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Resumo
O processo de Moran [3] ficou conhecido como um modelo estocástico para a evolução genética de uma população
de tamanho finito fixo. Mais tarde essa teoria foi estendida à Teoria dos Jogos Evolutiva [1, 2, 4], onde a aptidão
dos indiv́ıduos depende também da frequência dos mesmos na população e são especificadas através de uma matriz
de pagamento. A extensão do modelo de Moran para populações com mais de duas estratégias foi feita por [6] e
abre uma nova classe de problemas.
Originalmente, a Teoria de Jogos Evolutiva foi desenvolvida para estudar a dinâmica determińıstica em populações
infinitas [1, 5]. Para populações finitas, devido à hipótese da ausência de mutações, ocorrerá o fenômeno da fixação:
com probabilidade 1, a população será composta totalmente de indiv́ıduos de um mesmo tipo depois de um peŕıodo
de tempo suficientemente grande.
Estudaremos as probabilidades de fixação para o processo de Moran em uma população de tamanho finito com
três tipos de estratégias. Para dois tipos de estratégias, existe uma fórmula exata expĺıcita para a probabilidade de
fixação. Em vez disso, para três tipos, as probabilidades de fixação surgem como soluções de sistemas de equações
algébricas lineares. Provamos que tais sistemas têm soluções únicas. Sabemos que o número de cenários evolutivos
para o caso de duas estratégias é maior do que o número correspondente para uma população infinita. É razoável
esperar que isso seja verdade também para o caso de três tipos, o que nos leva a um grande número de cenários
para examinar. Apresentaremos alguns resultados que devem nos ajudar a entender parcial ou totalmente alguns
destes cenários.
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