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“No entanto, quando vemos que 
muitos machos perseguem a 

mesma fêmea, podríamos 
dificilmente acreditar que a escolha 
da fêmea é cega, que a fêmea não 

exerce escolha e não é 
influenciada pelas incríveis cores e 

decorações que os machos 
apresentam”

 The Descent of Man, Darwin 1871 





O que é “seleção de 

parceiros sexuais”?



“...qualquer padrão de comportamento 
presente em uns dos sexos que faz os 

indivíduos serem mais adeptos a se 
acasalar com alguns indivíduos do que 

com outros.”

Mate Choice; Bateson, 1983
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Escolha de parceiros 

sexuais de forma não 

aleatória segundo 

características 

perceptíveis no sexo 

oposto.

Qualidade 

do macho

??????????



“Muitos animais apresentam características conspícuas 
como partes do corpo coloridas ou estruturas 
exageradas. Quando essas características tem a função 
de incrementar a atratividade do indivíduo durante a 
escolha de parceiros, elas são chamadas de 
ornamentos.”

“Uma característica utilizada para atrair o 
sexo oposto durante a escolha de parceiros.” 

Encyclopedia of Animal Cognition and Behavior

Ornamento?

https://link.springer.com/referencework/10.1007/978-3-319-47829-6






http://www.youtube.com/watch?v=1zxJPQlFFTI&t=25


http://www.youtube.com/watch?v=opX5IJS7c6E


http://www.youtube.com/watch?v=7yxWBOPNkJ8








Mas, como as fêmeas 

conseguem gerar essas 

características nos machos?
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Mas, como as fêmeas 

conseguem EXAGERAR 

características nos machos?
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Andersson 1982

N
úm

er
o 

m
éd

io
 d

e 
ni

nh
os

 p
or

 m
ac

ho

Tratamento da cauda

  Encurtada                   Controle                Alongada





Mas, os machos podem ser 

seletivos?
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Escolha de parceiros 

(as) sexuais de forma 

não aleatória segundo 

características 

perceptíveis pelo sexo 

oposto.

Qualidade 

da fêmea

???????











Investimento do macho  

Presente nupcial Cortejo 
pré-copulatório

Cortejo copulatório 
e esperma
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Fêmeas em baixa condição corporal Fêmeas em boa condição corporal



https://docs.google.com/file/d/1J4JPXkUpKen8iTEGBXlGRu-6SI_6qTsJ/preview


https://docs.google.com/file/d/1xKpTkgZcE6oM2npnPounuynlFuQXTSv4/preview


https://docs.google.com/file/d/1dW4V63P_4mckMO1EnM6oz2jd5z0l2T-o/preview


https://docs.google.com/file/d/1dW4V63P_4mckMO1EnM6oz2jd5z0l2T-o/preview


GLM Quasibinomial

Boa condição 
Estimado: 0,39; p= 0,093

Tempo perto da barreira
Estimado: 0,497; p= 0,042

Boa cond. x Tempo perto 
Estimado: 0,504; p= 0,016

Tempo perto da barreira (min)

Pro
po

rçã
o d

e m
osc

as 
cap

tur
ad

as



GLM Gamma 

Boa condição 
Estimado: 8,43; p= 0,004

Duração da interação
Estimado: 0,48; p= 0,031

Duração da interação (min)
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GLM Gamma

Boa condição
Estimado: 2,04; p < 0,001

Duração da interação
Estimado: 0,16; p= 0,004

Boa cond. x Duração da int.   
Estimado: -0,19; p<0,001

Duração da interação (min)
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Alocação diferencial positiva
Tamanho do presente

Estimulação do abdômen

Tempo de inserção



Fêmeas mais fecundas:

20% mais ovos que as fêmeas com baixa condição corporal

Grupo experimental
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Menor risco de competição espermática

Menor tempo entre a cópula e a oviposição

Número de moscas no presente nupcial
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Então, o que vale a pena de lembrar sobre 

seleção de parceiros (as) sexuais?



● Seleção de parceiros (as) 

sexuais é um mecanismo 

que exerce uma pressão 

seletiva em 

características 

atraentes no sexo oposto 

(podem estar associadas 

a qualidade do indivíduo).



● A avaliação da 

qualidade é diferente 

em cada sexo.



● Seletividade é 

determinada pelo 

investimento em 

reprodução.



● Como fêmeas 

geralmente investem 

mais em reprodução, 

elas tendem a ser o 

sexo seletivo.



● Para as 

características 

selecionadas serem 

fixadas na população, 

devem ser herdáveis.



● As características 

atraentes dão mais 

acasalamentos aos 

indivíduos e isso faz 

que a característica 

seja cada vez mais 

comum.




