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Figura 1. Relação entre a massa corporal (g) das fêmeas e dos machos de gerrídeos. Os pontos
representam os casais em cópula (n = 21). O menor número de pontos no gráfico é devido à sobreposição
de massas entre os casais coletados.
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Figura 2. Comparação entre a massa corporal (g) dos machos copulando e dos machos não copulando na
população de gerrídeos. O ponto central da caixa representa a média, as caixas representam o erro padrão
e as barras horizontais representam o intervalo de confiança.

efeitos antagônicos podem dificultar a

Discussão
As
gerrídeo

fêmeas

da

estudado

não

espécie

de

detecção de um padrão de seleção em

selecionam

que a escolha do macho depende do

machos inversamente proporcionais ao
seu

tamanho,

a

Como as fêmeas, independente

primeira hipótese sobre o acasalamento

do seu tamanho corporal, selecionam

não assortativo em poças efêmeras com

machos maiores para copular e não

alta

menores

densidade

refutando

assim

tamanho da fêmea.

populacional.

Em

como

o

esperado,

nossa

gerrídeos o acasalamento está sujeito a

segunda hipótese também foi refutada.

variações

A escolha de machos maiores pelas

comportamentos

dos

diferentes

relacionados

com

fêmeas é freqüente na natureza e

escolha de parceiros de ambos os sexos.

comum

Dentre os fatores que podem variar com

Arnqvist 1996). Em nosso estudo, esta

o tamanho corporal estão a duração da

escolha indica que mesmo em situações

cópula, o período de guarda e a

de alta densidade populacional as

freqüência de cópula (Rowe & Arnqvist

fêmeas optam por copular com machos

1996). O conjunto destes fatores e seus

maiores, o que sugere que esse custo é

para

gerrídeos

(Rowe

&

4

ainda menor do que evitar o assédio.

freqüentemente que fêmeas de tamanho

Watson et al. (1998) demonstraram para

corporal menor (Rowe & Arnqvist

outras espécies de gerrídeos, que fêmeas

1996).

despendem 64 % mais energia para
escapar do assédio do que para carregar

Referências

um

possível

Bateman,

explicação para o padrão observado é

selection

que os machos maiores são mais fortes

2:349-368.

que os menores (Watson et al. 1998) e,

Clutton-Brock,

único

macho.

Outra

A.J.
in

1948.

Intrasexual

Drosophila.

Heredity,

T.H.

1988.

por isso, tem maior sucesso em agarrar

Reproductive

as fêmeas para a cópula. Desta forma as

The University of Chicago Press.

cópulas com machos maiores podem

Futuyma,

D.J.

durar mais tempo e por isso mais

biology.

prováveis de serem observadas.

Associates.

Em nosso estudo, demonstramos

Krupa,

success.

1986.

Chicago:

Evolutionary

Sunderland:

J.J.

&

A.

Sinauer

Sih.

1993.

que mesmo durante o assédio intenso

Experimental

causado

adensamento

strider mating dynamics: spatial

populacional, o gasto energético de

variation in density and sex ratio.

aceitar cópulas supérfluas com um

Behavioral

macho maior parece ser mais vantajoso

Sociobiology, 33:107-120.

pelo

studies

on

water

Ecology

&

para as fêmeas de gerrídeos que o gasto

Rowe, L., G. Arnqvist, A. Sih & J.

energético causado pelo assédio de

Krupa. 1994. Sexual conflict and

outros

futuros

the evolutionary ecology of mating

poderiam investigar a relação entre o

patterns: water striders as a model

grau de adensamento populacional e a

system. Trends in Ecology &

freqüência de assédio encontrado em

Evolution 9:289-293.

poças

machos.

Estudos

efêmeras.

Também

seria

Rowe, L. & G. Arnqvist. 1996. Analysis

interessante testar se as fêmeas que

of

estão copulando são maiores do que

assortative mating in water striders.

aquelas que não estão copulando, pois

Behavioral

fêmeas de tamanho corporal maior

Sociobiology, 38: 279-286.

geralmente

copulam

the

causal

components

Ecology

of

and

mais

5

Trivers, R.L. 1972. Parental investment

and the energetic costs of mating

and sexual selection, pp. 136-179.

and mate choice in water striders.

In: Sexual selection and descendent

The American Naturalist, 151: 46-

of man, 1871-1971. (B. Campbell,

58.

ed.). Chicago: Aldine-Atherton.
Watson, P.J., G. Arnqvist & R.R.
Stallmann. 1998. Sexual conflict

6

