, já que a autoria do crime
não poderá ser comprovada [41]. Esse jogo pode ser representado pela seguinte matriz de
pagamentos:

silenciar confessar
silenciar −1 −10
confessar 0 −7

. (2.46)

Os valores dos ganhos negativos na matriz 2.46 simbolizam o prejuízo (medidos em
anos passados na prisão) para cada indivíduo. Sob o ponto de vista somente de um dos
prisioneiros, o comportamento que representa mais benefícios para si próprio é o ato de
desertar o seu cúmplice, ou seja, confessar o crime. Por outro lado, cooperar com o seu
cúmplice (o que se traduz no ato de ambos permanecerem em silêncio) representa um
benefício mútuo maior. No entanto, quando um dos suspeita permanece em silêncio, existe
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a chance de que seu companheiro confesse o crime e saia impune, prejudicando aquele que
cooperou. Aí reside o paradoxo: é melhor para o prisioneiro silenciar-se ou confessar?

Da análise deste jogo, podemos observar que a cooperação não é a melhor estratégia
a ser seguida, visto que ela não fornece o maior ganho possível para o indivíduo. No entanto,
em diversas populações e ecossistemas que encontramos na natureza, o comportamento
cooperativo emerge [42–50], o que poderia, a princípio, parecer paradoxal. Do ponto
de vista da Biologia, o problema da cooperação é tão antigo quanto o da evolução. O
progresso evolutivo e a manifestação de novos fenótipos, por exemplo, geralmente requerem
a cooperação das partes mais simples já existentes em um organismo. As moléculas
replicadoras precisam cooperar para formar as primeiras células, por exemplo. Células, por
sua vez, tem que cooperar para formar um organismo multicelular. As células somáticas
de um organismo também cooperam para que as células reprodutoras possam fazer seu
trabalho e transmitir a herança genética do indivíduo. Os animais cooperam para formar
estruturas sociais, como grupos e sociedades. Abelhas operárias cooperam para defender a
vida da abelha rainha e garantir a perpetuação da espécie. Algumas espécies de pássaros
cooperam para alimentar uma prole qualquer, inclusive uma que não seja sua. Humanos
cooperam em larga escala, criando desde pequenos povoados até cidades, estados e países.
Vários outros exemplos podem ser citados, evidenciando a importância do estudo da
cooperação e o seu estabelecimento [15,30].

Em suma, o problema pode ser colocado da seguinte forma: suponhamos dois
indivíduos que podem cooperar entre si, C, ou desertar, D. Se ambos cooperam, ganham
3 pontos cada. Se um coopera e o outro deserta, o cooperador não ganha nada e o desertor
ganha 5 pontos. Se ambos desertam, cada um ganha um ponto. Assim, a matriz de
pagamentos é


C D

C 3 0
D 5 1

 . (2.47)

Essa matriz de pagamentos tem a mesma estrutura da matriz 2.46 do dilema do prisioneiro,
no que diz respeito à comparação entre os valores absolutos dos termos. Sob o ponto de
vista de um dos suspeitos (o qual designamos por A), e partindo-se do pressuposto de que
o seu oponente B irá cooperar, constatamos que o indivíduo A receberá 3 pontos se a
sua escolha for também cooperar e receberá 5 pontos se escolher desertar. Dessa forma,
é melhor desertar. Por outro lado, assumindo-se agora que o oponente B irá desertar, o
jogador A terá um ganho 0 caso escolha cooperar e ganhará 1 ponto se resolver também
desertar. Novamente, a melhor escolha é desertar. Logo, não importa o que o oponente
faça, a deserção sempre é a melhor escolha para o indivíduo A [15].

Se o oponente faz essa mesma análise lógica (a qual consideramos uma análise
racional), ele chegará à mesma conclusão: é melhor desertar. No final, ambos os indivíduos
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terão 1 ponto cada por causa da deserção mútua, que, por sinal, é menor do que os 3 pontos
que ambos receberiam caso tivessem um cooperado com o outro. Dessa forma, o dilema
é posto: jogadores ditos racionais irão desertar a fim de obter um ganho maximizado no
PD, ainda que a cooperação mútua implique em um ganho maior do que aquele obtido
com a deserção mútua. No entanto, é arriscado cooperar, pois o oponente pode desertar.
Sob este ponto de vista, a cooperação é tida como uma escolha “irracional”. Experimentos
envolvendo teoria de jogos mostram, no entanto, que, na maioria dos casos, os indivíduos se
comportam de maneira “irracional”, arriscando-se em cooperar. No dilema do prisioneiro,
os seres humanos geralmente tendem a cooperar, e, somente quando aprendem que esse
comportamento não funciona, é que mudam sua estratégia para a deserção [50–52].

Cooperar e desertar são comportamentos que podem ser associados a estratégias
em um jogo, cuja matriz de pagamentos é dada por 2.47. Analisando o problema sob o
ponto de vista da seleção, consideremos uma população de cooperadores e desertores. A
frequência de cooperadores é dada por ρ e a de desertores é µ = 1− ρ. O ganho médio dos
cooperadores é fC = 3ρ e o dos desertores é fD = 5ρ+ 1− ρ = 4ρ+ 1. Podemos notar que
os desertores sempre têm uma aptidão (fitness) maior, fazendo com que os cooperadores
sejam dominados. A seleção natural faz com que a frequência dos desertores aumente
até que os cooperadores estejam extintos. Nesse contexto, a seleção natural favorece a
deserção [15,30].

De forma geral, o dilema do prisioneiro pode ser representado por uma matriz de
pagamentos do tipo


C D

C R S

D T P

 . (2.48)

Nessa matriz, P é a punição por deserção mútua, T é a tentação pela deserção, S é o ganho
do perdedor que foi explorado e R é a recompensa pela cooperação mútua (P , T , S e R, do
inglês Punishment, Temptation, Sucker e Reward, respectivamente). Para a matriz 2.48
representar adequadamente uma matriz de pagamentos do dilema do prisioneiro, tem-se
que T > R > P > S, isto é, a tentação pela deserção excede o benefício da cooperação
mútua, que, por sua vez, é maior que a punição da deserção, que é maior do que o
valor recebido pelo perdedor que coopera com um desertor. Para reduzir a quantidade de
parâmetros, é comum simplificar a matriz 2.48 fixando P = S = 0 (chamado de dilema do
prisioneiro fraco) e R = 1 [16], obtendo-se


C D

C 1 0
D T 0

 . (2.49)
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2.6.1 Mecanismos para a promoção da cooperação

Ainda que a seleção darwiniana pareça não favorecer a proliferação de indivíduos
cooperadores, o comportamento cooperativo pode ser observado em praticamente todas as
instâncias da natureza, desde estruturas intracelulares, como o DNA, até a formação de
sociedades e ecossistemas. De alguma forma, a cooperação consegue driblar a desvantagem
que tem frente à deserção e se estabelecer numa população, sob determinadas condições.
É então de grande importância desvendar o(s) mecanismo(s) por meio do(s) qual(is) a
cooperação emerge e fixa-se em um grupo de indivíduos [15,16].

Dentre os principais mecanismos de promoção da cooperação, destacamos a seleção
de parentesco (indivíduos tendem a cooperar com seus parentes, numa aparente tentativa
de fomentar a propagação dos seus genes), a reciprocidade direta (indivíduos tendem a
cooperar com quem coopera com eles), a reciprocidade indireta (se os indivíduos A e B
cooperam entre si e B e C também cooperam entre si, então A e C tendem a cooperar
mutuamente), a seleção de grupo (grupos de cooperadores têm uma aptidão média maior
do que grupos de desertores e, por isso, são mais selecionados) e a reciprocidade de rede [19].
Este último mecanismo diz respeito ao fato de que, numa situação típica, os indivíduos
não interagem com todos os membros da população: as sua interações normalmente estão
restritas a um conjunto de indivíduos, chamado de vizinhança (a vizinhança pode ser
definida como o conjunto de indivíduos dentro de uma região de raio r, por exemplo, ou
ainda pode ser definida de outras maneiras que não tem necessariamente a ver com a
localização geográfica do indivíduo na rede). O fato de os indivíduos interagirem somente
com sua vizinhança permite que o mecanismo de reciprocidade direta surja, formando
blocos de cooperadores. Os jogadores neste tipo de bloco possuem alta aptidão, de modo
que o bloco dificilmente é invadido por desertores [15,16].

Por esses motivos, a dinâmica entre cooperadores e desertores governada por uma
matriz de pagamentos do tipo dilema do prisioneiro têm sido amplamente estudada em
populações estruturadas. Dentre as redes mais utilizadas para simbolizar a interação
entre os indivíduos, estão as redes quadradas, triangulares e redes livre de escala [53–56].
Além disso, a fim de modelar as mais variadas maneiras segundo as quais os indivíduos
podem interagir numa população, diversos modelos em redes têm sido propostos, dentre
os quais destacamos sincronicidade a assincronicidade na atualização de estratégias, uso
de estratégias diferentes para vizinhos diferentes, multijogos, jogos mistos, escolhas de
estratégias baseadas em punição e reputação, mecanismos de recompensa, cooperação
condicionada ao ganho, matrizes de ganho que evoluem, modelos com migração e redes
diluídas, dentre outros [10,11,23,24,28,57–64].

Além da reciprocidade de rede por si só já beneficiar o comportamento cooperativo,
outra questão tem tido destaque por também alavancar a cooperação: a heterogeneidade.
Vários modelos que chamam a atenção para o importante papel desempenhando pela
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heterogeneidade, em diversas instâncias, têm sido propostos. Alguns exemplos propõem a
heterogeneidade no ambiente e/ou nas matrizes de ganho, nas interações com vizinhos, na
irracionalidade dos jogadores, dentre outros [25–29,61,65–71]. Até mesmo experimentos
têm sido realizados para melhor quantificar o papel da heterogeneidade na manutenção
da cooperação numa população [4]. No nosso trabalho, estudamos como dois tipos de
características locais do ambiente afetam a cooperação: uma heterogeneidade do tipo
espacial e a densidade populacional.
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3 Evolução da cooperação na presença de sí-
tios inativos

Neste capítulo, mostramos nosso trabalho considerando a presença de sítios inativos.
Apresentamos nosso modelo, bem como os resultados obtidos para populações bem-
misturadas e populações estruturadas em redes bi e unidimensionais.

3.1 O modelo

A cooperação está geralmente condicionada a fatores ambientais, dos quais podemos
destacar, como sendo de grande importância, a disponibilidade de recursos para a população.
A tragédia dos comuns constitui um exemplo clássico de uma situação na qual os recursos
estão completamente escassos e, consequentemente, todos os indivíduos são prejudicados
[72,73]. As condições oferecidas pelo ambiente, combinadas com as estratégias adotadas
pelos indivíduos da população, já foram anteriormente analisadas sob a luz da teoria de
jogos evolutivos [65]. Nesta abordagem, não são somente os indivíduos que podem ser de
tipos diferentes (cooperadores ou desertores); os sítios nos quais eles estão alocados podem
também apresentar características diferentes. No trabalho [65], os autores consideraram
uma população de dois tipos de indivíduos, estruturada em um grafo que pode ter dois
tipos de sítios. As taxas de reprodução são tomadas como sendo constantes, de acordo
com o pareamento dos jogadores em questão, bem como do tipo de sítio no qual eles
estão localizados. Entretanto, a evolução da cooperação pode depender do jogo (interação)
entre os indivíduos e, portanto, depende dos ganhos que os jogadores acumulam, sendo
assim interessante utilizar uma abordagem na qual as taxas de reprodução não sejam
quantidades constantes.

Nós estudamos a evolução da cooperação em populações estruturadas, sendo que
cooperadores só são capazes de fornecer os benefícios da cooperação caso eles estejam em
sítios que possuem recursos. Nós denominamos esses sítios de sítios ativos. É importante
enfatizar que cooperadores em sítios inativos (ou seja, sem recursos) ainda podem receber
os benefícios de uma eventual cooperação mútua com um cooperador vizinho que esteja
num sítio ativo, ainda que o cooperador inativo não seja capaz de fornecer o benefício
recíproco. Como consequência, o ganho de um cooperador em um sítio inativo é igual ao
de um desertor. Por outro lado, para um desertor, não faz diferença se ele está num sítio
ativo ou inativo, uma vez que em qualquer uma destas circunstâncias ele não coopera com
outros jogadores. Portanto, os cooperadores inativos possuem uma vantagem local em
relação aos desertores. Entretanto, por não fornecerem nenhum ganho aos seus vizinhos, os
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cooperadores inativos não estabelecem com outros cooperadores a relação de reciprocidade
direta, fenômeno fundamental para a promoção da cooperação.

Tendo então em mente que um cooperador inativo acumulará ganhos da mesma
forma que um desertor acumula e que ele não capaz de fornecer ganhos por estar num
sítio sem recursos, é útil estabelecermos uma matriz, como em 2.49, que fornece os ganhos
oriundos para cada jogador, dependendo se ele está interagindo com um cooperador ativo
(Ca), cooperador inativo (Ci), desertor ativo (Da) ou um desertor inativo (Di). Assim,
segue-se a matriz:



Ca Da Ci Di

Ca 1 0 0 0
Da T 0 0 0
Ci T 0 0 0
Di T 0 0 0

 . (3.1)

É útil notarmos que, de acordo com a matriz 3.1, nenhum jogador obtém ganho interagindo
com um desertor (ativo ou inativo) e nem com um cooperador inativo.

Designamos por w a fração de sítios ativos no sistema, isto é, w é a probabilidade
de um sítio em questão ser ativo e 1 − w é a probabilidade dele ser inativo. No nosso
modelo, nós não levamos em consideração a possibilidade de um sítio altera a sua natureza
(ou seja, um sítio ativo não pode vir a se tornar inativo, e vice-versa).

3.2 Populações bem-misturadas
Em populações bem-misturadas, os jogadores interagem, em média, como todos

os indivíduos que compõem a população. Assim, populações bem-estruturadas podem
ser representadas por um grafo completo, no qual há uma conexão entre quaisquer dois
sítios [18]. No limite de populações infinitas, a aproximação de campo médio é a solução
exata para este problema. O ganho médio UC de um cooperador é dado por

UC = w · w · ρ · 1 + w · w · (1− ρ) · 0

+ w · (1− w) · ρ · 1 + w · (1− w) · (1− ρ) · 0

+ (1− w) · w · ρ · T + (1− w) · w · (1− ρ) · 0

+ (1− w) · (1− w) · ρ · 0

+ (1− w) · (1− w) · (1− ρ) · 0 .

A primeira parcela desta equação refere-se à probabilidade de que um cooperador (o
jogador focal) esteja em um sítio ativo e interaja com um outro cooperador, também em
um sítio ativo. Tal interação resulta em um ganho igual a 1 para o cooperador focal. De
forma análoga, as parcelas seguintes referem-se aos ganhos das interações de diferentes
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combinações entre cooperadores e desertores em sítios ativos ou inativos. Assim, efetuando
a soma destas parcelas, nós obtemos

UC = wρ[w + T (1− w)] . (3.2)

Utilizando um procedimento semelhante, podemos escrever o ganho médio UD de
um desertor pela expressão

UD = wTρ . (3.3)

O ganho médio φ de um indivíduo desta população é dado por

φ = ρUC + (1− ρ)UD = (1− T )w2ρ2 + wTρ . (3.4)

Portanto, a equação do replicador é dada pela expressão

ρ̇ = ρ(UC − φ) = (1− T )w2ρ2(1− ρ) . (3.5)

Os pontos fixos ρ∗, valores de ρ para os quais ρ̇ = 0, são ρ∗ = 0 e ρ∗ = 1, que são
exatamente os mesmos pontos fixos do modelo tradicional, no qual não há distinção entre
sítios ativos e inativos. Podemos assim dizer que, pela aproximação de campo médio, a
presença da inatividade nos sítios apenas introduz o fator (1− T )w2 na escala de tempo
da evolução de ρ(t).

3.3 Populações estruturadas em redes bidimensionais

3.3.1 Regra da imitação

Os nossos resultados foram obtidos simulando a população estruturada em uma rede
quadrada com 104 sítios, obedecendo às condições de contorno periódicas. Nós utilizamos
uma vizinhança do tipo von Neumann, na qual a vizinhança de cada sítio é constituída
pelos seus quatro primeiros vizinhos, conforme mostrado na figura 6. Nós escolhemos
utilizar a regra de Fermi no processo de imitação das estratégias. Recapitulando, na regra
de Fermi, um jogador focal i é escolhido aleatoriamente e um dos seus vizinhos j também
é escolhido ao acaso para que os seus respectivos ganhos Ui e Uj sejam comparados. Com
probabilidade dada pela equação 2.45,

P = 1
1 + expUi−Uj

k

,

o jogador focal passa a adotar a estratégia do seu vizinho. É interessante enfatizar que,
utilizando a regra de Fermi, há a possibilidade, ainda que pequena, de um jogador imitar
a estratégia de um vizinho cujo ganho é menor (P 6= 0 mesmo se Ui < Uj).
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Figura 6 – Na vizinhança de von Neumann, em uma rede quadrada, o sítio focal (em
preto) interage apenas com seus quatro primeiros vizinhos (em cinza).

Figura 7 – Fração de cooperadores ρ no estado estacionário, em função dos parâmetros
tentação pela deserção T e fração de sítios ativos w. A região em tons azulados
indica a presença maciça de cooperadores, enquanto a região em tons averme-
lhados indica, predominantemente, desertores. Estes resultados foram obtidos
para uma rede quadrada e utilizando o valor k = 0, 3 na regra de Fermi.

Como condição inicial, escolhemos cada sítio com igual probabilidade de ser ou um
cooperador ou um desertor, a chamada condição inicial homogênea. A escolha dos sítios
inativos também foi feita de forma aleatória, desde que obedecida a probabilidade w do
sítio em questão ser ativo. Na verdade, como utilizamos a regra de Fermi, a condição inicial,
desde que esteja suficientemente longe de um estado absorvente, não deve influenciar na
fração de cooperadores do estado estacionário [74].

Nós calculamos a fração de cooperadores para um dado conjunto de parâmetros
realizando uma média sobre os 2×103 últimos passos de Monte Carlo no estado estacionário.
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Figura 8 – Curvas exibindo o comportamento da fração de cooperadores ρ em função da
fração da tentação pela deserção T , para diferentes frações de sítios ativos w.
A linha vertical pontilhada representa o valor T = T ∗. Estes resultados foram
obtidos para uma rede quadrada e utilizando o valor k = 0, 3 na regra de Fermi.

Além disso, realizamos médias sobre 100 diferentes amostras para, assim, obter o valor
médio da fração de cooperadores (cada amostra diferente corresponde a uma condição
inicial diferente). Fixamos o parâmetro k = 0.3 (na literatura, é comum utilizar valores de
k da ordem de 10−1, os quais conferem um nível razoável de ruído nas probabilidades de

Figura 9 – Curvas exibindo o comportamento da fração de cooperadores ρ em função da
fração da tentação pela deserção T , para diferentes frações de sítios ativos w.
Estes resultados foram obtidos para uma rede triangular e utilizando o valor
k = 0, 3 na regra de Fermi.
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Figura 10 – Curvas exibindo o comportamento da fração de cooperadores ρ em função da
fração da tentação pela deserção T , para diferentes frações de sítios ativos w.
Estes resultados foram obtidos para uma rede quadrada e utilizando o valor
k = 0, 3 na regra de Fermi. As barras de erro são da ordem de grandeza do
tamanho dos símbolos utilizados.

mudança de estratégia).

O cenário geral é mostrado na figura 7. Quando a maioria dos sítios são inativos
(w . 0.2), a cooperação domina, não importando o quão alta seja a tentação pela deserção
T . Por outro lado, se existir uma quantidade significativa de sítios ativos (w & 0.2), há
um valor crítico para T acima da qual a cooperação é extinta, indicando uma transição de
fase. Portanto, o efeito da inatividade depende da fração da sítios ativos. Discutiremos a
seguir três cenários: i) w próximo de 1, isto é, a maioria dos sítios são ativos; ii) valores
intermediários de w; e iii) valores de w próximos de 0, isto é, quando a maioria dos sítios
são inativos.

Para o caso em que a maioria dos sítios são ativos, poderíamos presumir que a
presença de sítios inativos beneficiasse o comportamento cooperativo, já que, nesta situação,
existe um tipo particular de cooperador (o cooperador inativo) cujo desempenho é tão
bom quanto o de um desertor. No entanto, este não é sempre o caso, como confirmado
na figura 8. É possível notar que todas as curvas correspondentes a w 6= 1 interceptam a
curva referente a w = 1. Para cada w, existe um valor de T , que denominamos por T ∗,
acima do qual a inatividade não beneficia a cooperação. Para efeito de comparação, este
mesmo comportamento pode ser observado também quando os jogadores estão dispostos
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Figura 11 – Capturas de tela dos jogadores interagindo na rede quadrada para w = 1,
para (a) T < T ∗ (T = 1.001, como ilustração) e para (b) T > T ∗ (T = 1.070,
como ilustração). Cooperadores e desertores são designados pelas cores azul
e vermelho, respectivamente. As capturas foram obtidas após o sistema ter
atingido o estado estacionário, utilizando k = 0, 3 na regra de Fermi.

numa rede triangular, conforme mostrado na figura 9. Voltando à rede quadrada, podemos
perceber também que T ∗ possui o mesmo valor, (T ∗ = 1.061, neste caso), para qualquer
valor de w tal que w ≥ 0.60. As curvas para w ≤ 0.50 estão representadas na figura 10.
Como pode ser observado, T ∗ assume valores diferentes para cada w neste intervalo. Nós
ainda não encontramos uma explicação satisfatória para este comportamento.

A fim de compreendermos os resultados apresentados na figura 8, consideremos
primeiramente a situação T < T ∗. Neste caso, o gráfico nos mostra que, quanto maior
a fração de sítios inativos, maior é o nível de cooperação. Quando todos os sítios são
ativos (w = 1) e T está próximo de 1 (T < 1.01), o nível de cooperação está em torno
de 60%. Podemos observar que os aglomerados de cooperadores resistem à invasão dos
desertores, conforme mostrado no retrato da população na figura 11-a. Para ilustrar o nosso
argumento, vamos supor que um bloco de quatro desertores, rodeado por cooperadores,
esteja tentando se espalhar, como sugerido na figura 12-a. Cada desertor tem um ganho
igual a 2T e cada um dos seus vizinhos cooperadores tem um ganho igual a 3. Sendo
T < T ∗ < 1.5, é muito provável que um dos desertores torne-se um cooperador. Apesar
do número de cooperadores aumentar, tal mudança de estratégia fortalece os desertores,
aumentando assim a chance de eles invadirem o bloco vizinho de cooperadores. No caso
em que w é um pouco menor do que 1 (poucos sítios da rede são inativos), a situação
relevante a ser analisada é aquela na qual um cooperador está em um sítio inativo e
tem como vizinho um desertor. Esta situação está representada na figura 12-b. Como o
cooperador inativo tem um bom desempenho, a quantidade de cooperadores vulneráveis
(mais susceptíveis à tornarem-se desertores) é menor, comparado com o caso em que w = 1.
Podemos assim concluir que a cooperação é beneficiada pela presença de sítios inativos na
rede, para T < T ∗ e w próximo de 1.
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Vamos agora analisar a situação em que 1.08 > T > T ∗ (restringindo aos valores
de T abaixo da transição de fase). Neste cenário, observamos que quanto maior a fração de
sítios inativos, menor é a fração de cooperadores no estado estacionário. Os cooperadores
são a minoria e sobrevivem graças à formação de pequenos blocos em meio a uma grande
população de desertores, como mostrado no retrato do sistema na figura 11-b. Para
representar esta situação, vamos analisar um bloco quadrado de cooperadores, como
mostrado na figura 13. Se todos os sítios são ativos (w = 1), cada cooperador e cada
desertor na vizinhança do bloco possui, respectivamente, um ganho igual 2 e T . Com
uma probabilidade alta, um dos cooperadores espalhará sua estratégia e se beneficiará do
ganho obtido com a nova cooperação mútua. Em seguida, ainda são grandes as chances
do mesmo ocorrer com outro cooperador; na pior das hipóteses, o novo indivíduo que
havia tornado-se cooperador pode voltar a ser um desertor. Analisemos o que ocorre se w
é um pouco menor do que 1 (poucos sítios da rede são inativos). Novamente, a situação
relevante a ser analisada trata-se de quando um cooperador está em um sítio inativo. As
chances são grandes de que um dos vizinhos deste cooperador inativo torne-se também um

Figura 12 – Mecanismo microscópico que explica o papel desempenhado pelos sítios ina-
tivos na região de parâmetros T < T ∗. A parte (a) desta figura refere-se a
w = 1 e parte (b) refere-se a w 6= 1. Cooperadores e desertores estão identifi-
cados por sítios azuis e vermelhos, respectivamente. Sítios ativos e inativos
estão representados por círculos e quadrados, respectivamente. Neste caso, a
presença de sítios inativos favorece a cooperação. As setas azuis representam
um domínio do cooperador sobre o desertor e as setas vermelhas indicam um
domínio do desertor sobre o cooperador.
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Figura 13 – Mecanismo microscópico que explica o papel desempenhado pelos sítios inati-
vos na região de parâmetros T > T ∗. A parte (a) desta figura refere-se a w = 1
e parte (b) refere-se a w 6= 1. Cooperadores e desertores estão identificados
por sítios azuis e vermelhos, respectivamente. Sítios ativos e inativos estão
representados por círculos e quadrados, respectivamente. Neste caso, a pre-
sença de sítios inativos não favorece a cooperação. As setas azuis representam
um domínio do cooperador sobre o desertor e as setas vermelhas indicam um
domínio do desertor sobre o cooperador.

cooperador, o que acarreta em um ganho maior para o cooperador inativo. Entretanto, ao
mesmo tempo em que o cooperador inativo aumenta seu ganho, os cooperadores vizinhos
são enfraquecidos, já que eles não recebem o ganho por cooperar com um vizinho inativo.
Apesar do fato de que o cooperador inativo poder facilmente se sobressair sobre seu
vizinho desertor, o bloco de cooperadores como um todo torna-se mais vulnerável à invasão.
Portanto, para T > T ∗, a presença de sítios inativos não favorece a cooperação.

A figura 14 mostra alguns resultados que não eram esperados. Para um intervalo
de valores de w, o seguinte comportamento foi observado: a cooperação diminui à medida
que T aumenta; após atingir um nível mínimo, a cooperação começa a aumentar quando
o valor de T sobe. Assim, para valores intermediários de w, a tentação pela deserção
desempenha um papel diferente do habitual: a cooperação é estimulada pelo aumento de
T .

Encontramos resultados ainda mais intrigantes para o caso em que a maioria dos
sítios são inativos. Para w = 0, existem somente sítios inativos; cada jogador tem um
ganho igual a 0 e imita a estratégia do seu vizinho com 50% de probabilidade. Então, no
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Figura 14 – Curvas da fração de cooperadores no estado estacionário em função da tentação
pela deserção T , para diferentes valores de w. Podemos perceber que, para
um determinado intervalo de valores de T , a tentação pela deserção favorece a
cooperação. Estes resultados foram obtidos para a rede quadrada, utilizando
k = 0, 3 na regra de Fermi.

estado estacionário, a fração de cooperadores é 1/2. Quando aumentamos levemente o valor
de w (o que corresponde a fazer com que alguns sítios inativos escolhidos aleatoriamente se
tornem ativos), observamos que o sistema é rapidamente atraído para o estado absorvente
ρ = 1, isto é, o estado no qual toda a população é composta por cooperadores. O mecanismo
responsável por isto, ilustrado na figura 15, é o seguinte: os sítios ativos, ainda que poucos,
comportam-se como um oásis para a cooperação. Vamos supor que em um dos poucos
sítios ativos existentes está um cooperador. Já que w é próximo de 0, este sítio ativo está
rodeado de sítios inativos. Tal cooperador ativo, isolado, tem um ganho que é menor do
que o ganho dos seus vizinhos. Podemos notar que, eventualmente, o cooperador ativo
ficará cercado somente por desertores ou somente por cooperadores (inativos, em ambos
os casos). Na primeira situação, todos os jogadores inativos ganham T , e a chance do
cooperador ativo copiar a estratégia desertora é alta, acabando assim, com a única fonte
de ganho para os jogadores daquela localização. Mas, se todos os jogares inativos ao redor
do cooperador inativo também forem cooperadores, formando um bloco cooperativo, cada
jogador no sítio inativo também recebe um ganho igual a T . Logo, nesta situação, é pouco
provável que o cooperador ativo, rodeado por cooperadores inativos, mude sua estratégia,
de modo que o bloco de cooperadores dificilmente será desfeito. Assim, cada um destes
blocos existentes desempenha o papel de uma fonte permanente de cooperação, a partir
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Figura 15 – Mecanismo microscópico que explica por que o sistema é rapidamente atraído
para o estado absorvente ρ = 1. Cooperadores e desertores estão identificados
por sítios azuis e vermelhos, respectivamente. Sítios ativos e inativos estão
representados por círculos e quadrados, respectivamente.

dos quais o comportamento cooperativo espalha-se inevitavelmente para toda a população.

Por fim, analisamos a situação para grandes valores de T . Observamos que a
única maneira de fazer com que a cooperação sobreviva é fazendo com que a maioria
dos sítios sejam inativos. No limite em que T → ∞ (neste caso, T = 10 já pode ser
considerado infinitamente grande, já que estamos utilizando a regra de Fermi), a fração de
cooperadores no estado estacionário é, aproximadamente, igual a 1/N para w em torno de
0.40, como podemos observar na figura 16. Curiosamente, w = 0.41 corresponde ao limiar
de percolação dos sítios inativos para uma rede quadrada bidimensional, uma vez que w é
a fração de sítios ativos e seu limiar de percolação é w = 0.59 [75,76]. Isto significa que,
para grandes valores de tentação pela deserção, somente um bloco infinito de sítios inativos
(ou seja, um bloco que percola a rede quadrada) é capaz de sustentar a cooperação.
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Figura 16 – Fração de cooperadores ρ no estado estacionário em função da fração de
sítios ativos w. A tentação pela deserção T é infinitamente grande (utilizamos
T = 10, o que pode ser considerado grande o suficiente).

Figura 17 – Fração de cooperadores ρ no estado estacionário em função de valores da
tentação pela deserção T e fração de sítios ativos w. Em (a), utilizamos o
processo de morte-nascimento na rede quadrada e em (b) utilizamos k = 0, 3
na regra de Fermi (regra da imitação) em uma rede livre de escalas.
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3.3.2 Processos de morte-nascimento e redes livre de escala

Os resultados não-triviais encontrados utilizando-se a regra da imitação em uma
rede quadrada podem ter sua origem nas correlações estabelecidas pela própria regra
da imitação e também pela topologia da rede. Por isso, investigamos a influência dos
sítios inativos quando as estratégias espalham-se pela população via processo de morte-
nascimento (conforme definido na subseção 2.5.1). O resultado está representado na
figura 17-a. Neste caso, constatamos que a presença de sítios inativos aumenta o nível de
cooperação, para todos os valores de T e d analisados.

Também investigamos a influência de outras topologias, como a rede livre de escala
(utilizamos o algoritmo de Redner-Krapivsky [77]), utilizando a regra de imitação e o
processo de morte-nascimento, como podemos ver na figura 17-b. Novamente, concluímos
que a cooperação é beneficiada pela presença de sítios inativos na rede. Tal constatação
sustenta a hipótese de que os resultados observados para a rede quadrada podem ser uma
consequência das correlações entre sítios vizinhos estabelecidas pela topologia da rede,
bem como da utilização da regra da imitação.

3.4 Populações estruturadas em redes unidimensionais

Analisamos o papel desempenhado pelos sítios inativos numa população estru-
turada em uma rede unidimensional (o anel). Neste caso, utilizando a regra de Fermi,
a cooperação sobrevive apenas para pequenos valores de w (alta concentração de sítios

Figura 18 – Ilustração do mecanismo da barreira protetora. Sítios azuis são ativos e sítios
vermelhos são inativos. O ganho de cada jogador está indicado acima do
sítio correspondente. Em (a), os desertores podem se infiltrar no bloco de
cooperadores, ao passo que em (b) o bloco torna-se mais robusto perante esta
ameaça de invasão pelos desertores, uma vez que está sendo protegido pelos
cooperadores inativos.
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inativos), independentemente do quão alta seja a tentação pela deserção T . No entanto,
com a regra “copie-o-melhor”, o nível de cooperação aumenta porque os sítios inativos
funcionam como uma barreira que protege blocos de cooperadores. Nesta regra de cópia, os
jogadores copiam a estratégia do vizinho que acumula o maior ganho. Caso o jogador focal
tenha um ganho maior do que qualquer um de seus vizinhos, sua estratégia permanece
inalterada.

O mecanismo da barreira protetora está representado na figura 18. Vamos considerar
um bloco de cooperadores rodeado por desertores em um anel em que todos os sítios são
ativos. Na interface entre um cooperador que pertence ao bloco e o desertor vizinho, cada
um destes jogadores acumula um ganho igual a 1 e T , respectivamente. Dessa forma, o
desertor invade o bloco, já que estamos considerando T > 1. A única maneira de um bloco
de cooperadores sobreviver é sendo protegido por uma barreira de sítios inativos. Vamos
considerar agora que os cooperadores localizados nas extremidades do bloco estejam em
sítios inativos. Tais cooperadores inativos recebem um ganho igual a T ; os desertores nas
adjacências do bloco, por sua vez, recebem um ganho igual a 0. Portanto, os desertores não
são capazes de invadir o bloco de cooperadores, fazendo com que a cooperação permaneça
presente, mesmo em situações nas quais a tentação pela deserção é alta.

3.5 Conclusões
Neste primeiro trabalho, nós concluímos que, de maneira geral, a inatividade

(condição que incapacita o cooperador de cooperar, como mencionado) faz com que a
fração de cooperadores numa população aumente, independentemente da topologia da rede
que caracteriza as conexões entre os indivíduos que nós adotamos neste trabalho. Na rede
quadrada, utilizando a regra da imitação, a inatividade dos sítios implica em alguns efeitos
que não são triviais, dependendo da tendência pela deserção T e da fração de sítios ativos
w. Apesar de cooperadores inativos terem um desempenho tão bom quanto o de desertores
(considerando-se apenas a matriz de pagamentos), nós observamos que a cooperação mútua,
responsável por manter os blocos de cooperadores resistentes à invasão de desertores (pilar
da manutenção da cooperação), é enfraquecida. E como o tamanho do bloco cooperador
é diretamente afetado por T , a evolução das frações das estratégias é função de w e T .
Quando a maioria dos sítios são ativos, a inatividade promove a cooperação se a tendência
pela deserção é baixa o suficiente; por outro lado, a inatividade inibe a cooperação para
T próximo ao valor crítico T ∗ da extinção dos cooperadores. Para valores intermediários
de w, a cooperação pode ser crescente ou decrescente com o aumento de T , dependendo
do seu valor. Curiosamente, este último resultado aponta para o fato de que a tendência
pela deserção pode, neste caso, ser interpretada como uma espécie de “estímulo” para a
cooperação. Por fim, a cooperação é fortemente promovida quando há poucos sítios ativos,
independentemente da tendência pela deserção. Além disso, os nossos resultados sugerem
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que o efeito da inatividade, no que diz respeito a evolução da fração dos cooperadores,
deve depender fortemente do processo responsável por governar as mudanças de estratégias
(regras de imitação ou processos reprodutivos), já que os resultados obtidos utilizando-se
o processo de morte-nascimento não estão de acordo com o descrito neste parágrafo. Os
resultados deste trabalho foram publicados no periódico Europhysics Letters (anexo A).
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4 Evolução da cooperação em populações
com densidade variável

Neste capítulo, apresentamos o nosso trabalho sobre a evolução da cooperação em
uma população na qual existe mortalidade, o que faz com o número total de indivíduos
varie. Inicialmente, apresentaremos o nosso modelo e, em seguida, os resultados para
populações bem-misturadas e para populações estruturadas em redes bidimensionais.

4.1 O modelo

O modelo de Lotka-Volterra em redes (LLVM, do inglês lattice Lotka-Volterra
model) apresenta uma dinâmica do tipo predador-presa. Neste cenário, os indivíduos podem
morrer, se reproduzir ou até mesmo migrar, de acordo com respectivas probabilidades [78].
No modelo usual, estas probabilidades não dependem do tipo de indivíduo envolvido
(cooperador ou desertor, por exemplo) e nem das interações entre eles [79, 80]. Outra
característica dos modelos do tipo LLVM é que eles fornecem uma boa descrição do
comportamento oscilatório das equações de Lotka-Volterra [81, 82]. Nós procuramos
adicionar a esta abordagem tradicional efeitos de densidade populacional. Para isso,
consideramos que todos os indivíduos estão sujeitos a uma taxa de morte intrínseca.
Os jogadores interagem via um jogo do tipo dilema do prisioneiro e os seus ganhos são
refletidos nas suas respectivas probabilidades de nascimento. Neste processo reprodutivo,
a densidade populacional tem impacto nas probabilidades de nascimento, sendo esta uma
função crescente da fração de vacâncias em torno dos respectivos indivíduos [83].

Sendo ρ e µ as frações de cooperadores e desertores, respectivamente, temos
necessariamente que ρ + µ ≤ 1. Nós definimos que o indivíduo focal i reproduz-se com
probabilidade p+(i), que é uma função crescente do seu ganho Ui, acrescido de uma
constante b > 0, relacionada à natalidade da população. A constante b é a mesma para
todos os indivíduos, independentemente de ser um cooperador ou um desertor. Com esta
constante, nós estamos definindo que um indivíduo, ainda que tenha ganho igual a zero,
tem a chance de se reproduzir, graças à esta natalidade intrínseca. Nós ainda estamos
considerando que tanto o que o indivíduo que se reproduziu quanto a sua prole gerada são
idênticos (cooperadores geram cooperadores e desertores geram desertores), descartando,
assim, processos de mutação. Com probabilidade p−(i), proporcional a uma constante
d > 0, a qual está associada à taxa de morte da população (ou simplesmente mortalidade),
o indivíduo focal é escolhido para morrer. A constante d é também a mesma para todos os
indivíduos, não importando se são cooperadores ou desertores.
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No nosso modelo, destacamos o seguinte aspecto: é razoável assumir que a prole do
indivíduo i irá prosperar se o ambiente que abriga os indivíduos não estiver superpopulado.
Dessa forma, nós inserimos na probabilidade p+(i) o fator zi [83], cujo papel é modulá-la,
sendo que p+(i) = 0 quando não há sítios vazios em torno de i (ou seja, zi = 0) e p+(i) tem
o maior valor possível quando zi = 1, isto é, quando todos os sítios em torno de i estão
desocupados. Do mesmo modo, estabelecemos que zi = 1/4, zi = 1/2 e zi = 3/4 quando
há, respectivamente, 1, 2 e 3 sítios vazios ao redor do jogador i. Sendo assim, definimos
p+(i) e p−(i) como

p+(i) = zi (b+ Ui)
b+ Umax + d

(4.1)

e
p−(i) = d

b+ Umax + d
. (4.2)

Aqui, Umax é o ganho máximo que pode ser atingido por um jogador. Adotando R = 1 e
P = S = 0 na matriz de ganho (dilema do prisioneiro fraco), temos que Umax = 4T .

Em síntese, com probabilidade p+(i), o indivíduo i reproduz-se e sua prole é alocada
em alguma vacância escolhida aleatoriamente nas vizinhas de i; com probabilidade p−(i),
i morre e o local onde ele está torna-se uma vacância e pode ser futuramente alocado
pela prole de algum de seus vizinhos. Por fim, com probabilidade 1− p+(i)− p−(i), nada
acontece com i. Segundo esta dinâmica, as frações ρ e µ evoluem no tempo.

4.2 Aproximação de campo médio na rede quadrada
Considerando os indivíduos organizados numa rede quadrada, as equações dinâmicas

que descrevem a evolução da fração de cooperadores ρ, da fração de desertores µ e da
fração dos sítios vazios z = 1− ρ− µ são dadas por

ρ̇ = [z (b+ UC)− d] ρ (4.3)

µ̇ = [z (b+ UD)− d]µ , (4.4)

em que UC = 4ρ e UD = 4Tρ (aproximação de campo médio).

Os pontos fixos são obtidos fazendo-se ρ̇ = 0 e µ̇ = 0 nas equações anteriores, de
onde obtemos

[z (b+ UC)− d] ρ = 0 (4.5)

[z (b+ UD)− d]µ = 0 . (4.6)

Resolvendo este sistema de equações não-lineares, obtemos quatro soluções.

1. A solução trivial
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Neste caso, notamos imediatamente que ρ∗ = µ∗ = 0 é a solução trivial para o
sistema de equações. Isto implica, necessariamente, que devemos ter z∗ = 1. Assim,
a primeira solução é caracterizada pelo sistema completamente vazio, no qual toda a
população está extinta.

2. A solução em que ρ∗ = 0 e µ∗ 6= 0

Fazendo com que µ∗ 6= 0, devemos ter, pela equação 4.6, que z∗ (b+ UD) − d = 0.
Então, temos que

z∗ (b+ UD)− d = 0

z∗ = d

b+ UD
= d

b
(4.7)

µ∗ = 1− z∗ = 1− d

b
. (4.8)

Esta solução indica que a população sobrevivente é formada apenas por desertores,
de modo que a sua fração é dada em função da mortalidade d e da natalidade
b. Inclusive, podemos notar que quanto maior o valor de d, menor é a fração de
desertores; e quanto menor o valor de b, menor é a fração de desertores.

3. A solução em que ρ∗ 6= 0 e µ∗ = 0

Fazendo com que ρ∗ 6= 0, devemos ter, pela equação 4.6, que z∗ (b+ UC) − d = 0.
Então, temos que

z∗ (b+ UC)− d = 0

(z∗)2 − z∗ (b+ 4) + d = 0

z∗ =
b+ 4±

√
(b+ 4)2 − 4d
2 , (4.9)

válida para d < (b+ 4)2/4. Além disso, devemos exigir que 0 ≤ z∗ ≤ 1. Portanto, a

solução adequada consiste em b > 0, 0 < d < b+3 para z∗ =
b+ 4−

√
(b+ 4)2 − 4d
2 .

4. A solução em que ρ∗ 6= 0 e µ∗ 6= 0

Finalmente, a última solução é obtida para ρ∗, µ∗ 6= 0, o que implica em

z∗ (b+ UC)− d = 0

z∗ (b+ UD)− d = 0 .

Assim, temos que

d

UC + b
= d

UD + b
UC = UD

4ρ = 4Tρ∗ .
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Tal igualdade é válida se ρ∗ = 0 ou se T = 1. Como estamos exigindo uma solução
na qual ρ∗ 6= 0, resta-nos apenas a solução em que T = 1. Se assim for, temos então

z∗ = d

b+ 4ρ∗

µ∗ = 1− d

b+ 4ρ∗ − ρ
∗ .

Este resultado nos mostra que existe ao menos uma solução na qual coexistem em
equilíbrio, simultaneamente, cooperadores, desertores e sítios vazios, cujas frações
são, respectivamente, ρ∗, µ∗ e z∗.

As soluções descritas anteriormente estão resumidas na tabela 1.

Tabela 1 – Soluções (pontos fixos) para o problema da diluição, considerando populações
bem-misturadas

ρ∗ = µ∗ = 0 solução trivial: z∗ = 1 sem restrições

ρ∗ = 0, µ∗ 6= 0 z∗ = d

b
, µ∗ = 1− d

b
d < b

µ∗ = 0, z∗ =
b+ 4−

√
(b+ 4)2 − 4d
2 , b > 0,

ρ∗ 6= 0 ρ∗ = 1− z∗ 0 < d < b+ 3

ρ∗, µ∗ 6= 0 z∗ = d

b+ 4ρ∗ , µ
∗ = 1− z∗ − ρ∗ T = 1

Para caracterizar a estabilidade dos pontos fixos encontrados, nós analisamos a
matriz jacobiana dos sistema de equações diferenciais 4.3 e obtivemos os autovalores λ
associados a cada ponto fixo. A matriz jacobiana, dada por Jij = ∂ẋi

∂xj
, é igual a

J =
(z − ρ)(b+ 4ρ)− d+ 4ρz −ρ(b+ 4ρ)

µ [4T (z − ρ)− b] (z − µ)(b+ 4Tρ)− d

 (4.10)

1. Primeiro ponto fixo: P (1) = {ρ∗ = 0, µ∗ = 0, z∗ = 1}

Para o primeiro ponto fixo P (1), temos que

J |P (1) =
b− d 0

0 b− d

 . (4.11)

Para encontrar os autovalores associados a P (1), devemos resolver a equação de
autovalor Det|J − λI| = 0. Assim, temos que λ(1)

1 = λ
(2)
1 = b − d. O ponto fixo é

estável se b < d e instável se b > d.

2. Segundo ponto fixo: P (2) =
{
ρ∗ = 0, µ∗ = 1− d

b
, z∗ = d

b

}
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Para o ponto fixo P (2), temos que

J |P (2) =

 0 0(
1− d

b

)(
4Td
b
− b

)
d− b

 . (4.12)

Como o determinante de J |P (2) é 0, não podemos concluir nada pelo método da
linearização.

3. Terceiro ponto fixo: P (3) =

ρ∗ = 1− z∗, µ∗ = 0, z∗ =
b+ 4−

√
(b+ 4)2 − 4d
2


A análise de estabilidade de P (3) nos leva a

J |P (3) =
(2z − 1)(b+ 4− 4z) + 4z(1− z)− d (1− z)(4z − b− 4)

0 z(b+ 4T − 4Tz)− d

 . (4.13)

Os autovalores associados a este ponto fixo são λ(1)
3 = (2z−1)(b+4−4z)+4z(1−z)−d

e λ(2)
3 = z(b + 4T − 4Tz) − d. Por simplicidade, vamos avaliar a situação em que

b = 1. Assim, no intervalo de interesse, temos que λ(1)
3 < 0 em todo o intervalo e

λ
(2)
3 > 0 para

T >
(12− 3d)

√
25− 4d+ (17− 2d)(4− d)

8(4− d)2 ≡ g(d) .

Podemos ter, dependendo do sinal de λ(2)
3 , um nó estável (λ(2)

3 < 0) ou um ponto de
sela (λ(2)

3 >0), conforme sintetizado na figura 19.

Figura 19 – A região cinza representa o conjunto de pontos para os quais T < g(d), ou seja,
λ

(2)
3 < 0, e os pontos fixos são nós estáveis. A região quadriculada representa

o conjunto de pontos para os quais T > g(d), ou seja, λ(2)
3 > 0, e os pontos

fixos são pontos de sela. Com esta análise, nada podemos afirmar a respeito
dos pontos sobre a curva T = g(d).
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4. Quarto ponto fixo: P (4) =
{
ρ∗, µ∗ = 1− z∗ − ρ∗, z∗ = d

b+ 4ρ∗

}
Finalmente, para o ponto fixo P (4), temos que

J |P (4) =


4dρ− ρ(1 + 4ρ)2

1 + 4ρ −ρ(1 + 4ρ)
[d− (1− ρ)(1 + 4ρ)] [(1 + 4ρ)2 − 4d]

(1 + 4ρ)2 d− (1− ρ)(1 + 4ρ)

 . (4.14)

Como o determinante de J |P (4) é 0, não podemos concluir nada pelo método da
linearização.

4.3 Simulações na rede quadrada
Nesta seção, apresentamos nossos resultados obtidos para uma população estru-

turada numa rede bidimensional. As simulações foram realizadas utilizando-se uma rede
quadrada de tamanho N = 100× 100 com condições de contorno periódicas. Os jogadores
podem interagir somente com seus vizinhos mais próximos (vizinhança de von Neumann).
Nas simulações, o roteiro seguido foi o seguinte: o indivíduo focal i é escolhido aleatori-
amente e o seu ganho Ui e a fração de sítios vazios zi na sua vizinhança são calculados.
Com probabilidade p+, o indivíduo reproduz-se e sua cópia idêntica é colocada em alguma
vacância na vizinhança de i (todos os sítios vazios na vizinhança de i podem ser escolhidos
com igual probabilidade). Com probabilidade p−, o indivíduo i morre e o sítio no qual
ele estava torna-se vazio. Por fim, com probabilidade 1− p+ − p−, nada acontece. Estas
etapas são repetidas N vezes, o que consiste em um passo de Monte Carlo (MCS). Em
seguida, os ganhos são zerados e outro indivíduo i é escolhido aleatoriamente para que se
realize o próximo MCS.

Por questões de simplicidade, e para diminuir a quantidade de parâmetros do nosso
modelo, fixamos a taxa de nascimento em b = 1 e calculamos as frações ρ e µ em função
dos valores da tentação pela deserção T e da mortalidade d. Nós descobrimos que, caso
a condição inicial seja uma tal que a fração de cooperadores é pequena, a cooperação
não consegue se sustentar e, eventualmente, toda a população perece, uma vez que os
cooperadores são a fonte de ganho dos indivíduos, sem o qual a reprodução é difícil.
Deste modo, escolhemos como condição inicial ρ = µ = z = 1/3, sendo que cooperadores,
desertores e vacâncias estão homogeneamente distribuídos pela rede quadrada. O resultado
geral é mostrado na figura 20. Nós realizamos entre 104 e 106 passos de Monte Carlo (tempo
necessário para o sistema atingir o estado estacionário) e calculamos os valores médios das
frações das populações sobre 100 amostras. Como podemos notar, quanto menor são os
valores de T e d, maior é a densidade da população. Caso d seja maior do que um valor
limite d∗ (d∗ ≈ 1, 2), a população não consegue sobreviver. Como também podemos notar,
o aumento de T está diretamente relacionado ao declínio da densidade populacional. De
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Figura 20 – Fração de cooperadores e desertores (ρ+ µ) no estado estacionário, em função
da tentação pela deserção T e da mortalidade d quando os jogadores interagem
na rede quadrada. A taxa de nascimento é b = 1. Regiões azuladas indicam uma
alta concentração de indivíduos e regiões amareladas indicam uma população
mais escarça.

fato, quando a tentação pela deserção é muito grande, os desertores tornam-se mais fortes
e os cooperadores estão presentes em menor número. Associando a riqueza da população ao
ganho total de todos os indivíduos que a compõem, podemos dizer que, nesta situação, a
população está empobrecida. Uma vez que a probabilidade de reprodução p+ para um dado
indivíduo é proporcional ao seu ganho, nós realmente poderíamos esperar que o aumento
de T leva à diminuição de ρ+ µ. Da mesma forma, é razoável supor que o aumento de d
leve ao aumento da fração de vacâncias z, já que a probabilidade de morte p− para um
dado indivíduo é proporcional a d. Para compreendermos melhor estas características do
modelo, mostramos na figura 21 como a fração de sítios vazios z no estado estacionário
depende da tentação pela deserção T e da mortalidade d. Os gráficos mostrados também
comparam os resultados obtidos para populações bem-misturadas (equações 4.7 e 4.9) e
para a rede quadrada.

Nós também analisamos como se dá a interação entre cooperadores, desertores e
vacâncias. Os resultados estão apresentados na figura 22. Quando T = 1 (figura 22-a), os
desertores não são fortes o suficiente para explorarem os cooperadores, sendo extintos por
não obterem ganho suficiente para sobreviver. O estado estacionário é então composto por
cooperadores e vacâncias, de modo que quanto maior a mortalidade d, menor é o valor de
ρ.

Para T > 1 (figura 22b-e), os desertores são capazes de sobreviver. Em cada
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Figura 21 – Fração de sítios vazios z no estado estacionário em função da tentação pela
deserção T e da mortalidade d na rede quadrada. As linhas pontilhadas
representam os resultados para populações bem-misturadas. A situação na
qual existem somente cooperadores e vacâncias no estado estacionário (ρ 6= 0
e µ = 0, equação 4.9) é mostrada em (a), ao passo que em (b) mostramos
os resultados para as situações em que há apenas desertores e vacâncias no
estado estacionário (ρ = 0 e µ 6= 0, equação 4.7). Enfatizamos aqui que a
ocorrência de uma população formada apenas por desertores e vacâncias se
dá no intervalo T > 3, 7, d < 0, 6. Ambos os resultados dos paineis (a) e (b)
foram obtidos considerando b = 1. As barras de erro são da ordem de grandeza
do tamanho dos símbolos utilizados.

curva para T > 1 apresentada, nós podemos notar uma característica interessante: os
desertores são mais sensíveis ao aumento de d do que os cooperadores. Os desertores são
os primeiros a serem extintos pelo aumento da mortalidade d, enquanto os cooperadores,
surpreendentemente, aumentam sua proporção. Este efeito ocorre até um valor limite d∗.
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(a) (b)

(c) (d)

(e)

Figura 22 – Fração de cooperadores ρ, desertores µ e vacâncias z no estado estacionário,
em função dos valores de tendência pela deserção T e mortalidade d na rede
quadrada. Os resultados para T = 1, T = 2, T = 3, T = 4 e T = 5 são
mostrados em (a), (b), (c), (d) e (e), respectivamente. As barras de erro são
da ordem de grandeza do tamanho dos símbolos utilizados.
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Figura 23 – Evolução temporal (em unidades de MCs, passos de Monte Carlo) das frações
de cooperadores ρ e desertores µ para T = 10 e d = 1, 1 na rede quadrada.
Os resultados foram obtidos considerando b = 1. Podemos perceber que a
oscilação de µ é atrasada em relação à oscilação de ρ.

Por si só, a existência de d∗ já indica um fenômeno interessante, o qual será discutido
nos parágrafos adiante. É também interessante notar que o valor d∗ a partir do qual os
desertores são extintos é exatamente o mesmo para o qual a fração de cooperadores atinge
seu valor máximo. Inclusive, para valores relativamente altos de T , os cooperadores estão
extintos para d pequeno e os desertores sobrevivem (aproximadamente d < 0, 5 na figura
22d, por exemplo), enquanto os desertores estão extintos para valores intermediários de d e
os cooperadores sobrevivem (aproximadamente 1, 1 < d < 1, 25 na figura 22, por exemplo).

O fenômeno descrito pode ser entendido com a explicação a seguir. Mesmo para
valores relativamente pequenos de mortalidade, os cooperadores são extintos se a tendência
pela deserção é alta (T ≥ 4), já que eles serão explorados pelos desertores altamente
gananciosos. Mesmo com a extinção dos cooperadores, os desertores não são extintos
logo em seguida devido justamente ao fato de que d é pequeno; nesta situação, p+ > p−

para os desertores, ainda que eles não conseguem acumular ganho devido à ausência
dos cooperadores. No entanto, à medida que d aumenta, chegar-se-á ao ponto em que
p+ < p− e os desertores não são mais capazes de sobreviver sem uma quantidade mí-
nima de cooperadores que possam ser explorados, estando, assim, fadados à extinção.
Portanto, os cooperadores tiram proveito desta situação, estabelecendo-se como única
espécie sobrevivente. Finalmente, quando a mortalidade é muito alta, ninguém sobrevive.

Quanto à existência de d∗ e o fato dele assumir valores diferentes para diferentes
tentações pela deserção T , podemos interpretar tal fenômeno da seguinte maneira. In-
divíduos como os desertores não precisam, necessariamente, viver em grupo, já que eles
podem obter seus ganhos por meio da exploração dos cooperadores. Com o aumento da
mortalidade, os desertores são os primeiros a perecerem, enquanto, comparativamente, os
cooperadores sobrevivem a condições mais adversas graças à cooperação mútua.
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Para T > 5, nós observamos no estado estacionário, para um intervalo de valores
de d, uma oscilação na fração de cooperadores e desertores. Tais oscilações são defasadas,
sendo que a oscilação dos desertores é atrasada em relação à oscilação dos cooperadores,
como podemos verificar na figura 23. Como dito anteriormente, as oscilações ocorrem para
valores grandes de T , sendo que as amplitudes dessas oscilações têm ordem de grandeza
igual a 10−1. Os pontos mínimos de ρ e µ chegam a atingir valores muito pequenos,
próximos de 0. Ocasionalmente, dependendo dos parâmetros T e d, as oscilações são tão
grandes que, para algum instante de tempo, ρ = 0; isto força µ = 0 logo em seguida, e o
sistema é atraído para o estado absorvente z = 1 (ou seja, não há sobreviventes, somente
sítios vazios). Explicamos a seguir o surgimento das oscilações. Como estamos falando de
uma região de parâmetros na qual o valor de T é muito alto, temos que os desertores são
extremamente prejudiciais para os cooperadores, de modo que ρ cai rapidamente. Esta
queda repentina e acentuada de ρ prejudica os próprios desertores, uma vez que, agora, sua
fonte de recursos está mitigada. Com a queda de µ, os cooperadores têm a oportunidade
de se reerguer; dada esta ascensão, µ volta a aumentar, pois, novamente, há cooperadores
para serem explorados. Dessa forma, o ciclo perpetua-se. No entanto, notamos que o dano
causado pelos desertores, tanto para os cooperadores quanto para sua própria espécie,
pode ter consequências irreversíveis, já que os cooperadores podem ser levados à extinção,
arrastando consigo toda a população.

Para identificar as oscilações, nós utilizamos a transformada de Fourier da função
h(t) = 1− z(t) = ρ(t) + µ(t). O espectro de Fourier de h(t) para uma dada frequência f é

Ah(f) = lim
n→∞

1
n

∣∣∣∣∣
n∑
t=1

h(t)eift
∣∣∣∣∣
2

. (4.15)

Uma distribuição não homogênea das amplitudes (grandes amplitudes para baixas frequên-
cias e pequenas amplitudes para altas frequências) distingue regiões onde há oscilações
de regiões onde ela não está presente, as quais são caracterizadas por uma distribuição
de amplitudes praticamente homogênea em todas as frequências (esta diferença pode ser
notada na figura 24). Após calcularmos a média de Ah para todos os valores de f < 20 (as
amplitudes das componentes de f ≥ 20 podem ser desprezadas por serem muito pequenas)
e fazer novamente a média para 100 amostras diferentes, obtendo um único valor Ā em
função dos parâmetros T e d, nós concluímos que quando Ā > 0, 01 a função h oscila de
forma apreciável.

Na figura 25 nós resumimos os resultados dividindo o espaço de parâmetros em
regiões de acordo com o tipo de indivíduo que compõem a população no estado estacionário
e também de acordo com a presença de oscilações.
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Figura 24 – (a) Espectro de Fourier para T = 10 e d = 1, 1. Notamos uma distribuição
não homogênea das amplitudes (maiores amplitudes para baixas frequências)
quando há oscilações na função h(t) = 1− z(t). (b) Espectro de Fourier para
T = 1 e d = 1, 1. Notamos uma distribuição homogênea das amplitudes.
Ambos os resultados foram obtidos para b = 1 na rede quadrada.
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Figura 25 – Região de parâmetros divida em regiões onde apenas cooperadores sobrevivem
(d grande e T pequeno), apenas desertores sobrevivem (d pequeno e T grande),
cooperadores e desertores coexistem (valores intermediários de d e T ), com
e sem oscilações (oscilações aparecem para grandes valores de d e T ). Em
algumas situações, as oscilações tem amplitudes muito grandes e o sistema é
atraído para o estado absorvente z = 1 (d intermediário e grandes valores de
T ). Por fim, a população não sobrevive para d > 1, 2.

4.4 Conclusões
Neste segundo trabalho, de modo geral, os nossos resultados mostram que a

população é tão menor quanto maiores são d e a tendência pela deserção T . Em particular,
a população torna-se totalmente extinta para o intervalo d > 1, 2. Dependendo dos
valores dos parâmetros, é possível observar que a população é formada somente por
cooperadores, ou somente por desertores, ou por ambos. Nós também pudemos concluir
que os desertores são especialmente mais sensíveis ao aumento da taxa de mortalidade do
que os cooperadores; de modo geral, podemos dizer que os cooperadores são beneficiados por
taxas de mortalidade moderadas (taxas abaixo do valor limite que extingue a população).
Finalmente, para T > 5, a população experimenta oscilações na evolução temporal das
frações de cooperadores e desertores, sendo esta atrasada em relação àquela. Os resultados
deste trabalho estão sendo compilados para serem submetidos à publicação.
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5 Considerações finais

A expressão do comportamento cooperativo de um indivíduo é fortemente rela-
cionada ao modo como ele interage com sua vizinhança e às condições locais oferecidas.
A teoria de jogos evolutivos, aplicada a jogos em grafos, tem sido uma plataforma fru-
tífera sobre a qual diversos modelos foram e estão sendo propostos para compreender o
estabelecimento da cooperação, bem como as suas características, em diversas instâncias.

No nosso primeiro trabalho, nós assumimos que o comportamento cooperativo pode
ou não ser expresso pelo indivíduo, dependendo das condições oferecidas pelo ambiente. Se
um cooperador for incapaz de cooperar, devido à escassez de recursos onde ele encontra-se,
consideramos que a deserção é, de certa forma, inevitável por parte do cooperador, uma
vez que a inibição da cooperação é causada por um fator externo. Assim, quando este
indivíduo propaga sua estratégia (por um processo de imitação ou de reprodução, por
exemplo), a cooperação, comportamento intrínseco deste indivíduo, é transmitida. No
segundo trabalho, nós mostramos como a densidade da população (fração de cooperadores
e desertores) é impactada quando existe uma taxa de mortalidade d intrínseca e os
indivíduos reproduzem-se segundo uma probabilidade que depende da sua aptidão (ganho)
e da densidade populacional local.

Nos dois trabalhos que compõem esta tese, nós verificamos a importância das
condições locais e da heterogeneidade espacial, no que diz respeito ao processo de estabele-
cimento da cooperação numa população que interage segundo uma matriz de pagamentos
do tipo dilema do prisioneiro. Quanto ao segundo trabalho, ainda pretendemos estudar
o efeito que a mobilidade dos indivíduos traria para a densidade populacional. Também
desejamos estudar como a heterogeneidade na matriz de pagamentos impacta na fração de
cooperadores. Nesse estudo, proporemos que a tendência pela deserção T assume valores
diferentes para sítios diferentes.

Destacamos aqui a ocorrência de uma colaboração em 2017 com o então estudante
de doutorado Marco Antônio Amaral, vinculado ao Programa de Pós-graduação em Física
do Departamento de Física da UFMG. A pareceria resultou em um artigo publicado no
periódico Physical Review E (anexo C). O trabalho teve como objetivo estudar o impacto
de frustrações topológicas na rede triangular em dilemas sociais (dilema do prisioneiro,
entre outros). Os resultados deste estudo não foram incluídos nesta tese, uma vez que
tal estudo não fez parte deste trabalho de doutorado, tendo-se resumido apenas a uma
colaboração. A minha participação neste artigo envolveu realizar as simulações para a
obtenção dos dados analisados, bem como produzir alguns gráficos e figuras.
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Abstract – Cooperation is often conditioned on environmental factors. Behaviors may be inactive
due to external factors, and yet the trait itself may not change. We study the evolution of
cooperation with active and inactive sites. In inactive sites cooperators behave as defectors,
receiving but not providing benefits. This unintentional mimicry provides local advantage to
cooperation, but also prevents the mutual reinforcement provided by clusters of active cooperators.
In general, we found that cooperation is enhanced by inactivity. In particular, if most sites are
inactive, cooperation survives even if the temptation to defect is very large. Interestingly, in the
square lattice with pairwise comparison rule we found that cooperation is enforced by inactive
sites only up to a certain limit.

Copyright c© EPLA, 2016

Introduction. – Cooperation is ubiquitous in nature
despite being against individual self-interest [1–6]. Since
cooperators incur costs to provide a benefit to others,
Darwinian selection seems to oppose the evolution of co-
operation [7]. However, this apparent difficulty can be
overcome provided that positive assortment among coop-
erators exists, such that cooperators interact more often
with other cooperators than with defectors [8]. Positive
assortment among cooperators can be the indirect out-
come of spatial structure, kin discrimination, conditional
behavior, or costly commitment [9–13].

The evolution of cooperation can be analyzed in
the framework of evolutionary game theory. Individ-
uals are called players, behaviors are called strategies
—cooperation (C) or defection (D)— and reproduction
rate is equated to the gains determined by the pris-
oner’s dilemma payoff matrix [14–17]. Classical game the-
ory states that defection is the best choice in one-shot
games [18]. On the other side, if several rounds are played,
conditional behavior based on direct reciprocity favors the
emergence of cooperation [14,15,17,19].

In structured populations, players have a limited num-
ber of interacting partners because individuals can interact
only with neighbors determined by a network of interac-
tion. In most models, strategies spread in the population
by means of local competition. For example, the strategy

of more successful neighbors is copied with probability de-
pending on the relative payoff. Other mechanisms govern-
ing strategy transmission were proposed [16]. Cooperation
can be sustained in networks due to formation of clusters
of cooperators (spatial reciprocity) [16]. Depending on the
cost-to-benefit ratio of cooperation, clusters of cooperators
are robust and defectors cannot outperform cooperators.

Cooperation is often conditioned on environmental fac-
tors. An important conditioning factor is the availability
of resources. The tragedy of commons is a classical sce-
nario where resources are completely exhausted and all
individuals are impaired [20]. Environmental conditions
and individuals strategies are nicely merged in the environ-
mental evolutionary graph theory [21]. In this framework,
not only individuals are of different types, or strategies,
but also the nodes of the network are of different types.
In [21], the authors considered a population of two types
of individuals, structured on a graph of two types of nodes.
The fecundity (or reproduction rate), which was taken as
constant, depended on the matching between individual
and node types. In contrast to constant fecundity models,
cooperative behavior depends on game interactions.

We study the evolution of cooperation in structured
populations where cooperators are able to provide benefits
only if they reside on active sites. Cooperators in in-
active sites are still able to receive benefits from active
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Role-separating ordering in social dilemmas controlled by topological frustration
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“Three is a crowd” is an old proverb that applies as much to social interactions as it does to frustrated
configurations in statistical physics models. Accordingly, social relations within a triangle deserve special
attention. With this motivation, we explore the impact of topological frustration on the evolutionary dynamics of
the snowdrift game on a triangular lattice. This topology provides an irreconcilable frustration, which prevents
anticoordination of competing strategies that would be needed for an optimal outcome of the game. By using
different strategy updating protocols, we observe complex spatial patterns in dependence on payoff values
that are reminiscent to a honeycomb-like organization, which helps to minimize the negative consequence of the
topological frustration. We relate the emergence of these patterns to the microscopic dynamics of the evolutionary
process, both by means of mean-field approximations and Monte Carlo simulations. For comparison, we also
consider the same evolutionary dynamics on the square lattice, where of course the topological frustration is
absent. However, with the deletion of diagonal links of the triangular lattice, we can gradually bridge the gap
to the square lattice. Interestingly, in this case the level of cooperation in the system is a direct indicator of the
level of topological frustration, thus providing a method to determine frustration levels in an arbitrary interaction
network.

DOI: 10.1103/PhysRevE.95.032307

I. INTRODUCTION

The evolution of cooperation is still a major open problem
in biological and social sciences [1]. After all, why should
self-interested individuals incur costs to provide benefits to
others? This puzzle has been traditionally studied by means
of evolutionary game theory, and with remarkable success
[2–6]. The prisoner’s dilemma game [6,7], for example, is the
classical setup of a social dilemma. The population is best off
if everybody would cooperate, but the individual does best if
it defects, and that regardless of what other choose to do. In
classical game theory, the Nash equilibrium of the prisoner’s
dilemma game, indeed the rational choice, is thus to defect.
Nevertheless, cooperation flourishes in nature, and it is in fact
much more common as could be anticipated based on the
fundamental Darwinian premise that only the fittest survive.
Humans, birds, ants, bees, and even different species between
one another, all cooperate to a more or less great extent [8–10].

An important step forward in understanding the evolu-
tion of cooperation theoretically was to consider spatially
structured populations, modeled, for example, by a square
lattice, which has been done first by Nowak and May [11]
who discovered network reciprocity. In spatially structured
populations cooperators may survive because of the for-
mation of compact clusters, where in the interior they are
protected against the invasion of defectors. Other prominent
mechanisms that support the evolution of cooperation include
kin selection [12], mobility and dilution [13,14], direct and
indirect reciprocity [15,16], network reciprocity [11,17–19],

*marcoantonio.amaral@gmail.com

group selection [20], and population heterogeneity [21–24].
In particular, research in the realm of statistical physics has
shown that properties of the interaction network can have
far reaching consequences for the outcome of evolutionary
social dilemmas [25–37] (for reviews see Refs. [38–44]),
and moreover, that heterogeneity in general, be it introduced
in the form of heterogeneous interaction networks, noisy
disturbances to payoffs, or other player-specific properties like
the teaching activity or the propensity to acquire new links over
time, is a strong facilitator of cooperation [22,37,45–63].

However, the impact of a structured population is not
always favorable for the evolution of cooperation. If the
interaction network links three individuals into a triangle, it
may be challenging, or even impossible, to come up with a
distribution of strategies that ensures everybody is best off
(even if one assumes away the constrains of the evolutionary
competition) [64]. In the snowdrift game, anticoordination of
the two competing strategies is needed for an optimal outcome
of the game. Clearly, in a triangle, if one individual cooperates
and the other defects, the third player is frustrated because
it is impossible to choose a strategy that would work best
with both its neighbors. Similarly frustrated setups occur in
traditional statistical physics, and have in fact been studied
frequently in solid-state physics [65,66]. In antiferromagnetic
systems, for example, spins seek the opposite state of their
neighbors, and again, it is clearly impossible to achieve this in
a triangle. As noted above, the snowdrift game is in this regard
conceptually identical, and thus one can draw on methods of
statistical physics and on the knowledge from related systems
in solid-state physics to successfully study the evolutionary
dynamics of cooperation in settings that constitute a social
dilemma.

2470-0045/2017/95(3)/032307(9) 032307-1 ©2017 American Physical Society
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ANEXO C – Exemplo de código utilizado

As simulações foram escritas na linguagem Fortran 90. Um exemplo típico de código
de implementação do modelo dos efeitos da densidade populacional é mostrado a seguir.



! esc -> escreve a cada "esc" número de passos
! pen deve ser divisor de np
! med -> a média será feita nos últimos "med" passos 
descorrelacionados

! taxa de morte fixa: de
! taxa de nascimento fixa: bi
! probabilidades associadas: morte--- d
! nascimento--- w(f + b)
program rede
implicit none
integer(4):: i, j, iy, k, t, m, l, a, apont, place, tempo, vertice
integer(4),parameter:: n=100, n2=n*n, np=50000, 
med=np/5, amos=20, cor=1, cont=np/cor, pen=2500, 
esc=np/pen, mc0=50000, esc0=mc0/pen !ele de fato 
escreve a cada esc=np*cor/pen passos
real(8):: z, p, pay(2,2), soma, somaw, somad, aux, auxw, 
auxd, fce, fwe, fde, ui, te, su, wi, b, d
real(8):: pb, pd, um, inic1, inic2, var, varw, vard, sc, sw, 
sd
integer(4),dimension(:,:), allocatable:: viz
integer(4),dimension(:), allocatable:: v, players
real(8),dimension(:,:), allocatable:: fct, fwt, fdt
real(8),dimension(:), allocatable:: fmc, fmw, fmd, f0c, 
f0w, f0d, fct0, fdt0, fwt0

character(30):: arquivo1, arquivo2, arquivo3, arg
integer(4):: q, f, e

call get_command_argument(1, arg)
read (arg,*) q
te=q*0.01d0
call get_command_argument(2, arg)
read (arg,*) f
d=f*0.01d0
call get_command_argument(3, arg)
read (arg,*) e
b=e*0.01d0

write(arquivo1,*) te
write(arquivo2,*) b
write(arquivo3,*) d
open(1,file=''//trim(arquivo1)//trim(arquivo3)//
trim(arquivo2),status='new')

!Definição das constantes
iy=13; um=4*te
! Definindo a matriz de 
ganho-----------------------------------
pay(1,1)=1.0d0; pay(1,2)=0.0d0
pay(2,1)=te; pay(2,2)=0.0d0
!---------------------------------------------------------------
allocate(viz(n2,4),fct(cont,amos),fwt(cont,amos),fdt(cont,
amos))
allocate(v(n2),fmc(cont),fmw(cont),fmd(cont),f0c(amos),
f0w(amos),f0d(amos),players(n2))
allocate(fct0(mc0),fdt0(mc0),fwt0(mc0))

! Definindo os vizinhos:
! Definindo os vizinhos: Norte, Sul, Leste e Oeste em uma
matriz n² x 4
doi: do i=2,n-1
doj: do j=2,n-1

vertice=n*(i-1)+j
viz(vertice,1)=n*(i-2)+j
viz(vertice,2)=n*(i-1)+j+1
viz(vertice,3)=n*i+j
viz(vertice,4)=n*(i-1)+j-1
enddo doj
enddo doi

! Vizinhos da borda norte
don: do j=2,n-1
i=1
vertice=n*(i-1)+j
viz(vertice,1)=n*(n-1)+j
viz(vertice,2)=n*(i-1)+j+1
viz(vertice,3)=n*i+j
viz(vertice,4)=n*(i-1)+j-1
enddo don

! Vizinhos da borda leste
dol: do i=2,n-1
j=n
vertice=n*(i-1)+j
viz(vertice,1)=n*(i-2)+j
viz(vertice,2)=n*(i-1)+1
viz(vertice,3)=n*i+j
viz(vertice,4)=n*(i-1)+j-1
enddo dol

! Vizinhos da borda sul
dos: do j=2,n-1
i=n
vertice=n*(i-1)+j
viz(vertice,1)=n*(i-2)+j
viz(vertice,2)=n*(i-1)+j+1
viz(vertice,3)=j
viz(vertice,4)=n*(i-1)+j-1
enddo dos

! Vizinhos da borda oeste
doo: do i=2,n-1
j=1
vertice=n*(i-1)+j
viz(vertice,1)=n*(i-2)+j
viz(vertice,2)=n*(i-1)+j+1
viz(vertice,3)=n*i+j
viz(vertice,4)=n*(i-1)+n
enddo doo

! Vizinhos das quinas
viz(1,1)=(n-1)*n+1; viz(1,2)=2
viz(1,3)=n+1; viz(1,4)=n
viz(n,1)=n2; viz(n,2)=1
viz(n,3)=2*n; viz(n,4)=n-1
viz(n*(n-1)+1,1)=(n-2)*n+1
viz(n*(n-1)+1,2)=n*(n-1)+2; viz(n*(n-1)+1,3)=1
viz(n*(n-1)+1,4)=n2; viz(n2,1)=(n-1)*n
viz(n2,2)=n*(n-1)+1; viz(n2,3)=n; viz(n2,4)=n2-1

!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
! INDO ATE O PASSO MCS=50000, COM UMA 
AMOSTRA <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<



a=1
players=0

inic1=1/real(3)
inic2=2*inic1

    v=0 ! vazio
    do i=1,n2

call urand (iy,z)
if (z<inic1) then
  v(i)=2 ! desertor
else
  call urand (iy,z)
  if (z<inic2) v(i)=1
endif

    enddo

    !------------------------------------------------
    f0c(a)=sum(v*(2-v))/real(n2) ! guarda a fração 
inicial de cooperadores para cada amostra "a"
    f0w(a)=sum((v-1)*(v-2))/real(2*n2) ! guarda a 
fração inicial de sitios vazios
    f0d(a)=sum(v*(v-1))/real(2*n2)
    write(1,*)0,f0c(a),f0d(a)

    j=0 ! o vetor "players" guarda a lista de sitios 
ocupados
    do i=1,n2
      if (v(i).ne.0) then

j=j+1
players(j)=i

      endif
    enddo
    apont=j ! esta variavel eh o apontador. ela guarda a 
posicao do ultimo sitio no vetor "players". ela tambem 
fornce o "tamanho" desse vetor

    ! Monte Carlo até termalizar %%%%%%%%%%%%
    mcs0: do t=1,mc0

        tempo=apont
do l=1,tempo
    if (sum(v).eq.0) stop
    call urand (iy,z)
    place=idint(apont*z)+1         ! "place" está 

guardando a posição do sítio focal "i" na lista "players"
    i=players(place)

    ! Calculando o payoff !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ui=0.0d0; wi=0.0d0
    do k=1,4

j=viz(i,k)
if (v(j).eq.0) then
  wi=wi+0.25d0 ! para cada sitio vazio,

fracao w (local) aumenta em 1/4
  cycle ! impedir que sitios 

vazios sejam escolhidos
endif
ui=ui + pay(v(i),v(j))

    enddo
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    pd=d/(um+b+d)

    pb=(wi*(ui+b))/(um+b+d)
    call urand (iy,z)
    if (z<pd) then!morre
      v(i)=0 ! o sitio torna-se vazio
      players(place)=players(apont) ! coloca o 

ultimo sitio ocupado no lugar do que morreu
      players(apont)=0 ! deixa vago 

o lugar do ultimo sitio
      apont=apont-1 ! diminui o 

apontador em 1 unidade
    else if ((z>pd).and.(z<(pd+pb))) then
      call urand (iy,z)
      k=idint(4*z)+1
      j=viz(i,k) ! escolhe um vizinho 

vazio do sitio focal
      do while (v(j).ne.0) ! se o sitio vizinho 

estiver ocupado, escolhe novamente outro
k=k+1
j=viz(i,mod(k,4)+1)

      enddo
      v(j)=v(i) ! nasce um 

jogador no sitio vizinho vazio com a mesma estrategio do 
sitio que o gerou

      apont=apont+1 ! aumenta o 
apontador em 1 unidade

      players(apont)=j ! coloca o 
sitio recem-nascido na ultima posicao da lista dos 
"players"

    endif
    ! se nao estiver dentro de nenhum dos "do`s", 

nada acontece 
enddo

    fct0(t)=sum(v*(2-v))/real(n2)
    fwt0(t)=sum((v-1)*(v-2))/real(2*n2)
    fdt0(t)=sum(v*(v-1))/real(2*n2)
    if (mod(t,esc0).eq.0) write(1,*)t,fct0(t),fdt0(t)

    enddo mcs0

    write(1,*)""

    !%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

  !Calculando a fração média de cooperadores no 
estado estacionário

  soma=0.0d0; var=0.0d0; somaw=0.0d0; 
somad=0.0d0

  do i=mc0,4*mc0/5+1,-1
    aux=fct0(i); auxw=fwt0(i); auxd=fdt0(i)
    soma=soma+aux; somaw=somaw+auxw; 

somad=somad+auxd
  enddo
  fce=soma/(0.2d0*mc0); 

fwe=somaw/(0.2d0*mc0); fde=somad/(0.2d0*mc0)

!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
! INICIANDO VARIAS AMOSTRAS, COM A MESMA 
CONFIGURACAO INICIAL, DADA PELO VALOR 
ESTACIONARIO GERADO ANTERIORMENTE<<<<<

inic1=fce
inic2=fde



if ((fce<1d-2)) inic1=1d-2
if ((fde<1d-2)) inic2=1d-2

players=0

varios: do a=1,amos

    v=0 ! vazio
    do i=1,n2

call urand (iy,z)
if (z<inic1) then
  v(i)=1 ! cooperador
else

!   inic2=z
  if (z<(inic2+inic1)) v(i)=2 ! desertor
endif

    enddo

    !------------------------------------------------
    f0c(a)=sum(v*(2-v))/real(n2) ! guarda a fração 
inicial de cooperadores para cada amostra "a"
    f0w(a)=sum((v-1)*(v-2))/real(2*n2) ! guarda a 
fração inicial de sitios vazios
    f0d(a)=sum(v*(v-1))/real(2*n2)
    write(1,*)0,f0c(a),f0d(a)

    j=0 ! o vetor "players" guarda a lista de sitios 
ocupados
    do i=1,n2
      if (v(i).ne.0) then

j=j+1
players(j)=i

      endif
    enddo
    apont=j ! esta variavel eh o apontador. ela guarda a 
posicao do ultimo sitio no vetor "players". ela tambem 
fornce o "tamanho" desse vetor

    ! Monte Carlo até termalizar %%%%%%%%%%%%
    mcs: do t=1,np

        tempo=apont
do l=1,tempo
    if (sum(v).eq.0) stop
    call urand (iy,z)
    place=idint(apont*z)+1         ! "place" está 

guardando a posição do sítio focal "i" na lista "players"
    i=players(place)

    ! Calculando o 
payoff !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    ui=0.0d0; wi=0.0d0
    do k=1,4

j=viz(i,k)
if (v(j).eq.0) then
  wi=wi+0.25d0 ! para cada sitio vazio,

fracao w (local) aumenta em 1/4
  cycle ! impedir que sitios 

vazios sejam escolhidos
endif
ui=ui + pay(v(i),v(j))

    enddo
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    pd=d/(um+b+d)
    pb=(wi*(ui+b))/(um+b+d)
    call urand (iy,z)
    if (z<pd) then!morre
      v(i)=0 ! o sitio torna-se vazio
      players(place)=players(apont) ! coloca o 

ultimo sitio ocupado no lugar do que morreu
      players(apont)=0 ! deixa vago 

o lugar do ultimo sitio
      apont=apont-1 ! diminui o 

apontador em 1 unidade
    else if ((z>pd).and.(z<(pd+pb))) then
      call urand (iy,z)
      k=idint(4*z)+1
      j=viz(i,k) ! escolhe um vizinho 

vazio do sitio focal
      do while (v(j).ne.0) ! se o sitio vizinho 

estiver ocupado, escolhe novamente outro
k=k+1
j=viz(i,mod(k,4)+1)

      enddo
      v(j)=v(i)   ! nasce um jogador no sitio vizinho

vazio com a mesma estrategio do sitio que o gerou
      apont=apont+1 ! aumenta o apontador

em 1 unidade
      players(apont)=j ! coloca o sitio recem-

nascido na ultima posicao da lista dos "players"
    endif
    ! se nao estiver dentro de nenhum dos "do`s", 

nada acontece 
enddo

if (mod(t,cor).eq.0) then
    fct(t/cor,a)=sum(v*(2-v))/real(n2)
    fwt(t/cor,a)=sum((v-1)*(v-2))/real(2*n2)
    fdt(t/cor,a)=sum(v*(v-1))/real(2*n2)
endif

    enddo mcs

    !%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

    do i=1,cont !cont=np/cor
if (mod(i,esc).eq.0) then
write(1,*)i*cor,fct(i,a),fdt(i,a)
endif

    enddo
    write(1,*)""

enddo varios

  !Calculando a fração de cooperadores média pra
cada instante de tempo

  do i=1,cont !cont=np/cor
      soma=0.0d0; somaw=0.0d0; somad=0.0d0
      do j=1,amos

  aux=fct(i,j); auxw=fwt(i,j); 
auxd=fdt(i,j)

  soma=soma+aux; 
somaw=somaw+auxw; somad=somad+auxd

      enddo



      
fmc(i)=soma/dfloat(amos);fmw=somaw/real(amos); 
fmd(i)=somad/real(amos)
!       if (mod(i,esc).eq.0) then
!       write(1,*)i*cor,fmc(i),fmd(i),fmw(i)
!       endif

  enddo
  !---------------------------------------------------------

----------------
  !Calculando a fração média de cooperadores no 

estado estacionário --------
  soma=0.0d0; var=0.0d0; somaw=0.0d0; 

somad=0.0d0
  do i=cont,cont-med+1,-1

    if (mod(i,esc).eq.0) then
    write(1,*)i*cor,fmc(i),fmd(i),fmw(i)
    endif

    aux=fmc(i); auxw=fmw(i); auxd=fmd(i)
    soma=soma+aux; somaw=somaw+auxw; 

somad=somad+auxd
    ! Calculando o erro (desvio padrão):
    var=var+aux*aux; varw=varw+auxw*auxw; 

vard=vard+auxd*auxd! somatório de x_i^2
  enddo
  fce=soma/dfloat(med); fwe=somaw/real(med); 

fde=somad/real(med)
  ! Calculando o erro (desvio padrão):
  

sc=sqrt((var-soma*soma/dfloat(med))/dfloat(med-1))
sd=sqrt((vard-somad*somad/dfloat(med))/dfloat(med-1))
sw=sqrt((varw-somaw*somaw/dfloat(med))/dfloat(med-
1))
   write(1,*)"%",fce,fde,fwe

open(2,file='data.dat',status='old',position='append')
write(2,*)fce,fde,fwe,sc,b,d,te,sd,sw
close(2)
!---------------------------------------------------------------------
----
end program rede

!========================================

subroutine urand(iy,random)
implicit none
integer(4):: ia, ic, m2, iy
real(8),intent(out):: random

m2=1073741824
ia=843314861
ic=453816693

iy=iy*ia + ic

if (iy<0) then
  iy=(iy + m2) + m2
end if

random=(0.5d0*iy)/(1.0d0*m2)

return

end subroutine urand
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