
ALTRUÍSMO E EGOÍSMO



Levante a mão quem não for egoísta…



Ato altruísta =Qual o dilema com relação à teoria da seleção natural individual?EE E E A AA

??Custo para o altruista



Charles Darwin: reconheceu o problema



• Explicação à luz da teoria de seleção natural• Atos altruístas:  beneficiam indivíduo praticante



Mas… reprodução é a chaveExemplo extremo:  Como explicar castas de trabalhadores nos insetos sociais, que não se reproduzem?Exemplo:  cachorro de pradaria:  gritos de alarmeIndivíduo está diminuindo seu sucesso reprodutivo e favorecendo o de outro; teoricamente, comportamento deveria se extinguir da população



W. D. Hamilton (1964). The genetical evolution of social behaviour. Journal of Theoretical Biology 7: 1-52.



Seleção natural não maximiza sómente sucesso reprodutivo individual (= fitness Darwiniano)Age para projetar o número máximo de genes de um indivíduo para as gerações futuras



COMO?



Comportamento parental = extremo altruísmo• Não tem mistérios…. Porque?• Indivíduos que não foram bons pais…• Comportamento parental evoluiu



Genes produzem organismos como um meio de transmitirem suas replicas às próximas gerações (seria a imortalidade??)Ou seja… uma galinha é simplesmente a maneira do ovo produzir mais ovos!



GENES GENES napróxima geraçãoGENES na atual geração
Comportamento parental – altruísmo extremo Produção de filhotes
Altruísmo comparentes(nepotismo) Produção de parentes

??



Quanto mais próximo for o parentesco, maior a probabilidade de haver cópias dos genes no outro indivíduo



Se o altruísmo for um mecanismo para replicação de genes identicos nas próximas gerações...Quais as chances de comportamentos altruístas evoluirem em uma população?



Regra de HamiltonO comportamento altruísta será selecionado e se espalhará quando k > 1/r, onde:k representa a razão entre o benefício para o receptor e o custo para o altruísta (b/c), e r representa o coeficiente de parentescoOu seja:  Comportamento altruísta se espalhará quandob/c > 1/r



Tabela de coeficientes de parentescoRELAÇÃO r*Pais-filhos 0,5Irmãos 0,5Meio irmãos 0,25Tio-tia-sobrinhos 0,25Primos 0,125Avós/netos 0,25Como são computados esses valores? Daqui a pouco…



Ou seja:Altruísmo se espalhará quando b/c  > 1/rOu seja:Quanto maior for o benefício (b)Quanto menor for o custo ( c )Quanto maior for o coeficiente de parentesco ( r )



Altruísmo se espalhará quando b/c  > 1/rSe b for menor que c e o coeficiente r = 0,5b = 0,5c = 1,0Então: b/c = ?   Ou seja: 0,5 / 1 = 0,51/r = 1/0,5 = 2b/c > 1/r?0,5 é maior que 2?  Não: altruísmo não se espalhará...Se b for maior que c e o coeficiente r = 0,5b = 1,0c = 0,5Então: b/c = ?   Ou seja: 1,0 / 0,5 = 2,01/r = 1/0,5 = 2b/c > 1/r?2,0 é maior que 2? Quase: boas chances do altruismo ocorrer...



De forma matemática: Altruísmo se espalhará quando b/c  > 1/rDe forma conceitual:Altruísmo se espalhará dependendo das circunstâncias de parentesco e custo e benefício do ato de altruísmo.Quanto maior for o benefício (b)Quanto menor for o custo ( c )Quanto maior for o coeficiente de parentesco ( r )

Reiterando a Regra de Hamilton:



Tabela de coeficientes de parentescoRELAÇÃO r*Pais-filhos 0,5Irmãos 0,5Meio irmãos 0,25Tio-tia-sobrinhos 0,25Primos 0,125Avós/netos 0,25Como são computados esses valores?



Entre irmãos: tem genes vindos de 2 ancestrais em comum
a b c d Cada flecha introduz a probabilidade de 50% de que os 2 indivíduos conectados tem os mesmos genes. Portanto, a chance de um gene em particular atravessar as flechas é de 0,50 L, onde L é o ligamento entre as gerações.r = (a x b) + (c x d)= (0,5 x 0,5) + (0,5 x 0,5)  = 0,50



Entre meio irmãos: tem genes vindos de 1 ancestral em comum
a b Cada flecha introduz a probabilidade de 50% de que os 2 indivíduos conectados tem os mesmos genes. Portanto, a chance de um gene em particular atravessar as flechas é de 0,50 L, onde L é o ligamento entre as gerações.r = (a x b)= (0,5 x 0,5)  = 0,25



Cada flecha introduz a probabilidade de 50% de que os 2 indivíduos conectados tem os mesmos genes. Portanto, a chance de um gene em particular atravessar as flechas é de 0,50 L, onde L é o ligamento entre as gerações.r = (c x a x b) + (c x d x e)= 0,503 + 0,503 = 0,25
a b
c

d e
Entre tias e sobrinhos



A seleção que age no sentido de favorecer o sucesso reprodutivo de parentes, além dos próprios filhotes
Seleção de parentesco:



Consequência da seleção de parentesco:  Fitness inclusivo do indivíduo (Aptidão inclusiva)Fitness inclusivo: O somatório do fitness individual (sucesso reprodutivo individual) com o fitness de seus parentes (por ele ajudados), com os valores proporcionalmente desvalorizados de acordo com a distância genética entre eles.



Fitness inclusivo = fitness pessoal + componente de parentesco(r x no. de filhotes) + (r x no. de parentes ajudados)



Exemplo de cálculo de fitness inclusivo:Indivíduo tem 1 filhote sobrevivente, salva a vida de um irmão e ajuda sua irmã a criar dois sobrinhos.Qual o fitness inclusivo do indivíduo?Fitness inclusivo =(0,5 * 1) + [(0,5 * 1) + (0,25 * 2)]  =  1,5Fitness pessoal Componente deparentesco+



Em ambientes naturais, como parentes podem se reconhecer?• Proximidade (ninho, toca)• Odor comum ao grupo (e.g. colonia) ou dialetos comuns em áreas restritas (xenofobia) >>> envolve aprendizado• Reconhecimento de alelos em comum (green beard effect – efeito da barba verde) >>> alelos produzem efeito característico?





Exemplo de comportamento altruístaGene ´C´ para gritos de alarme vs. ´c´ para não gritar- maior predação de C >>> vai desaparecer- qual outra possibilidade?O que interessa não são os indivíduos por inteiro, e sim se estes tem a cópia do gene que codifica para o comportamento altruísta…



Quais as evidências que existe seleção de parentesco na natureza?Esperaríamos encontrar altruísmo:1) Entre indivíduos aparentados2) Espécies com baixa dispersão3) Espécies com altruísmo obvio• Discriminação contra estranhos• ´Kin recognition`



Exemplos:• Adultos de– Zebras >> defendem qualquer filhote– Gnus >> não o fazem



Exemplos• Perús africanos (Am. Norte)• Leões africanos:– Machos >> r = 0,25 (meio irmãos)– Fêmeas >> r < 0,125– Partilha de alimento com filhotes ocorre para os machos



Citação do dia:
If you kill imagination, that is a 

kind of long term suicide.


