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Papéis sexuais 
e Seleção Sexual



http://www.youtube.com/watch?v=9GgAbyYDFeg&t=205
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Os comportamentos têm base 
genética, são herdáveis.

Ao longo de muitas gerações a 
seleção favorece características 
físicas e comportamentos que 
aumentam a sobrevivência e o 
sucesso reprodutivo.



O que é um macho? E uma fêmea?
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≠ custo de produção de gametas
≠ quantidade máxima de filhotes



Bateman (1948)

O que determina o sucesso reprodutivo das fêmeas??



Bateman (1948)

Experimento com Drosophila melanogaster

Identificação dos indivíduos

Dados coletados:

● número de cópulas por indivíduo
● número de filhos por indivíduo 
● qualidade dos filhotes com e sem escolha feminina de parceiros
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Sucesso reprodutivo depende da 
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ESCOLHEM CRITERIOSAMENTE 
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Paradigma Darwin-Bateman



  Charles Darwin, 1871
“A Descendência do Homem e Seleção em Relação ao Sexo“

 12 anos depois 
de “A Origem das 

Espécies”



Seleção sexual

Diferença não-aleatória entre número de descendentes 
deixados por indivíduos do mesmo sexo.

Competição Escolha



Competição intra-sexual 



Canal do youtube: Risa

Escolha de parceiros

https://docs.google.com/file/d/1L6qKVa_qtflCwu8YZUkpiD5TsPqWGWrt/preview


De que forma a escolha por parceiros evolui?



● Alimento
● Território (recursos)
● Local para nidificação 
● Cuidado parental

Benefícios diretos

Por favor, me ame... ...Eu trouxe uma mosquinha!

(Costa-Schmidt et al , 2008)



Benefícios indiretos

Hipótese do filho sexy (Ronald Fisher, 1915)



Benefícios indiretos Hipótese do filho sexy

Seleção desenfreada (runaway selection)
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Benefícios indiretos Hipótese dos bons genes

(Zahavi, 1975)



Benefícios indiretos Hipótese dos bons genes

Prole dos machos com grandes haréns
Prole dos machos sem grandes haréns
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Idade da prole

Antilocapra americana

Byers & Waits 2006



Quais custos os indivíduos podem pagar pelas 
características que evoluem por seleção sexual?



Canal do youtube: utexasCNS 

https://docs.google.com/file/d/1WS6HGK-O3OntuUz1tU1ugQ8XbJmy7Gz_/preview
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Seleção 
para 

sobreviver

Foto de Christian Ziegler 
Nat Geo Image Collection
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Resultado vai depender do 
contexto ambiental!

Seleção para 
reproduzir

Seleção 
para 

sobreviver



E os machos? Eles não escolhem?



● registros cada vez mais comuns

● registros mesmo em espécies com “papéis sexuais tradicionais”

● traços sexuais secundários femininos são cada vez mais relatados

○ FÊMEAS SOB SELEÇÃO SEXUAL

2016



Machos escolhem  quando a escolha aumenta seu 

sucesso reprodutivo!!

●  fêmeas variam (qualidade, fecundidade…)

●  limitação de recursos para investir em cópulas ou prole

●  acesso a fêmeas (número ou distribuição) é limitante







Poliandria
(poly- muitos, andros- homem) 



2013

Poliandria não é rara ou incomum!

Década de 80 → testes de paternidade em filhotes



Diversas vantagens possíveis



Diversas vantagens possíveis

● garantir a fecundação dos ovos

●  ganhar recursos

●  aumentar a variedade genética da prole 

●  evitar infanticídio 

●  ganhar cooperação

●  conveniência (conflito)
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Spermophilus brunneus (Sherman 
1989)

Littorina subrotundata 
(Zahradnik et al 2008)

Nephila clavipes
(Reviwed by Uhl et al 
2009)

Algumas estratégias dos machos para evitar poliandria:
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1989)
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• guarda de cópula (ou guarda de parceira)

• preferência por fêmeas virgens

• inserção de tampões genitais

Algumas estratégias dos machos para evitar poliandria:
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Competição pós copulatória entre ejaculados de diferentes 

machos pelo acesso aos gametas da fêmea.

Competição espermática



• remoção de esperma

• investimento no ejaculado

• tamanho dos testículos

• quantidade de espermatozóides

• qualidade dos espermatozóides

Competição espermática
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Seleção sexual que ocorre depois do 

acasalamento, na qual características da 

fêmea podem favorecer o sucesso de 

fertilização de determinados parceiros 

sexuais.

1994

Escolha críptica da fêmea



• ejeção (descarte) de esperma

• duração da cópula

• resposta a estímulos

• aumento da ovulação

• maior estoque de esperma

•  “facilitação” da fecundação

Escolha críptica da fêmea

© Trevor Jinks, 
Queensland, AustraliaPoecilia reticulata (guppies)



https://docs.google.com/file/d/1906pOO6LBDBbidJr52x414MICMeScsou/preview
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Mensagens para levar para casa:



Para que haja evolução por seleção sexual,

é necessário que:

● as características variem entre os indivíduos do mesmo sexo;

● as características sejam herdáveis;

● possuir determinada característica aumente o número de 

descendentes deixados pelos indivíduos (sucesso reprodutivo).

PS: as características podem ser comportamentais, como morfológicas, químicas, etc...

Fonte:  Pearl Jam - Do the Evolution 
(clipe da música)



PROCESSOS

PRÉ-CÓPULA
Competição por 

parceiros sexuais

Escolha por

 parceiros sexuais

PÓS-CÓPULA
Competição 

espermática

Escolha críptica 

da fêmea

Seleção Sexual



Para saber mais:



Para saber mais:

http://g-spotlab.weebly.com/
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Ave do paraíso soberba (Lophorina niedda)


