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1. Conceitos básicos



1.1. Evolução
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1.1. Evolução
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Machos Fêmeas

1.1. Evolução
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1.1. Evolução

1. Existe variação inter-individual no fenótipo

2. A expressão do fenótipo tem base genética e, portanto, é

transmitida para a prole

3. A sobrevivência e a reprodução individual dependem do 

fenótipo

4. Mutações aleatórias são fontes de variação genética e 

fenotípica na população 

RESUMO DA ÓPERA



1.2. Bases genéticas do comportamento
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1.2. Bases genéticas do comportamento

https://www.youtube.com/watch?v=NdFjqVwwyIk&list=PLt88o-bNsleBlR-
IK4AqQnVR36SNIRib1



1.2. Bases genéticas do comportamento

a = Destampa a célula

A = Não destampa a célula

b = Remove a larva

B = Não remove a larva 

AABB
AaBb

Não destampa a célula e não remove a larva

AAbb
Aabb

Não destampa a célula, mas pode remover a larva

aaBB
aaBb

Destampa a célula, mas não remove a larva

aabb Destampa a célula e remove a larva ABELHA 
HIGIÊNICA
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1.2. Bases genéticas do comportamento

Onthophagus taurus

Furtivo

Territorial



1.2. Bases genéticas do comportamento

LARVA 1 LARVA 2 LARVA 3 LARVA 4 LARVA 5 ADULTO 

CONDIÇÃO CORPORAL

+ -



1.3. Filogenias

Comportamento como fonte de informação 
sobre parentesco entre espécies



1.3. Filogenias

Apidae

Corbiculata

Apini: abelhas de mel

Meliponini: abelhas-cachorro

Bombini: magangavas 

Euglossini: abelhas de 

orquídeas

Comportamento como fonte de informação 
sobre parentesco entre espécies
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1.3. Filogenias

Euglossini

Bombini

Apini

Meliponini

Euglossini

Centrini

Comprimento = 81 passos, IC = 0,81, IR = 0,94

Noll (2002)
Cladistics



1.3. Filogenias

• Machos menores atingem a 

maturidade sexual mais cedo

• Associam-se com fêmeas ainda 

virgens

• Conseguem copular primeiro e 

deixar mais descendentes

Espermateca

“conduit”

Espermateca

“fundo cego”

Por que os machos da família Tetragnathidae são tão 
pequenos???



1.3. Filogenias

Tetragnathidae

Machos anões ou fêmeas gigantes?

Coddington et al. (1997) 
Nature



1.4. Adaptação

Coddington (1988) 
Cladistcs

Distribuição de F1 em relação a 
M1 refuta a hipótese de 

adaptação 
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1.4. Adaptação

https://www.youtube.com/watch?v=4Mb0GOITRUU&ab_channel=BBCWorldwide

VÍDEO



Mermoz & Ornelas
(2004) Behav. Ecol.

1.4. Adaptação

Adaptações ao parasitismo social:

- Ovos maiores

- Maior espessura da casca

- Menor conteúdo energético dos ovos

- Período de incubação mais curto

- Crescimento mais rápido da prole



2. Abordagens



2.1. As quatro perguntas de Tinbergen

Nikolaas Tinbergen 
(1907-1988)

Estímulo supra-normal



2.1. As quatro perguntas de Tinbergen

Adaptação
Como um comportamento 

aumenta as chances de 

sobrevivência e reprodução de 

um indivíduo

Filogenia
Como o comportamento das 

espécies surge ou muda ao 

longo da história evolutiva de 

um clado

Evolutiva

Explicações focadas em

processos históricos e 

intervalos longos de tempo

Mecanismo
Como o comportamento é

regulado no nível genético, 

bioquímico, fisiológico ou 

anatômico

Ontogenia
Como o comportamento de um 

indivíduo surge ou muda ao 

longo do seu    

desenvolvimento

Proximal

Explicações focadas em

mecanismos atuais e 

intervalos curtos de tempo 

Estática
(Explicação do comportamento

em termos da função atual )

Dinâmica
(Explicação do comportamento

em termos históricos)

Perspectiva temporal
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2.2. Um exemplo com constância floral



Por que as operárias da abelha do mel exibem
comportamento de constância floral?

Ontogenia: Como o comportamento de um indivíduo surge ou muda ao 

longo do seu desenvolvimento

Hipótese da especialização: As operárias se especializam nas flores que 

visitam nas suas primeiras viagens de forrageio fora da colônia

ABORDAGEM PROXIMAL

Mecanismo: Como o comportamento é regulado no nível genético, 

bioquímico, fisiológico ou anatômico

Hipótese da limitação de memória: O custo de memorizar muitos tipos 

florais é muito alto

2.2. Um exemplo com constância floral



Por que as operárias da abelha do mel exibem
comportamento de constância floral?

Filogenia: Como o comportamento das espécies surge ou muda ao longo da 

história evolutiva de um clado

Hipótese da inércia: As operárias se especializam nas flores, pois este 

comportamento está presente em todas as espécies do gênero Apis

ABORDAGEM EVOLUTIVA

Adaptação: Como um comportamento aumenta as chances de 

sobrevivência e reprodução de um indivíduo

Hipótese da eficiência de forrageio: A especialização aumenta a eficiência 

de coleta de recursos, aumentado assim a produtividade da colônia 

2.2. Um exemplo com constância floral



2013



Comportamento de acasalamento em 15 
espécies de gerrídeos do gênero Gerris

Rowe & Arnqvist (2002)

Hipótese: Em espécies nas 

quais o assédio masculino é

mais intenso, as interações 

agonísticas entre machos e 

fêmeas serão mais longas e a 

frequência de acasalamento 

das fêmeas será maior.



Problema: os dados das espécies não são independentes

A dependência dos dados viola premissas básicas dos testes estatísticos



A magnitude do sinal filogenético é alta para muitas 

características ecológicas e comportamentais

Métrica usada para quantificar o 

sinal filogenético. Quanto mais 

próximo de 1 for o λ, maior o 

sinal filogenético.

Freckleton et al. (2002)



Por que o final filogenético é um problema?

Característica x
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Por que o final filogenético é um problema?
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FILOGENIA



Felsenstein (1985)
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Sob movimento Browniana, (a), (b) e 

(c) não são independentes, mas a 

diferença (“contraste”) entre (a) e (b) 

é independente da difereça entre (c) 

e (a+b)/2.

Em uma árvore com n espécies, 

existem n – 1 contrastes que 

podem ser calculados cada uma 

das característica de interesse.



Os contrastes são padronizados pela raiz quadrada da variância 

esperada, que é proportional ao comprimento do ramo


