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Resumo 

 

SANTANA, E.M. Causas e consequências da poliandria. 2018. Tese (Doutorado) – 
Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

De acordo com o paradigma Darwin-Bateman, fêmeas não ganham benefícios em 
copular com múltiplos machos (i.e., poliandria), dado que seu sucesso reprodutivo 
depende principalmente da qualidade dos seus parceiros sexuais. Porém, a poliandria é 
um comportamento amplamente encontrado nas espécies com reprodução sexuada. O 
objetivo central desta tese foi explorar as possíveis causas e consequências da 
poliandria. No Capítulo 1, utilizamos experimentos em laboratório para investigar 
como a experiência social antes e depois da maturação influencia o grau de poliandria. 
A espécie estudada foi o grilo australiano Teleogryllus commodus, para a qual o 
ambiente acústico antes da maturação determina o comportamento reprodutivo das 
fêmeas após a maturação. Nossos resultados mostram que o grau de poliandria não 
varia entre fêmeas criadas em dois ambientes acústicos distintos, um composto por 
machos de qualidade variada (QV) e outro composto por machos de alta qualidade 
(AQ). As fêmeas do grupo AQ foram menos responsivas aos machos de alta qualidade 
e aceitaram machos independentemente de sua qualidade, um padrão diferente 
daquele encontrado para as fêmeas do grupo QV. Quando a qualidade média dos 
machos encontrados pelas fêmeas do grupo QV foi baixa, o número total de machos 
aceitos foi baixo, porém quando a qualidade média dos machos foi alta, o número de 
machos aceitos foi alto. Portanto, há uma interação entre a experiência social antes e 
após a maturação na determinação do grau de poliandria. No Capítulo 2, utilizamos 
métodos comparativos para testar se o risco de competição espermática promovido 
pela poliandria determina a evolução de características masculinas relacionadas à 
monopolização de fêmeas. Nosso modelo de estudo foram rãs da subfamília 
Leptodactylinae, cujas espécies podem depositar ovos na água (onde o risco de 
competição espermática é alto) ou dentro de tocas na terra (onde o risco de 
competição espermática é baixo). Encontramos que há correlação entre o tipo de local 
de reprodução (aquático x terrestre) e quatro características masculinas relacionadas à 
monopolização de fêmeas. Nossos resultados provêem uma relação causal entre 
características dos machos e a reprodução terrestre, mas os padrões encontrados nem 
sempre seguiram as previsões propostas pela hipótese de que o risco de competição 
espermática é menor em espécies com reprodução terrestre. Tais resultados sugerem 
que as pressões seletivas que agem nas quatro características masculinas exploradas 
aqui não são as mesmas, provavelmente devido a diferenças nas funções que cada 
característica tem durante as interações inter- e intra-sexuais. Ao fim desta tese, 
fornecemos evidências de uma nova causa da poliandria, além de mostrarmos as 
consequências da poliandria sobre a evolução de características dos machos. 

 

Palavras-chave: ambiente social, armamento masculino, competição espermática, 
histórico de acasalamento, plasticidade fenotípica, qualidade do macho, taxa de 
acasalamento de fêmeas. 



 

Abstract 

 

SANTANA, E.M. Causes and consequences of polyandry. 2018. Tese (Doutorado) – 
Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

According to the Darwin-Bateman paradigm, females derive no benefit from 
multiple mating (i.e., polyandry) and their reproductive success is mainly influenced 
by the quality of their partners. However, there is increasing evidence that polyandry 
is ubiquitous across many animal groups. The main goal of this thesis was to explore 
possible causes and consequences of polyandry. In Chapter 1, we conducted an 
experiment to investigate how the social experience pre- and post-maturity 
influences the degree of polyandry. We studied the Australian cricket Teleogryllus 
commodus, for which we know that the acoustic environment prior to maturity alters 
female reproductive behavior after maturity. We found that the degree of polyandry 
did not differ between females reared in two acoustic environments, one composed 
of varied-quality (VQ) males and other composed of only high-quality (HQ) males. 
However, whereas females from the HQ group were less responsive to high quality 
male calls, accepting males regardless of their quality, females from the VQ group 
showed a different response. When the mean male quality experienced by a female 
from the VQ group was low, the total number of accepted males was low, and when 
the mean male quality was high, the total number of accepted males was high. Thus, 
the social experience pre- and post-maturation interact to determine the degree of 
polyandry in females of the Australian cricket. In Chapter 2, we used comparative 
methods to test if the risk of sperm competition promoted by polyandry drives the 
evolution of male traits related to female monopolization. We studied frogs of the 
subfamily Leptodactylinae, which lay eggs either on the water (where sperm 
competition risk is high) or inside terrestrial burrows (where sperm competition risk is 
low). We found evidence of an evolutionary correlation between the type breeding site 
(aquatic x terrestrial) and four male traits related to female monopolization. Our study 
creates a causal link between male traits and terrestrial reproduction, but the patterns 
not always followed the hypothesis that sperm competition risk is lower in terrestrial 
breeders. This finding suggests that the selective pressure acting on male traits is not 
the same, probably because they have different functions during inter- and intrasexual 
interactions. In conclusion, we provide evidence of a new cause of polyandry and show 
that polyandry may have consequences for the evolution of weaponry traits in males. 
 

Key-words: female mating rate, male quality, male weaponry, mating history, sexual 
selection, socially-cued phenotypic plasticity, sperm competition. 
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Introdução Geral 

 

Esta é uma tese sobre sexo. Alguns podem achar que fazer pesquisa sobre sexo no 

mundo natural seja uma mistura de Laura Muller com National Geographic, ou uma 

combinação de curiosidade, fofoca, erotismo e voyerismo animal. Bom, pelo menos é 

isso que meus familiares e amigos não-biólogos pensam quando digo que estudo sexo. 

Dessa forma, decidi que a introdução e a conclusão desta tese seriam redigidas 

especialmente para eles, os leitores não-biólogos. Ao longo do texto, pretendo deixar 

claro como e por que respostas sobre questões relacionadas ao sexo são importantes 

para entendermos o surgimento de muitas características morfológicas e 

comportamentais dos organismos. Espero demonstrar também como nem sempre é 

simples prever os efeitos do sexo na biologia dos organismos, mesmo para naturalistas 

renomados. Ao terminar a leitura, espero que você, caro leitor, tenha uma visão mais 

ampla, talvez menos sexy, do sexo no mundo natural. Mas vamos começar do início, 

citando o naturalista mais famoso que conhecemos, Sir Charles Darwin. 

Quase todo mundo (e, com certeza, todo biólogo), sabe quem foi Charles Darwin. 

No seu livro intitulado “A Origem das Espécies”1, publicado em 1859, Darwin 

revolucionou a forma como entendemos o mundo ao propor a teoria da evolução das 

espécies por seleção natural. O que poucos sabem é que, em 1871, ele publicou outro 

livro intitulado “A Descendência do Homem e Seleção em Relação ao Sexo”2. Neste 

segundo livro, Darwin relata que, em muitas espécies, alguns indivíduos 

(especialmente os machos) possuem características exageradas que não provêm 

nenhuma vantagem para a sobrevivência, podendo inclusive ser custosas ao reduzir a 

habilidade de fuga de predadores e a eficiência na obtenção de alimentos. Talvez o 

exemplo mais conhecido seja a cauda do pavão que, apesar de ser uma das mais belas 

estruturas do mundo animal, faz com que os machos sejam presas fáceis para seus 

predadores. O dilema que atormentou Darwin e para o qual ele não tinha uma resposta 

convincente quando da publicação do seu primeiro livro era: como características que 

diminuem a sobrevivência dos machos podem ter evoluído por seleção natural? A 

                                                 
1 Darwin, C. (1859) The origin of species. London: John Murray. 
2 Darwin, C. (1871) The descent of man and selection in relation to sex. London: John Murray. 
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resposta a esta e outras perguntas só veio no seu segundo livro, quando ele propôs a 

teoria da seleção sexual. 

Mas exatamente o que é e como funciona essa tal de seleção sexual? 

Formalmente, a seleção sexual se refere a diferenças não aleatórias no sucesso dos 

indivíduos de uma espécie em conseguir parceiros e gerar filhotes. Complicado? Bem, 

imagine uma espécie em que machos e fêmeas sejam iguais em relação à sua 

morfologia externa e ao seu comportamento. Imagine agora que, devido a mutações 

genéticas sofridas ao acaso, um macho desenvolva uma característica específica que 

traga vantagens na disputa por fêmeas. Como exemplo, podemos pensar em chifres 

que ajudam um macho a afastar machos rivais e, desta forma, monopolizar o acesso às 

fêmeas. A mutação genética que promoveu o surgimento de chifres nos machos 

confere vantagem não apenas na obtenção de parceiras sexuais, mas também na 

sobrevivência, pois os chifres podem ser usados para afugentar predadores. Ao longo 

do tempo, machos com chifres maiores ou mais fortes sobreviverão melhor, 

monopolizarão mais fêmeas e deixarão mais filhotes do que machos com chifres 

pequenos ou mais fracos. A disputa entre machos pelo acesso às fêmeas é o primeiro 

componente que Darwin reconheceu como sendo parte do processo de seleção sexual. 

Tal disputa favorece o surgimento de estruturas que conhecemos como armamentos, 

pois são usadas principalmente em combates entre machos pelo acesso às fêmeas. 

O outro processo de seleção sexual reconhecido por Darwin é a escolha de 

parceiros sexuais pelas fêmeas. É a preferência feminina por características 

ornamentais masculinas que explica a evolução da cauda do pavão. Segundo Darwin, 

fêmeas teriam uma predileção inata por ornamentos vistosos e se acasalariam 

preferencialmente com machos que possuem ornamentos maiores, mais coloridos ou 

mais elaborados. No final do século XIX, a ideia de que as fêmeas eram um agente 

importante de seleção sobre características masculinas foi mal recebida não apenas 

pela sociedade como também pelos pesquisadores. Foi somente na primeira metade do 

século XX que a escolha feminina voltou a ser estudada e que a hipótese de uma 

"predileção inata por ornamentos vistosos" foi substituída pela existência de genes que 

controlam a preferência das fêmeas por características masculinas. Hoje, por exemplo, 

sabemos que tais genes existem e que os filhotes do sexo feminino herdam os genes de 
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preferência de suas mães. Ainda não compreendemos bem como tais genes surgiram e 

quais são as vantagens que as fêmeas adquirem ao copular com machos mais 

ornamentados. De qualquer forma, o padrão geral é bem conhecido: machos com 

ornamentos mais elaborados conseguem mais cópulas do que machos com 

ornamentos menos elaborados e esta vantagem supera eventuais custos que 

ornamentos exagerados podem trazer para a sobrevivência dos machos. 

Em resumo, tanto a presença de armamentos (tais como chifres) como de 

ornamentos (tais como a cauda do pavão) aumentam o sucesso de acasalamento dos 

machos, ou seja, a probabilidade dos machos deixarem filhotes. Um macho com 

armamento ou ornamento desenvolvido não só deixará mais filhotes, como também 

seus filhotes machos herdarão as características do pai. Adicionalmente, se quanto 

maior for o chifre ou a cauda de um macho, mais fêmeas tal macho conseguir 

fecundar, o resultado esperado é que, ao longo do tempo, só haja machos com chifres 

ou caudas longas na população. Machos com chifres ou caudas pequenos podem se sair 

melhor em atividades como conseguir alimento, se esconder ou fugir de predadores. 

Entretanto, como machos com chifre grandes monopolizam mais fêmeas e machos 

com cauda longa são preferidos pelas fêmeas, machos com chifre ou cauda pouco 

desenvolvidos não deixam filhotes e os genes que determinam o tamanho reduzido 

destas duas estruturas desaparecem da população. 

A competição entre machos pelo acesso às fêmeas e a escolha de parceiros sexuais 

pelas fêmeas são, portanto, os dois mecanismos descritos por Darwin para explicar 

como a seleção sexual ocorre. Apesar de ter dado o pontapé inicial, Darwin não foi 

muito além disso, pois suas ideias sobre seleção sexual encontraram uma enorme 

resistência dentro e fora da academia. O próximo grande passo na nossa compreensão 

sobre o sexo no mundo natural ocorreu em 1948, quando o geneticista Angus John 

Bateman publicou os resultados de seus experimentos de acasalamento feitos com 

moscas de fruta3. Bateman identificou cada mosca e registrou o número de cópulas por 

indivíduo (voyerismo animal, lembram?), o número de filhotes por indivíduo e a 

habilidade dos filhotes produzidos em competirem com os outros por comida. 

Bateman descobriu que: (1) quanto mais os machos copulavam, mais filhotes eles 

                                                 
3 Bateman, A. (1948) Intra-sexual selection in Drosophila. Heredity, 2:349-368. 
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deixavam; (2) copular mais não aumentava o número de filhotes produzidos pelas 

fêmeas; (3) alguns machos conseguiam copular muito mais e ter muito mais filhotes 

que outros; (4) diferentemente dos machos, as fêmeas variavam pouco na quantidade 

de cópulas e no número de filhotes produzidos ao longo da vida; (5) quando as fêmeas 

puderam escolher com qual macho copular, seus filhotes eram mais habilidosos em 

competir por comida do que os filhotes de fêmeas que copularam aleatoriamente com 

machos sorteados por Bateman. Baseado nos resultados de seus experimentos, 

Bateman chegou a algumas conclusões gerais sobre o comportamento sexual de 

machos e fêmeas. 

Machos produzem grandes quantidades de gametas pequenos (espermatozóides), 

ou seja, células reprodutivas que necessitam de pouca quantidade de energia para 

serem produzidas. Fêmeas, por sua vez, produzem poucos gametas grandes (óvulos), 

custosos para se produzir. Sendo assim, a taxa reprodutiva potencial dos machos é 

maior, o que significa que machos têm potencial para deixar muito mais filhos por 

unidade de tempo do que as fêmeas. Além disso, o sucesso reprodutivo de machos 

depende somente do seu sucesso de acasalamento: quanto maior for o número de 

fêmeas com quem um macho copular, mais filhotes ele produzirá. Por isso, machos 

deveriam ser promíscuos e competir entre si pelo acesso às fêmeas. Fêmeas, por sua 

vez, têm menor taxa reprodutiva potencial, pois a produção de seus gametas é custosa 

e demorada. Logo, seu sucesso reprodutivo depende da qualidade do macho com o 

qual ela copula. Assim, fêmeas deveriam escolher bem com quem copular e não teriam 

por que serem promíscuas. Essa atribuição de papéis sexuais para machos e fêmeas é 

chamada de paradigma Darwin-Bateman (Figura 1) e foi um dos avanços mais 

importantes no entendimento de como a seleção sexual age sobre os organismos em 

geral. 

Porém, nem tudo são flores e, na ciência, estamos sempre descobrindo fatos que 

nos fazem revisar as teorias vigentes. Por volta de 1980, as técnicas de biologia 

molecular e os testes de paternidade se tornaram acessíveis e os pesquisadores 

puderam testar a paternidade dos filhotes não só em um humanos, mas em várias 

outras espécies de animais. Qual não foi a surpresa da comunidade científica ao 

perceber que entre os filhotes de aves supostamente monogâmicas havia um monte de 
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bastardinhos!? Mais especificamente, em 90% das espécies de aves consideradas 

monogâmicas foram encontrados filhotes que não eram dos pais que os criavam. E não 

é só isso! Mesmo nas espécies majoritariamente monogâmicas, cerca de 11% dos 

filhotinhos eram de outros machos4. Sendo assim, contrariando o paradigma Darwin-

Bateman, fêmeas da maioria das espécies de aves estavam copulando com mais de um 

(as vezes vários) machos durante seu período reprodutivo. No jargão técnico, essas 

fêmeas são conhecidas como poliândricas (poli = muitos, andros = macho). 

 

 

Figura 1. Esquema lógico do paradigma Darwin-Bateman. A partir de diferenças iniciais no 
tamanho dos gametas, temos uma cascata de eventos que influenciam o comportamento 
sexual de machos e fêmeas. Durante a produção de gametas, fêmeas investem muita energia 
em poucos gametas imóveis. Machos, por sua vez, investem menos por gameta, produzindo 
grandes quantidades de gametas móveis. Esta diferença no investimento em gametas faz com 
que machos tenham o potencial de deixar um número muito maior de filhotes ao longo da vida 
do que fêmeas, ou seja, possuam uma maior taxa reprodutiva potencial. Sendo assim, o sucesso 
reprodutivo de machos depende do número de fêmeas que eles conseguem fecundar. Já o 
sucesso reprodutivo das fêmeas depende da qualidade do parceiro que irá fecundar seus caros 
gametas. Por isso, espera-se que machos compitam entre si pelo acesso às fêmeas, enquanto 
fêmeas devem escolher de forma criteriosa os pais de seus filhotes. 

                                                 
4 Griffith, S.C., Owens, I.P.F., Thuman, K.A. (2002) Extra pair paternity in birds: a review of 
interspecific variation and adaptative function. Molecular Ecology, 11:2195-2212. 
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Após as descobertas com aves, o número de estudos que encontraram poliandria 

nas fêmeas só cresceu. Em 2013, uma importante revista científica lançou uma edição 

inteira só com artigos explorando as implicações da poliandria para pesquisas sobre 

evolução por seleção sexual5. No ano seguinte, um artigo de revisão confirmou que a 

poliandria é amplamente encontrada em várias espécies animais, incluindo 

invertebrados e vertebrados6. Porém, o número de fêmeas poliândricas em cada 

população e a quantidade de machos com que cada uma delas copula varia bastante, 

tanto entre diferentes espécies como dentro de populações da mesma espécie³. Na 

prática, isso significa que é possível encontrar na natureza fêmeas monogâmicas, 

pouco poliândricas ou muito poliândricas. Além de lançar dúvidas sobre a validade do 

paradigma Darwin-Bateman (ou seja, "machos competem e fêmeas escolhem"), a 

avalanche de informações sobre poliandria trouxe consigo duas perguntas 

inquietantes: 

(1) Por que as fêmeas são poliândricas? 

(2) Quais as vantagens que levaram à evolução da poliandria? 

As perguntas acima vêm sendo exploradas e respondidas ao longo dos últimos 

dez anos, ou seja, estamos apenas no início de uma longa jornada científica. Já 

sabemos, porém, que a poliandria pode aumentar a variabilidade genética da prole, 

gerando filhotes mais resistentes às adversidades do ambiente, incluindo o ataque de 

parasitas. A poliandria também é vantajosa quando machos oferecem comida em troca 

de sexo, já que quanto mais parceiros sexuais uma fêmea tiver, mais recursos 

alimentares ela poderá acumular. Há espécies em que machos matam os filhotes de 

outros machos, tanto para eliminar os descendentes de um rival como para fazer com 

que fêmeas entrem no cio novamente. Como forma de evitar o assassinato de filhotes, 

fêmeas copulam com vários machos do bando e geram dúvidas sobre quem é o 

verdadeiro pai dos filhotes ― dessa forma, elas contêm o instinto assassino dos 

machos. Fêmeas podem também aceitar copular com machos insistentes ou 

assediadores quando o esforço para tentar afastá-los é alto, um comportamento 

                                                 
5 Pizzari, T., Wedell, N. (2013) The polyandry revolution. Philosophical Transactions of the Royal Society 
B, Volume 368, Issue 1613. 
6 Taylor, M.L., Price, T.A.R., Wedell, N. (2014) Polyandry in nature: a global analysis. Trends in Ecology 
& Evolution, 29:376-383. 
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conhecido como poliandria de conveniência. Por fim, contrariando o que se imaginava, 

a produção de esperma parece não ser ilimitada. Machos podem não ter esperma 

suficiente para fecundar todos os gametas das fêmeas, especialmente se eles já 

copularam com muitas outras fêmeas ou se estão debilitados fisicamente. Nesses casos, 

o sucesso reprodutivo das fêmeas passa a depender, em parte, do número de machos 

com os quais elas copularam, pois será necessário acumular esperma de muitos 

machos para garantir a fecundação de todos os óvulos. Em todas as situações acima, as 

fêmeas se beneficiam em copular com muitos machos, ao contrário do previsto pelo 

paradigma Darwin-Bateman. 

Muito se avançou no conhecimento sobre a poliandria, mas ainda falta muito a 

descobrir. Nesse cenário é que está inserida minha tese de doutorado. Ao longo dos 

últimos quatro anos, busquei responder duas questões gerais pouco exploradas na 

literatura de seleção sexual e para as quais há pouco consenso entre os pesquisadores: 

quais são as causas e as conseqüências da poliandria? Sabe-se que as experiências 

vividas durante a juventude podem dar pistas do que os animais vão encontrar quando 

adultos. Por isso, a morfologia e o comportamento dos organismos quando adultos 

podem ser determinados pela sua história pregressa ou pelo ambiente onde ocorreu 

seu desenvolvimento. Sabemos, por exemplo, que fêmeas de uma tarântula espanhola 

são mais propensas a canibalizar os machos durante o cortejo se elas tiverem passado 

fome durante o desenvolvimento7. Será que o ambiente social onde as fêmeas crescem 

pode influenciar também a propensão delas à poliandria quando adultas? Em outras 

palavras, as fêmeas já nascem predispostas a copular muito ou a poliandria pode ser 

determinada pelas experiências vividas por elas na juventude? Busquei responder essa 

questão no meu primeiro capítulo para entender uma das possíveis causas da 

poliandria. Meu modelo de estudo foi um grilo australiano que pode ser mantido 

facilmente em laboratório. Essa característica é importante, pois me permitiu criar 

fêmeas sob duas condições: uma na qual ouviram cantos somente de machos adultos 

atrativos e outra na qual ouviram uma mescla de cantos de machos atrativos e pouco 

atrativos enquanto cresciam. Quando chegaram à idade adulta, ofereci vários machos 

                                                 
7 Moya-Laraño, J., Orta-Ocaña, J.M., Barrientos, J.A., Bach, C., Wise, D.H. (2003). Intriguing 
compensation by adult female spiders for food limitation experienced as juveniles. Oikos, 101:539-548. 
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às fêmeas desses dois grupos para saber se o grau de poliandria poderia ser 

influenciado pela história pregressa das fêmeas ― mais especificamente, pela 

experiência sonora que estas fêmeas tiveram na juventude. 

Como expliquei no início da introdução, a seleção sexual pode influenciar a 

evolução de características que funcionam como armamentos ou ornamentos nos 

machos. Quanto mais recursos os machos investem na produção de armamentos, 

menos recursos eles têm para investir em ornamentos. Por isso, na maioria das 

espécies, os machos ou são armados ou são ornamentados. Quando um macho pode 

brigar com seus rivais e assegurar a posse de uma ou várias fêmeas, esperamos 

encontrar armamentos bem desenvolvidos, pois a disputa pelas fêmeas se revolve com 

base em combates. Este é o caso de muitas rãs, nas quais os machos agarram as fêmeas 

durante o acasalamento e então o casal libera os gametas ao mesmo tempo. Machos 

maiores e com espinhos mais desenvolvidos em suas mãos conseguem agarrar melhor 

as fêmeas e impedir que outros machos os desalojem durante o acasalamento. 

Entretanto, mesmo que um macho seja bem sucedido em agarrar uma fêmea, nada 

impede que um macho malandrinho fique por perto e libere seu esperma sobre a 

desova do casal, gerando assim poliandria furtiva. A poliandria furtiva deve ser comum 

em rãs que se reproduzem em poças e lagos, pois o esperma precisa de um meio 

líquido para se locomover. Em rãs que depositam seus ovos dentro de tocas escavadas 

na terra, tanto a chance de um macho ser desalojado quanto a possibilidade de 

poliandria furtiva devem ser menores. Nessas rãs que se reproduzem em tocas 

terrestres, os armamentos devem ser menos desenvolvidos. Portanto, o ambiente de 

desova e o risco de poliandria furtiva devem ter importantes conseqüências para a 

evolução de características masculinas. Esse foi tema do meu segundo capítulo, no qual 

testei se machos de rãs que se reproduzem na terra devem ser menos armados do que 

seus primos que se reproduzem na água. 

A seguir, estão os dois capítulos que compõem a minha tese, já formatados para 

publicação. Neles, você poderá encontrar o embasamento teórico detalhado das 

perguntas, todos os métodos de coleta e análise de dados, os resultados e a discussão. 

Tudo está escrito em inglês e repleto de jargão técnico. Se você fala inglês e está 

acostumado com a linguagem rebuscada da ecologia comportamental, pode seguir 
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lendo o texto. Porém, se este não é o seu caso, pode continuar a leitura na conclusão 

do trabalho, na qual farei um resumo sobre os principais resultados de cada capítulo e 

discutirei brevemente suas implicações gerais. Independentemente se você pulará para 

as conclusões gerais ou encarará os dois artigos, espero que sua leitura seja prazerosa e 

que você aprenda algo novo. 
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about sexual selection acting on frogs, as well as other external fertilizer species, future 

studies should explore pre- and post-mating selective pressures acting on the little 

known tropical species. 
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Conclusão Geral 

 

Se você pulou toda a tecnicalidade que recheia esta tese e tem curiosidade para 

saber o que descobrimos, aqui vai um resumo da ópera. Vamos começar com o 

Capítulo 1, cujo objetivo era testar se o ambiente sonoro no qual as fêmeas são criadas 

influencia a propensão à poliandria quando adultas. Para entender as causas da 

poliandria em um grilo australiano, separei fêmeas jovens em dois grupos. Em cada 

grupo, as fêmeas foram criadas em um ambiente sonoro distinto: um somente com 

cantos de machos muito atrativos (chamarei este grupo de 'machos de elite') e outro 

com cantos de machos muito e pouco atrativos (chamarei este grupo de 'machos 

variados'). Neste momento, você deve estar se perguntando o que faz um macho de 

grilo ter ou não um canto atrativo, certo? Ao contrário de aves e humanos, a 

atratividade do canto em grilos não está relacionada à melodia, pois os cri-cri-cris 

emitidos pelos machos são invariavelmente monotônicos e terrivelmente irritantes aos 

ouvidos humanos! Fêmeas de grilos se sentem mais atraídas por machos que se 

esforçam em cantar muito: quanto mais tempo um macho permanece cantando, mais 

sexy ele é aos ouvidos das fêmeas. Portanto, no grupo de 'machos de elite' as fêmeas 

cresciam ouvindo gravações somente de machos que cantavam muito e, no grupo de 

'machos variados', as fêmeas cresciam ouvindo gravações de alguns machos que 

cantavam muito e alguns machos que cantavam pouco. 

Após ficarem adultas, ofereci sequencialmente dez machos diferentes para cada 

uma das fêmeas em ambos os grupos. Para cada macho oferecido, fiz uma avaliação 

prévia do seu esforço de canto para ter uma medida de quão atrativos eles eram. 

Depois de muito voyeurismo animal, obtive informações detalhadas sobre a 

quantidade de machos aceitos por cada fêmea e também sobre a atratividade destes 

machos. Por fim, comparei a quantidade de machos aceitos pelas fêmeas, ou seja, o 

grau de poliandria no grupo de 'machos de elite' e no grupo de 'machos variados'. 

Minha expectativa era que fêmeas que cresceram ouvindo machos de atratividade 

variada teriam maior capacidade de diferenciar cantos, pois teriam "ouvidos mais 

apurados". Portanto, fêmeas do grupo de 'machos variados' deveriam rejeitar machos 
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pouco atrativos e aceitar machos muito atrativos. Como o conjunto de dez machos 

oferecidos para cada fêmea era escolhido aleatoriamente, algumas fêmeas deveriam 

encontrar com muitos machos pouco atrativos e consequentemente copulariam 

pouco. Outras fêmeas, porém, deveriam encontrar com muitos machos muito atrativos 

e consequentemente copulariam bastante. Fêmeas do grupo de 'machos de elite', que 

ouviram apenas machos muito atrativos durante toda a vida, deveriam ter dificuldade 

em discriminar machos pelo canto e, portanto, deveriam copular independentemente 

da qualidade dos machos ofertados. 

Ufa! Agora, vamos aos resultados. O número médio de machos aceitos foi muito 

similar entre fêmeas criadas nos grupos de 'machos de elite' e de 'machos variados', ou 

seja, o grau de poliandria não é influenciado pela experiência sonora das fêmeas 

durante o desenvolvimento. Em ambos os grupos a chance das fêmeas aceitarem 

copular com um macho foi sempre alta. Porém, de acordo como minha expectativa 

teórica, enquanto fêmeas do grupo de 'machos de elite' copularam com os machos 

independentemente de sua atratividade, fêmeas do grupo de 'machos variados' 

copularam preferencialmente com machos atrativos. Portanto, fêmeas do grupo de 

'machos variados' foram mais poliândricas quando, entre os dez machos oferecidos a 

elas, havia um número alto de machos atrativos. Quando o número de machos 

atrativos era baixo, fêmeas do grupo de 'machos variados' foram menos poliândricas. A 

Figura 1 representa de forma esquemática o resultado obtido e pode ajudar aquele 

leitor que ainda não compreendeu totalmente o que encontramos no experimento. 

Por mais surpreendente que possa parecer, o grau de poliandria das fêmeas é 

uma característica hereditária em várias espécies. Se uma fêmea aceita copular com 

muitos machos, suas filhas muito provavelmente também aceitarão copular com 

muitos machos. Entretanto, assim como qualquer característica biológica, o grau de 

poliandria não depende apenas de genes, mas da interação entre estes genes e o 

ambiente. De fato, sabemos que o grau de poliandria pode ser influenciado por várias 

características ambientais. Se existe pouca comida no ambiente e as fêmeas estão mal 

alimentadas, fêmeas de algumas espécies de insetos copulam mais, pois nestas espécies 

os machos fornecem substâncias nutritivas para suas parceiras antes ou durante a 

cópula. Portanto, copular mais significa ganhar mais alimento. O ambiente social 
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também influencia o grau de poliandria. Em muitas espécies de animais, quando a 

densidade de machos é alta, o assédio sexual às fêmeas aumenta. Nesses casos, as 

fêmeas aceitam copular com vários machos a fim de minimizar os custos relacionados 

à rejeição de parceiros, tais como agressões físicas de machos frustrados. No primeiro 

capítulo desta tese, descobrimos outro fator ambiental que pode influenciar o grau de 

poliandria: a experiência sonora das fêmeas durante o desenvolvimento. 

 

 

Figura 1. Variação na poliandria das fêmeas criadas nos ambientes ‘atrativo’ (ambiente 
somente com cantos de machos adultos atrativos, linha azul) e ‘variado’ (ambiente com uma 
mescla de cantos de machos atrativos e pouco atrativos, linha vermelha) de acordo com a 
atratividade média de 10 machos que elas encontraram durante os experimentos de cópula. 
 

Apesar do resultado obtido aqui ser muito interessante, ainda não 

compreendemos exatamente como a experiência sonora de uma fêmea durante o 

desenvolvimento pode alterar seu grau de poliandria. Com base em estudos prévios, 

sabemos que criar fêmeas de grilo ouvindo ‘machos de elite’ ou ‘machos variados’ faz 

com que alguns genes liguem e outros desliguem, o que altera o comportamento das 

fêmeas quando adultas. Pode ser, portanto, que a audição das fêmeas ou a capacidade 

delas reconhecerem machos de menor ou maior qualidade sejam alteradas pelo 

ligamento e desligamento de alguns genes. Independentemente dos mecanismos 

genéticos envolvidos, uma coisa é certa: a experiência sonora de uma fêmea nos 
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estágios imaturos tem um enorme potencial de influenciar seu comportamento sexual 

quando adulta. Será que algo similar acontece com outras espécies que se comunicam 

principalmente usando sinais acústicos, tais como sapos? Será que a mudança no 

comportamento sexual das fêmeas também ocorre quando elas são expostas na 

juventude a outros tipos de sinais, tais como cheiros ou cores? No momento, não 

temos respostas para nenhuma dessas duas perguntas. Seria sensacional se estudos 

futuros investissem em respondê-las usando outros grupos de animais. 

Agora vamos falar sobre os resultados do Capítulo 2, no qual exploramos as 

consequências da poliandria para a evolução de características morfológicas nos 

machos. Relembrando, o objetivo geral do segundo capítulo era investigar como o 

risco de poliandria furtiva (determinado pelo ambiente de oviposição) pode influenciar 

a evolução de armamentos masculinos. Por simplicidade, focarei em três desses 

armamentos: (1) espinhos no polegar da mão e (2) espinhos no peito, ambos usados 

para ferir rivais durante combates pela posse de fêmeas, e (3) braços musculosos nas 

patas anteriores, que são usados para agarrar machos durante combates e fêmeas 

durante o acasalamento. Nossa expectativa teórica era que, em todas as espécies que 

saíram da água e começaram a se reproduzir em tocas na terra, tanto a chance de um 

macho ser desalojado durante a cópula quanto a possibilidade de poliandria furtiva 

deveriam ser menores. Portanto, ao longo do tempo evolutivo, a transição água-terra 

seria seguida pela perda de armamentos masculinos, enquanto a transição terra-água 

seria seguida pelo ganho de armamentos masculinos. 

Para poder testar formalmente nossa hipótese coletamos informações na 

literatura científica sobre a presença ou ausência dos três tipos de armamento em 

machos de quase todas as espécies pertencentes a uma família de rãs. Coletamos 

também informações sobre o local de oviposição dessas espécies, ou seja, a água ou a 

terra. Por fim, usamos uma árvore de parentesco das espécies estudadas que foi feita 

por especialistas em rãs. Essa árvore mostra quais espécies são mais aparentadas e 

parecidas entre si e quais são mais distantes e diferentes entre si. Usando métodos 

estatísticos modernos, é possível estudar a evolução dos armamentos ao longo da 

história evolutiva das rãs e saber se esta evolução está, de alguma forma, relacionada 

ao local de oviposição. Uma analogia útil para entender o funcionamento do método é 
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imaginar que temos uma máquina do tempo e somos capazes de acompanhar a 

evolução das rãs estudadas para testemunhar se a transição água-terra ou terra-água é 

acompanhada pela perda ou pelo ganho de armamentos nos machos. Parece ficção 

científica, mas é só ciência mesmo. E depois da nossa viagem pelo tempo, vou resumir 

o que encontramos. 

Como imaginávamos, o ambiente onde as espécies de rãs depositam seus ovos 

parece influenciar a evolução dos armamentos masculinos. No entanto, assim como 

mencionei na Introdução Geral, nem sempre os resultados que obtemos em pesquisa 

estão exatamente de acordo com a teoria e, muitas vezes, a natureza se mostra mais 

complicada do que poderíamos imaginar. Os espinhos no polegar, por exemplo, 

evoluem inicialmente em espécies com reprodução aquática, porém nem sempre 

desaparecem nas espécies com reprodução terrestre (Figura 2). O mesmo acontece 

com os braços musculosos, que são mais frequentes em espécies com reprodução 

aquática, mas não necessariamente desaparecem nas espécies com reprodução 

terrestre (Figura 2). Por fim, as espécies sempre tendem a perder os espinhos no peito 

ao longo do tempo evolutivo, independentemente de terem reprodução aquática ou 

terrestre. Em resumo, pelo menos dois dos três armamentos estão fortemente 

associados à reprodução aquática, mas a transição para a reprodução terrestre não 

parece torná-los "inúteis" a ponto de promover seu desaparecimento ao longo da 

evolução. Mas que funções as estruturas estudadas aqui poderiam ter nos machos das 

espécies com reprodução terrestre? 

Entramos agora no campo da especulação, pois estudos comportamentais 

detalhados sobre as rãs que estudamos são praticamente inexistentes ― seja no Brasil 

ou em qualquer outro país. Sabemos, porém, que mesmo em espécies que se 

reproduzem em tocas na terra, machos podem brigar pela posse das tocas ou para 

proteger a fêmea que está colocando seus ovos dentro da toca. Nesses combates, os 

espinhos no polegar podem ser usados como armamento e, portanto, podem ser úteis 

para que os machos mantenham a posse da toca ou da fêmea. Não sabemos o quão 

frequentes são os combates em espécies com reprodução terrestre ou mesmo se os 

espinhos no polegar são de fato usados nos combates entre machos de espécies com 

reprodução terrestre. Fica, portanto, uma dica para aqueles que se interessam em 
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estudar o comportamento de rãs em campo: precisamos saber como machos de 

espécies com reprodução terrestre usam os espinhos nos polegares. Em particular, 

uma pergunta precisa ser respondida: os espinhos nos polegares são usados para a 

mesma função por machos de espécies com reprodução terrestre e aquática? A 

resposta a esta pergunta pode nos ajudar a entender os resultados que encontramos no 

segundo capítulo da tese. 

 

 

Figura 2. Esquema das mudanças evolutivas encontradas nos machos de rãs quando ocorre a 
transição da reprodução aquática (canto superior esquerdo) para a reprodução terrestre (canto 
superior direito). Diferente do que esperávamos, espinhos no polegar da mão e braços 
musculosos nas patas anteriores podem ser perdidos ou mantidos em machos de espécies com 
reprodução terrestre. É possível que essas estruturas sejam usadas na competição por tocas ou 
para manter as fêmeas nas tocas por mais tempo. É possível também que essas estruturas 
ajudem o macho a estimular a fêmea durante o acasalamento, fazendo-a liberar mais ovos. 
Essas duas hipóteses ainda não foram exploradas e ficam como dicas para estudos futuros. 
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Adicionalmente, é razoável supor que tanto os espinhos no peito quanto os 

braços musculosos dos machos podem ser usados para estimular as fêmeas durante o 

amplexo, que é o abraço nupcial que antecede a liberação de gametas pelo casal. Se as 

fêmeas liberam mais gametas quando são propriamente estimuladas durante o 

amplexo, tanto machos de espécies que se reproduzem na água quanto machos de 

espécies que se reproduzem na terra teriam vantagens em ter espinhos no peito e 

braços musculosos. Uma possibilidade interessante para ser testada em estudos 

futuros é que espinhos no peito e braços musculosos tenham evoluído em espécies 

com reprodução aquática com uma função original de manter o agarre da fêmea em 

um ambiente onde o risco de um macho ser desalojado por rivais é alto. Nas espécies 

que mais tarde passaram a se reproduzir em tocas na terra, a função principal dos 

espinhos no peito e dos braços musculosos pode ter mudado para servir como uma 

forma de estimulação sexual da parceira. Apesar de criativa, a evolução pode ser 

considerada econômica (o termo chique é "parcimoniosa") e, sempre que possível, 

novas funções surgem a partir de características pré-existentes. Foi assim com a asa 

das aves ― que não foram inicialmente usadas para voar ― e pode ter sido assim com 

os espinhos no peito e os braços musculosos das rãs. 

A conclusão do Capítulo 2, portanto, é que o risco de poliandria, determinado em 

parte pelo local onde as rãs deixam seus ovos, parece influenciar a evolução de 

armamentos nos machos. Os resultados que encontramos nesta tese sugerem que a 

seleção sexual age de forma diferente em machos de espécies com reprodução aquática 

e espécies com reprodução terrestre. Entretanto, o produto da seleção sexual nem 

sempre condiz com as expectativas teóricas. A discrepância entre a teoria e os 

resultados encontrados aqui pode ser parcialmente explicada por diferentes funções 

das estruturas masculinas estudadas. Se os tais "armamentos" masculinos podem ser 

usados em outros contextos, tais como em interações macho-fêmea, a transição água-

terra pode gerar padrões evolutivos distintos daqueles esperados simplesmente pela 

ação da seleção sexual por meio de combates macho-macho. Fica claro, portanto, que 

observações detalhadas sobre o comportamento reprodutivo das espécies de rãs 

estudadas aqui são fundamentais para entendermos melhor a diversificação 

morfológica dos machos. 
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Em conclusão, descobrimos no Capítulo 1 uma nova causa para a poliandria que 

está relacionada à experiência social das fêmeas durante o desenvolvimento e também 

durante a fase adulta. Fêmeas de uma espécie de grilo se tornam mais ou menos 

poliândricas de acordo com a qualidade dos machos com quais elas interagiram 

quando imaturas e com a qualidade dos machos com quais elas encontraram durante a 

estação reprodutiva. No Capítulo 2, descobrimos que o grau de poliandria das fêmeas 

pode ter importantes consequências para a evolução de armamentos nos machos. 

Entretanto, a história evolutiva das características masculinas parece ser complexa e 

influenciada também por outros fatores não diretamente relacionados ao grau de 

poliandria. Apesar de extremamente simplificado, este parágrafo de encerramento 

resume as principais descobertas da minha tese e dá uma ideia geral a todos os meus 

leitores não-biólogos do que fiz ao longo da minha jornada de quatro anos no 

doutorado. Como vocês devem ter percebido, eu não estava "só estudando"... 




