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1) O que é? 
2) Porque acontece? 
3) Quem participa e como? 
4) Seleção sexual em plantas??? 
5) Estudo de caso 1: Dinâmica da competiçao 

espermática em borboletas. 
6) Estudo de caso 2: Competição espermática em 

peixes. 



1. Seleção sexual tem origem da competição entre os 
indivíduos DO MESMO SEXO (intrassexual). 
2. Para que haja seleção sexual, é necessário que:  

• a característica escolhida pelo sexo oposto 
varie entre os indivíduos do sexo escolhido. 

• variação na aptidão (fitness) associada à 
característica. 

0. sexuados ( lógico: upgrade da seleção Natural ) 

O que é? 



O que é? 

Por quê ornamentos aparentemente desvantajosos 
para a sobrevivência deveriam se estabelecer? 



O que é? 

Seleção Natural vs Seleção Sexual? 

 

 

 

 

 

Uma resposta convincente para a existência do sexo implica em: encontrar 
vantagens a curto prazo, que favoreçam os indivíduos sexuais. 

 

 

 

 



Porque acontece? 

Questão sensorial? Química? Anatômica? O meio importa? 

Fêmea escolhe? 

Macho escolhe? 

alguns exemplos: 

cópula prolongada (social) comportamental 

tampões copulatórios (morfologia) anatomia 

remoção de esperma. (direta ou indireta) 

substâncias químicas que reduzem a receptividade (feromônio anti-afrodisíaco 
liberado pelo macho) 

 



Quem participa e como? 

Mecanismos envolvidos: 

 
Tipos de seleção sexual 

Antes do início da 
cópula 

Lutas diretas entre 
machos 

Escolha pela fêmea 

Depois do início da 
cópula 

Competição 
espermática 

Seleção feminina 
críptica 



Quem participa e como? 
mecanismos envolvidos: 

Poliandria 

Poliginia 

Monogamia 

 



Quem participa e como? 



 
Seleção Sexual em Plantas??? 

Willson (1994) 



Seleção Sexual - Comparativo (Willson, 1990) 

Competição entre machos (competition male-male): 

Animais-machos Doadores de pólen (plantas) 

1a.fase “entrega” de esperma “entrega” de pólen 

2a.fase pós-“entrega” e pré-
fertilização 

pós-polinização e pré-
fertilização 

3a.fase pós-fertilização pós-fertilização 



Escolha pela fêmea (female choice): 

Animais-fêmeas 
antes da cópula 

depois da cópula 

Receptoras de 
pólen (plantas) 

pré-polinização 

pós-polinização 



Poderia a seleção sexual proporcionar mudanças 
evolutivas nas plantas? 

Exemplo: dimorfismo 
sexual em Catasetum 
sp. (Orchidaceae) 



Estudo de caso 



Introdução 
ü Competição espermática é um tipo de 
seleção sexual pós-copulatória 

ü maior competição espermática >>> 
maiores espermatozoides 

ü Escassez de estudos relacionando 
competição espermática e evolução de 
espermatozoides mais velozes 

 A teoria da competição espermática: 
 
 - provem de características do esperma. 
 
-  Relação positiva entre tamanho e força 

de competição 
 

Pressupostos: 
 
Espermatozoides maiores nadam mais 
rápido, e nadadores mais velozes atingem 
maior sucesso fertilização 



Objetivos 

 

Examinar a relação entre a competição de espermatozoides, 
velocidade de natação de espermatozoides e comprimento de 

esperma de uma forma metodologicamente rigorosa e 
consistente, tanto dentro como entre espécies de uma única 

família de peixes. 



Objeto de estudo 

Ciclídeos Machos, reprodutivamente 
maduros, selvagens do lago 
Tanganyika, África 



Metodologia 
ü   Coleta machos de 29 sp., 5 
tribos 

• Massa relativa dos testículos e sistema 
reprodutivo como índice do nível de 
competição 

ü  Análise do esperma 

• Tamanho: espermatozoides recolhidos 
em lâmina de Microscópio e medidos 

• Velocidade: observada num Microscópio 
de luz – VCL e VAP 

ü  Análise filogenética 

• Regressão e regressão Múltipla, abordagem 
GLS – Mínimos quadrados generalizados 
(general least squerds) 

• Filogenia de mtDNA 

• Reconstrução de ancestralidade  (Mesquite, 
Modelo Markov) 

• Testes de direção da evolução dos traços 
espermáticos (Bayes- Discrete) 



Resultados 

Classificação do nível de competição espermática de 1 a 4 

1 e 2 –  ausente ou improvável ; 3 e 4 – moderada ou alta 

ü Maior competição > espermatozoides mais longos, rápidos e vida 
mais longa 



Resultados 

ü   Relação positiva entre 
velocidade de natação e 
comprimento, entre espécies 

 

ü  Apenas em 2/29 sp. Apresentaram  
relação positiva significativa entre 
velocidade e tamanho. 

ü  meta-análise mostrou  que o tamanho 
não está relacionada com velocidade. 

ü  não houve evidência de trade-offs entre 
a longevidade e tamanho ou a 
velocidade.  

ü  A velocidade não foi obtida a custa da 
longevidade. 



Resultados 
Testes direcionais: 

Dados do traço do esperma e níveis de competição = codificados  como estados binários 

Reconstrução filogenética por ML para estimar estados ancestrais 

ü Estados ancestrais :  

(i) Baixa competição de esperma 

 (ii) espermatozoides pequenos 

(iii) Velocidades lentas 

Com primeiramente aumento de velocidade, seguido de aumento de 
tamanho 



Discussão & Conclusões 

ü Espécies sujeitas a maior competição espermática, apresentam maior velocidade de 
natação quando comparado a espécies relacionada monogâmicas. 

ü Competição espermática promove a evolução de maior número, tamanho e 
longevidade dos espermatozoides. 

ü Não foi detectado um trade-off entre traços espermáticos -  aumento de uma 
característica em detrimento de outra. 

ü Reconstrução filogenética da evolução do traço espermático mostra que a força 
seletiva da competição levou evolução de espermatozoides maiores e mais rápidos. 

ü Seleção provavelmente agiu na energia espermática para aumentar a mobilidade. 
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