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Como evolu íram as diferen ças entre 
machos e fêmeas ?



O que é um macho?

O que é uma fêmea?



O que é um macho?

O que é uma fêmea?



Macho Macho éé o indivo indivííduo que duo que 
possui gametas pequenos e possui gametas pequenos e 
mmóóveisveis

Fêmea Fêmea éé o indivo indivííduo que duo que 
possui gametas grandes e possui gametas grandes e 
imimóóveisveis

IntroduIntroduççãoão



DIFERENDIFERENÇÇA NO INVESTIMENTO A NO INVESTIMENTO 
REPRODUTIVO DE MACHOS E FÊMEASREPRODUTIVO DE MACHOS E FÊMEAS

ProduProduçção BARATAão BARATA

MUITOMUITO

NUMEROSOSNUMEROSOS

ProduProduçção CARAão CARA

POUCOPOUCO

NUMEROSOSNUMEROSOS

IntroduIntroduççãoão



• Elefante marinho

Machos  = 100
Fêmeas = 8

NNúúmeromero mmááximoximo de de filhotesfilhotes
aoao longolongo de de todatoda a a vidavida

• Alce vermelho

Machos  = 24
Fêmeas = 14

IntroduIntroduççãoão



A mulher mais prolA mulher mais prolíífica fica 
de toda a histde toda a históória teve ria teve 
69 filhos69 filhos
Feodor Feodor VassilyevVassilyev (R(Rúússia, sssia, sééculo XVIII)culo XVIII)

O homem mais prolO homem mais prolíífico fico 
de toda a histde toda a históória teve  ria teve  
888 filhos888 filhos
IsmailIsmail, o Sanguin, o Sanguináário (Marrocos, 1672rio (Marrocos, 1672--
1727)1727)

IntroduIntroduççãoão

< 1.000 < 1.000 óóvulos no ovvulos no ovááriorio

> 350.000.000 de espermatoz> 350.000.000 de espermatozóóides em ides em 
cada ejaculacada ejaculaççãoão



O QUE DETERMINA O O QUE DETERMINA O 

SUCESSO REPRODUTIVO DE SUCESSO REPRODUTIVO DE 

MACHOS E FÊMEAS???MACHOS E FÊMEAS???

Bateman (1948)



PrincPrincíípio de pio de BatemanBateman
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1. A maioria das fêmeas consegue c1. A maioria das fêmeas consegue cóópulas pulas 2. Nem todos os machos conseguem c2. Nem todos os machos conseguem cóópulaspulas



PrincPrincíípio de pio de BatemanBateman
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FêmeasFêmeas MachosMachos

3. Somente o sucesso reprodutivo dos machos 3. Somente o sucesso reprodutivo dos machos éé determinado determinado 
pelo npelo núúmero de cmero de cóópulas obtidopulas obtido



PrincPrincíípio de pio de BatemanBateman

Parceiros Parceiros 
escolhidos escolhidos 

pelas fêmeaspelas fêmeas

Parceiros Parceiros 
escolhidos ao escolhidos ao 

acasoacaso

11 22

As larvas do grupo 1 se As larvas do grupo 1 se 
sasaííram melhor ram melhor 

Larvas do grupo 1 Larvas do grupo 1 
+                         +                         

Larvas do grupo 2Larvas do grupo 2

COMPETICOMPETIÇÇÃOÃO

4. O sucesso reprodutivo das fêmeas 4. O sucesso reprodutivo das fêmeas éé determinado pela determinado pela 
qualidade dos machos com os quais elas copulamqualidade dos machos com os quais elas copulam



Menor investimento Menor investimento 
na prolena prole

Maior investimento na Maior investimento na 
proleprole

Maior taxa Maior taxa 
reprodutiva potencialreprodutiva potencial

Menor taxa Menor taxa 
reprodutiva potencialreprodutiva potencial

Atividade sexual mais Atividade sexual mais 
intensaintensa

Atividade sexual Atividade sexual 
menos intensamenos intensa

Sucesso reprodutivo Sucesso reprodutivo 
determinado pelo determinado pelo 

nnúúmero de cmero de cóópulaspulas

Sucesso reprodutivo Sucesso reprodutivo 
determinado pela determinado pela 

qualidade dos parceirosqualidade dos parceiros

DiferenDiferençças no as no 
tamanho dos gametastamanho dos gametas

CompetiCompetiçção por ão por 
parceirasparceiras

SeleSeleçção criteriosa de ão criteriosa de 
parceirosparceiros

Moral da histMoral da históóriaria



Machos competem entre si Machos competem entre si 
pelo acesso pelo acesso ààs fêmeass fêmeas

Fêmeas criteriosas e Fêmeas criteriosas e 
discriminadorasdiscriminadoras

SELESELEÇÇÃO SEXUALÃO SEXUAL
VariaVaria ççãoão nãonão aleataleat óóriaria no   no   
sucessosucesso reprodutivoreprodutivo dos dos 

indivindiv ííduosduos de de umauma populapopula ççãoão

The Descent of Man, and Selection

in Relation to Sex (1871)

SeleSeleçção sexualão sexual



SeleSeleçção sexualão sexual

SELEÇÃO INTRA-SEXUAL

Machos competem entre si pelo acesso às fêmeas

Evolução de armamentos (que também podem ser 
usados na defesa contra predadores)



SeleSeleçção sexualão sexual

SELEÇÃO INTER-SEXUAL

Fêmeas selecionam criteriosamente seus parceiros

Evolução de ornamentos (que podem tornar os 
machos presas mais fáceis)



Como uma característica que diminui 
a sobrevivência dos machos pode ser 

mantida por seleção natural?



•• Fêmeas devem preferir Fêmeas devem preferir 

copular com machos de cauda copular com machos de cauda 

longa, colorida e vistosalonga, colorida e vistosa

Portanto....Portanto....

•• As desvantagens em termos As desvantagens em termos 

de sobrevivência seriam de sobrevivência seriam 

compensadas pelo aumento compensadas pelo aumento 

na probabilidade de copular na probabilidade de copular 

FÊMEAS CRITERIOSASFÊMEAS CRITERIOSAS

•• A cauda longa deve indicar a qualidade de um macho e, ao A cauda longa deve indicar a qualidade de um macho e, ao 

copular com machos de cauda longa, os filhotes das fêmeas copular com machos de cauda longa, os filhotes das fêmeas 

têm vantagens de reprodutêm vantagens de reproduçção e/ou sobrevivênciaão e/ou sobrevivência



SeleSeleçção sexualão sexual

O que as fêmeas ganham com a escolha O que as fêmeas ganham com a escolha 
de machos de maior qualidade?de machos de maior qualidade?

•• BenefBenefíícios diretoscios diretos

VANTAGENS MATERIAIS

- Alimento

- Outros recursos (ninhos)

- Defesa contra predadores

- Cuidado parental

VANTAGENS GENÉTICAS

- Bons genes para a prole

- Filhotes macho atrativos

•• BenefBenefíícios indiretoscios indiretos



SeleSeleçção sexualão sexual

As fêmeas são sempre o sexo criterioso?As fêmeas são sempre o sexo criterioso?

•• Quando um dos sexos investe muito mais do que o Quando um dos sexos investe muito mais do que o 
outro, os indivoutro, os indivííduos do sexo que investe menos irão duos do sexo que investe menos irão 
competir entre si para copular com os membros do competir entre si para copular com os membros do 
sexo que investe maissexo que investe mais

FêmeasFêmeas

RejeitadasRejeitadas AceitasAceitas
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SeleSeleçção feminina ão feminina 
crcríípticaptica

CompetiCompetiçção ão 
espermespermááticatica

Depois do inDepois do iníício da cio da 
ccóópulapula

Escolha pela Escolha pela 
fêmeafêmea

Lutas diretas entre Lutas diretas entre 
machosmachos

Antes do inAntes do iníício da cio da 
ccóópulapula

Tipo de seleTipo de seleçção sexualão sexual

A visão moderna sobre o assuntoA visão moderna sobre o assunto

SeleSeleçção sexualão sexual
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COMPETICOMPETIÇÇÃO DE ÃO DE 
ESPERMAESPERMA



Machos de libMachos de libéélula podem lula podem 
remover o esperma de machos remover o esperma de machos 

com os quais as fêmeas com os quais as fêmeas 
copularam anteriormente copularam anteriormente 



•• O pênis humano tambO pênis humano tambéém m éé capaz de remover esperma de capaz de remover esperma de 

ccóópulas anteriorespulas anteriores

•• A capacidade de remoA capacidade de remoçção ão éé maior em homens circuncidados maior em homens circuncidados 



Comportamentos exibidos pelo macho 

durante a cópula podem induzir 

respostas positivas da fêmea conhecidas 

como escolha críptica, que podem 

enviesar a paternidade da prole a favor 

deste macho.

(1994)



Como a fêmea pode exercer seleção críptica?

• Descartar esperma do macho atual

• Evitar que o macho atual consiga uma intromissão co mpleta

• Não transportar esperma

• Copular com outro macho depois

• Reduzir a o número de filhos de algumas cópulas

• Terminar a cópula prematuramente

• Não ovular ou não maturar ovos

• Realizar ou não a remoção de tampões genitais

• Abortar

• Enviesar a utilização de esperma

• Transportar esperma para um lugar onde outro macho possa removê-lo 



Presents...

A cópula é só

começo da história



Cuidado parentalCuidado parental



Aprendizado

HerançasProteção

•• PredadoresPredadores

•• PatPatóógenosgenos

•• Parasitas e parasitParasitas e parasitóóidesides

•• Frio e calorFrio e calor

•• DesidrataDesidrataçção e alagamentoão e alagamento

Alimentação

•• Antes do nascimentoAntes do nascimento

•• ApApóós o nascimentos o nascimento

•• Antes e depois do nascimentoAntes e depois do nascimento

Cuidado parental: benefCuidado parental: benefíícioscios

Benefícios do 
cuidado parental



Custos do cuidado 
parental

•• Custos fisiolCustos fisiolóógicosgicos

-- Desvio de energia para outras  Desvio de energia para outras  
atividades não relacionadas atividades não relacionadas àà
manutenmanutençção do indivão do indivííduo parentalduo parental

•• Custos ecolCustos ecolóógicosgicos

-- ExposiExposiçção a condião a condiçções abiões abióóticas ticas 
desfavordesfavorááveisveis

-- Risco de predaRisco de predaççãoão

Pós-oviposiçãoPré-oviposição

•• Custo de produzir e maturar os Custo de produzir e maturar os 
ovosovos

•• Custo de localizar um local Custo de localizar um local 
apropriado para oviposiapropriado para oviposiççãoão

•• Custo para preparar ninhos e Custo para preparar ninhos e 
adquirir provisõesadquirir provisões

-- Gasto de tempo e  Gasto de tempo e  energiaenergia

-- Risco de predaRisco de predaççãoão

Cuidado parental: custosCuidado parental: custos



Cuidado parental: quem cuida?Cuidado parental: quem cuida?



Cuidado parental: quem cuida?Cuidado parental: quem cuida?

1. Na maioria dos invertebrados e vertebrados de sangue 
frio, nem fêmeas nem machos cuidam da prole

Liberação de gametas na água

Ocultação de ovos em 
locais onde eles ficarão 

protegidos

Espalhamento de ovos 
isolados no espaço e 

no tempo



Cuidado parental: quem cuida?Cuidado parental: quem cuida?

2. Quando há cuidado, na maioria das espécies, são as 
fêmeas que cuidam da prole

• As fêmeas têm um maior 
investimento em gametas

• As fêmeas têm total certeza do seu 
relacionamento genético com a prole

• A reposição dos gametas femininos 
é mais lenta e, portanto, as fêmeas 
receptivas são mais escassas na 
população 



Cuidado parental: quem cuida?Cuidado parental: quem cuida?

3. Nos vertebrados de sangue frio, o cuidado paternal 
exclusivo está associado à fertilização externa

• Quando a fertilização é externa, a certeza da paternidade é maior

• Como os ovos e espermatozóides são liberados simultaneamente, os 
machos não estão dissociados temporalmente da prole



Cuidado parental: quem cuida?Cuidado parental: quem cuida?

4. Tanto em invertebrados quanto em vertebrados, o 
cuidado paternal exclusivo está associado defesa de 
territórios reprodutivos pelos machos

A defesa de um território diminui os custos do cuidado e aumenta o 
vínculo físico e temporal entre os machos e os ovos



Cuidado parental: quem cuida?Cuidado parental: quem cuida?

5. O cuidado biparental em invertebrados e vertebrados 
está associado ao altíssimo custo do cuidado à prole

Quando o custo do cuidado é muito alto, a chance de sobrevivência da prole 
quando apenas um dos indivíduos parentais está presente é muito baixa



Menor investimento Menor investimento 
na prolena prole

Maior investimento na Maior investimento na 
proleprole

Maior taxa Maior taxa 
reprodutiva potencialreprodutiva potencial

Menor taxa Menor taxa 
reprodutiva potencialreprodutiva potencial

Atividade sexual mais Atividade sexual mais 
intensaintensa

Atividade sexual Atividade sexual 
menos intensamenos intensa

Sucesso reprodutivo Sucesso reprodutivo 
determinado pelo determinado pelo 

nnúúmero de cmero de cóópulaspulas

Sucesso reprodutivo Sucesso reprodutivo 
determinado pela determinado pela 

qualidade dos parceirosqualidade dos parceiros

DiferenDiferençças no as no 
tamanho dos gametastamanho dos gametas

CompetiCompetiçção por ão por 
parceirasparceiras

SeleSeleçção criteriosa de ão criteriosa de 
parceirosparceiros

Resumo da aulaResumo da aula



Resumo da aulaResumo da aula

Sucesso reprodutivo Sucesso reprodutivo 
determinado pelo determinado pelo 

nnúúmero de cmero de cóópulaspulas

Incerteza da Incerteza da 
paternidadepaternidade

+

Maior investimento Maior investimento 
inicial na proleinicial na prole

Certeza da Certeza da 
maternidadematernidade

+

Aumentam os custos e 
diminuem os benefícios do 
cuidado paternal exclusivo

Aumentam os benefícios e 
criam maior vínculo entre a 
fêmea e a prole


