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• A fecundidade das fêmeas está atrelada ao acesso a
recursos alimentares

Sua distribuição deve depender da dispersão dos
recursos alimentares, sendo modificada por outros
fatores ecológicos, como a predação

• O sucesso reprodutivo dos machos é limitado pelo
acesso às fêmeas

Sua distribuição deve depender da dispersão das
fêmeas

Modelo geral



Modelo geral

O termo sistema de acasalamento se refere à forma pela 
qual os indivíduos de uma população estão agrupados 

em relação às cópulas



1. Monogamia 

2. Poliginia

3. Poliandria

4. Poligamia

Classificação

Tipos de sistema de acasalamento

Defesa de recursos
Defesa de fêmeas

Arenas ou leks

Competição desordenada
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Monogamia

Cada sexo tem um único parceiro durante uma 
estação reprodutiva ou mesmo durante toda a vida



Monogamia

Monogamia social 
x 

Monogamia genética
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Griffith et al. (2002)

• 75% das espécies 
socialmente monogâmicas 
possuem filhotes extra-par

• Na média, 11% dos filhotes 
têm origem extra-par



Monogamia



Monogamia

Por que ser monogâmico?
Alto custo de criação da prole!

Alimentação Aquecimento Proteção



Poliginia

Fêmeas possuem um único parceiro durante um 
período específico, enquanto machos possuem 

mais de uma parceira no mesmo período



POLIGINIA POR DEFESA DE RECURSOS

Machos controlam o acesso de recursos importantes
(e geralmente agregados no espaço) para as fêmeas

Poliginia
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Estudo de caso 1



POLIGINIA POR DEFESA DE FÊMEAS

Machos controlam o acesso das fêmeas diretamente, 
geralmente porque elas estão agregadas no espaço

Poliginia
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Poliginia

Tamanho do macho
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Os maiores levam o prêmio



Poliginia

ARENAS OU LEKS

Machos agregam-se em um determinado local onde 
fazem exibições coletivas
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Poliginia

ARENAS OU LEKS

Machos agregam-se em um determinado local onde 
fazem exibições coletivas
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Poliginia

COMPETIÇÃO DESORDENADA 
(scramble competition)

Machos buscam as fêmeas ativamente

Dispersão 
dos recursos

Predação

Dispersão 
das fêmeas

Dispersão 
dos machos







Fêmeas controlam o acesso a mais de um 
macho dentro de um território

Poliandria





Poligamia

Ambos os sexos copulam com mais de um 
parceiro ao longo da estação reprodutiva



Emlen & Oring (1977)

Implicações



Quanto mais agregadas estiverem as fêmeas ou os 
recursos que elas necessitam para se reproduzir, maior 

será a variação no sucesso reprodutivo dos machos 

Implicações



Implicações

Quanto mais dispersas estiverem as fêmeas ou os 
recursos que elas necessitam para se reproduzir, menor 

será a variação no sucesso reprodutivo dos machos 



Implicações

Quanto menos sincrônica for a chegada de fêmeas 
receptivas na população, maior será a variação no 

sucesso reprodutivo dos machos 



Furtivo

Implicações

Quanto mais sincrônica for a chegada de fêmeas 
receptivas na população, menor será a variação no 

sucesso reprodutivo dos machos 



Quanto maior a variação no sucesso reprodutivo dos machos...

...maior a magnitude do dimorfismo sexual 
(tamanho, armamentos e ornamentos)

Implicações



Estudo de caso 1

Serracutisoma proximum





Sítios de oviposição

Buzatto & Machado (2008)

Fêmeas claramente preferem algumas espécies de 
plantas como sítio de oviposição

Usadas
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Defesa de recursos

Buzatto & Machado (2008)

Baseada na quantidade 
e qualidade das plantas 

hospedeiras

Os machos estabelecem territórios que 
incluem as plantas preferidas pelas fêmeas

Dentro
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Defesa de recursos

Buzatto & Machado (2008)

Machos lutam pela posse de seus territórios





POLIGINIA POR DEFESA DE RECURSOS



Guarda de parceira
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Guarda de parceira

Guardando a parceira (< 10 cm)

Tocando a parceira

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dias

♀1
♀2

♀3

♀4
♀5

Nas proximidades (10-20 cm)

Linge da parceira (20-50 cm)

Muito longe da parceira (>50 cm)

Depois de alguns dias, a guarda de parceira diminui e os machos 
investem em guardar outras fêmes recém chegadas

Buzatto & Machado (2008)





Táticas alternativas

Buzatto et al. (2010)

ln Comprimento do corpo (mm)

Ln
 C

om
pr

im
en

to
 d

a 
pe

rn
a 

II 
(m

m
)



Um mesmo macho furtivo pode copular com muitas fêmeas em 
diferentes haréns

TerritoriaisFurtivosFêmeas Haréns

RIVER

Muniz et al. (2015)

Táticas alternativas



Estudo de caso 2

Seria possível prever a 
distribuição dos sistemas 
de acasalamento ao redor 

do mundo?



Efeitos do clima na reprodução

Duração da estação  
reprodutiva

Sincronia 
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Sistemas de acasalamento baseados 
na defesa de recursos ou fêmeas

Dimorfismo 
sexual

Uma estação reprodutiva longa 
permite a evolução de…

Efeitos do clima na reprodução



Grupo de estudo
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Duração da estação  reprodutiva

Estudos fisiológicos indicam 
que a temperatura mínima 
para atividade é 5 °C

Variável “personalizada”: 
número de meses com 
temperatura superior a 5 °C

Outra variável “personalizada” 
fui a precipitação nos meses com 
temperatura superior a 5 °C

Grupo de estudo

105 espécies



Duração da estação reprodutiva

Meses com temperatura > 5 °C
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Proporção de m
eses do ano 

dedicados à reprodução

Machado et al. (2016)



Tipo de sistema de acasalamento

Machado et al. (2016)

Duração da estação reprodutiva 
(proporção do ano)
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Existe um padrão global!



Conclusões

1. A teoria dos sistemas de acasalamento teve um tremendo 
impacto nos estudos sobre seleção sexual

2. A classificação originalmente proposta para aves e 
mamíferos se provou útil para vários outros táxons

3. A teoria faz previsões sobre o papel da distribuição espacial 
e temporal de recursos sobre a intensidade da seleção sexual 

4. O monopólio de recursos pode influenciar o surgimento de 
táticas alternativas de acasalamento

5. O clima pode influenciar a duração da estação reprodutiva 
e, consequentemente, o tipo de sistema de acasalamento


