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APRESENTAÇÃO GERAL 

 

Os diferentes interesses reprodutivos de machos e fêmeas levam a papéis 

distintos no acasalamento, onde traços que favorecem o óptimo reprodutivo de um sexo 

podem trazer custos ao outro (Holland e Rice 1998, Chapman 2003). Esse descompasso 

gera um conflito sexual, determinado por divergências nos interesses evolutivos entre 

machos e fêmeas (Parker 1979). Os sexos podem diferir seus interesses nos locais de 

encontro entre parceiros, na duração e frequência da cópula, na quantidade de esperma 

transferida, na atração de parceiros adicionais e no investimento parental (Trivers 1972; 

Rowe 1994; Brown et al. 1997; Garcia-Gonzalez e Simmons 2010). 

Durante este jogo evolutivo, cada indivíduo será selecionado para manipular a 

interação e aumentar seu ganho em aptidão. Um sexo pode manipular o outro por 

persuasão, força e/ou coerção (Brown et al. 1997). Por meio dessas vias o conflito 

sexual pode atuar como mecanismo da seleção sexual, levando à seleção de caracteres 

fisiológicos, morfológicos ou comportamentais que favoreçam os interesses de cada 

sexo (Arnqvist 1992; Arnqvist e Rowe 1995; Andersson et al. 2000). Neste contexto, 

machos e fêmeas estarão envolvidos em uma corrida evolutiva, em que machos terão 

seus caracteres selecionados para induzir fêmeas a acasalarem e fêmeas serão 

selecionadas para resistir aos machos ao invés de atraí-los (Holland e Rice 1998). 

 Fêmeas geralmente compõem o chamado “sexo limitante”, o qual desempenha 

maior gasto de energia e tempo na produção da prole. Suas escolhas exercem uma 

pressão de seleção sobre machos, que têm ganhos de aptidão com o aumento do número 

de acasalamentos, enquanto elas o têm com a sobrevivência da prole (Thornhill e 

Alcock 1983; Kvarnemo e Simmons 2013).  
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Ainda assim, a poliandria é o sistema de acasalamento prevalente entre os 

animais (Simmons 2005; Parker e Birkhead 2013) e atualmente está claro que o sucesso 

reprodutivo das fêmeas também é dependente do número de acasalamentos. E que, 

apesar dos inúmeros custos da cópula em geral (Daly 1978), quando os benefícios em 

copular superam os custos, uma taxa de cópula em favor da poliandria é selecionada 

(Kvarnemo e Simmons 2013).  

Os benefícios das cópulas múltiplas para as fêmeas podem ser diretos  recursos 

que podem aumentar o sucesso reprodutivo ou sobrevivência de um indivíduo, como os 

presentes nupciais  ou indiretos - benefícios ligados à qualidade dos genes do parceiro. 

Alguns desses benefícios são: o aumento na proporção de ovos fertilizados, garantia de 

fertilização, aumento na produção de prole, aumento da diversidade genética da prole, 

possibilidade de escolha de parceiro pós-cópula, redução na coerção por machos e 

proteção contra o infanticídio (Arnqvist e Nilsson 2000; Parker e Birkhead 2013). Já os 

custos incluem aumento de riscos de predação e doenças durante a cópula (Rowe et al. 

1994; Han e Jablonsky 2010; Boulton et al. 2015), maior dispêndio de tempo e energia 

(Watson et al. 1998; este estudo), redução da longevidade (Li et al. 2015) e sofrer 

injúria (Li et al.  2015). Fêmeas e machos possuem um trade-off entre custos e 

benefícios das cópulas e deve haver um número ótimo de cópulas, de forma a 

maximizar os benefícios e reduzir os efeitos dos custos (Toft e Albo 2015). 

O sistema de acasalamento é determinante na forma que a competição por 

parceiros atua (Hunt e Sakaluk 2013). A poliandria pode aumentar a intensidade na qual 

a seleção sexual atua em machos, promovendo um aumento na variação do sucesso 

reprodutivo (Emlen e Oring 1977; Andersson 2004). Além disso, ela promove a 

competição pós-cópula, já que permite a sobreposição espacial e temporal de ejaculados 

rivais, aumentando um nível na competição pela fertilização dos ovos (Eberhard 2009).  
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A seleção pós-cópula irá a favor de adaptações em machos que os possibilite 

inseminar fêmeas que já acasalaram, através da substituição do esperma do parceiro 

anterior; ou prevenir que os rivais acessem sua parceira, se houver risco de 

deslocamento de esperma (Thornhill e Alcock 1983; Kvarnemo e Simmons 2013). A 

seleção pós-copula pode atuar de duas maneiras: via competição espermática ou escolha 

críptica da fêmea. 

Uma maneira dos machos reduzirem as chances de uma parceira aceitar o esperma 

de outros machos é formando uma associação de pós-inseminação (API) com sua 

parceira de diversas maneiras: (1) prolongando a cópula após a inseminação; (2) doando 

tampões de acasalamento após a inseminação; (3) mantendo contato com a parceira 

depois da cópula; (4) monitorando a parceira sem agarrá-la fisicamente após uma cópula 

concluída (Alcock 1994).  

As estratégias funcionais da genitália dos machos na competição espermática 

podem ser ofensivas, isto é, habilidade de ganhar a precedência contra o esperma de 

rivais (House e Simmons 2003); e/ou defensivas, que é a habilidade de resistir a 

tentativas rivais por precedência espermática (Arnqvist e Danielsson 1999). Por 

exemplo, posicionando o esperma numa localização vantajosa no trato genital feminino, 

deslocando ejaculados prévios, ou removendo tampões prévios (Birkhead e Pizzari 

2002). Desta maneira, espera-se que componentes da genitália masculina sejam mais 

complexos em espécies poliândricas (Arnqvist 1998).  

No presente estudo analisamos os sistemas reprodutivos e comportamento de 

acasalamento em duas espécies de abelhas solitárias da família Andrenidae. 

Consideramos que sistemas reprodutivos envolvem o número de cópulas efetuados por 

machos e fêmeas em uma estação reprodutiva. Por essa definição há sistemas 
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monogâmicos e poligâmicos (poliginia, poliandria, poligiandria). Consideramos como 

comportamento de acasalamento o modo como os parceiros se encontram e se acasalam.   

O primeiro capítulo aborda a reprodução em Arhysosage cactorum (Andrenidae: 

Calliopsini), uma espécie que demonstramos ser poligiândrica e cujos machos 

apresentam o comportamento de associação de pós-inseminação (API) com suas 

parceiras. Estimamos o custo das cópulas múltiplas e da API para as fêmeas, em termos 

de tempo, e testamos as previsões de que (1) fêmeas em cópula dispendem mais tempo 

forrageando que sozinhas e que por isso (2) elas evitariam flores contendo machos. 

Verificamos que a poliandria, juntamente à API, pode ser custosa para as fêmeas, uma 

vez que elas dispendem mais tempo na flor quando estão associadas ao macho do que 

quando estão sozinhas. Discutimos as possíveis consequências desse custo para a 

aptidão da fêmea e sugerimos que o comportamento de evitar o encontro com machos 

seja um comportamento mitigador dos custos da reprodução para as fêmeas. 

No segundo capítulo apresentamos um estudo de caso sobre o comportamento 

reprodutivo em Anthrenoides micans (Andrenidae: Protandrenini). Apesar de ainda não 

estar claro o sistema reprodutivo da espécie, cópulas longas envolvendo a associação de 

fêmeas e machos também ocorrem. Ao contrário de A. cactorum, fêmeas de A. micans 

esquivam-se dos assédios dos machos na maior parte das vezes em que são abordadas. 

Vimos que o custo, em termos de tempo, de rejeitar cópulas é muito menor do que o 

custo de copular. Novamente, parece que fêmeas adotam comportamentos que 

diminuem os custos do acasalamento.  

Não há estudos quantificando os custos da poliandria em abelhas solitárias. Ao 

conhecer este sistema de acasalamento e quantificar os custos de cópula e da associação 

de pós-inseminação, surgem várias perguntas para estudos futuros, principalmente em 
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relação à seleção pós-cópula. No entanto, as lacunas no conhecimento só podem ser 

preenchidas com o auxílio técnicas específicas para cada grupo.  

O terceiro capítulo trata da descrição de uma nova técnica para eversão artificial 

do endofalo de abelhas solitárias. O endofalo é uma estrutura membranosa eversível da 

genitália masculina. Tem a função de órgão copulador e é responsável pela transferência 

do fluido espermático para a câmara genital da fêmea. Ele pode ser complexo (com 

lobos, espinhos e/ou placas esclerotizadas) ou um simples saco (Snodgrass 1935; 1956). 

Como sugerido para outras espécies de animais, Roig-Alsina (1993) propôs que, em 

abelhas, endofalos complexos são encontrados em espécies com o sistema reprodutivo 

poliândrico e endofalos simples naquelas com sistema monândrico. A falta de estudos 

detalhados do sistema reprodutivo em abelhas solitárias acoplados à descrição da 

genitália masculina ainda impede que tal predição seja checada. 

A técnica aqui descrita deve auxiliar em estudos de morfologia funcional e de 

comportamento, importantes para esclarecer questões relativas à evolução das genitálias 

via seleção sexual, uma vez que este caractere tem sido usado para tais estudos em 

outros insetos. 
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O CUSTO DA PROMISCUIDADE PARA FÊMEAS: O CASO DE 

ARHYSOSAGE CACTORUM (HYMENOPTERA, ANDRENIDAE) 
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RESUMO 

 

Copular é extremamente custoso para fêmeas e machos devido ao gasto energético, ao 

aumento do risco de predação, às injúrias sofridas na competição por parceiros e ao 

tempo gasto copulando. Apesar disso, os sistemas reprodutivos poligâmicos são os mais 

difundidos entre os insetos. Neste estudo, avaliamos o sistema reprodutivo da abelha 

solitária Arhysosage cactorum (Hymenoptera, Andrenidae) a fim de checar a poliandria 

na espécie. Estimamos o custo das cópulas múltiplas e da guarda de parceira para as 

fêmeas, em termos de tempo, e testamos as previsões de que (1) fêmeas em cópula 

dispendem mais tempo forrageando que sozinhas e de que (2) fêmeas evitam flores 

contendo machos. O estudo foi realizado durante duas estações reprodutivas da espécie, 

numa área dos pampas no sul do Brasil. Quantificamos as cópulas realizadas por 

machos e fêmeas e a duração da associação dos machos com suas parceiras após a 

cópula. Para avaliar se a presença dos machos altera o comportamento de forrageio das 

fêmeas, em campo, contabilizamos as visitas florais de fêmeas em flores contendo ou 

não um macho morto em seu interior. Nossos resultados mostraram que A. cactorum é 

uma espécie poligâmica. Os machos se mantêm associados às suas parceiras após a 

cópula, e são transportados pelas fêmeas enquanto elas forrageiam. Devido a este 

comportamento, fêmeas “tornaram-se” cerca de 80% mais pesadas e dispenderam o 

dobro do tempo de forrageio na flor quando associadas aos machos. Em A. cactorum a 

poliandria se mostrou custosa para as fêmeas. Fêmeas nunca rejeitam tentativas de 

cópula dos machos, mas a presença dos machos influencia o padrão de forrageio das 

fêmeas que evitam flores em que eles se encontram. Tal resposta das fêmeas pode ser 

uma contra adaptação ao comportamento de acasalamento dos machos. Na ausência de 
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benefícios indiretos, o sistema reprodutivo de A. cactorum representa um caso de 

poliandria por conveniência.  

Palavras-chave: abelhas solitárias, poliandria, custos, cópulas múltiplas, competição 

indireta 
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ABSTRACT 

Mating is extremely costly for females and males due to energy expense, increased risk 

of predation, injuries suffered in the competition for mates, and the time spent 

copulating. Nevertheless, polygamous mating systems are the most widespread among 

insects. In this study, we evaluated the mating system of solitary bee Arhysosage 

cactorum (Hymenoptera, Andrenidae) in order to check polyandry in the species. We 

estimated the cost of multiple copulations and mate guarding for females, in terms of 

time, and we tested the predictions that (1) females in intercourse expend more time 

foraging than alone, and (2) females avoid flowers containing males. The study was 

conducted over two breeding seasons of the species, in a pampas region of southern 

Brazil. We quantified the copulations performed by males and females and the duration 

of association of the males with their mates. In order to assess whether the presence of 

males changes the foraging behavior of females, in the field, we recorded the floral 

visits of females in flowers with or without a dead male in its interior. Our results 

showed that A. cactorum is a polygamous species. Males remain associated with their 

mate after copulation and are carried by them while they forage. In consequence to this 

behavior, female "became" approximately 80% heavier and expent twice the foraging 

time in the flower when associated with males. Polyandry proved costly for this species' 

females. They never reject males' copulation attempts, but their presence influences 

their foraging pattern. Such females' response can be a counter-adaptation to the mating 

behavior of males. In the absence of indirect benefits, the reproductive system of A. 

cactorum is a case of polyandry for convenience.  

Keywords: solitary bees, polyandry, costs, multiple copulations, scramble competition 
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INTRODUÇÃO 

  

 A poligamia parece ser a regra no mundo animal (Arnqvist e Nilsson 2000) e 

muitas vezes é a principal forma pela qual os machos aumentam seu sucesso 

reprodutivo (Bateman 1948). A cópula é custosa para machos e fêmeas (Daly 1978), 

mas machos são mais propensos a pagar os custos do que fêmeas, pois seu sucesso 

reprodutivo está diretamente ligado à frequência de acasalamento. Até os últimos anos, 

acreditou-se que a poliandria impunha mais custos que benefícios à aptidão das fêmeas 

(Bateman 1948; Slatyer et al. 2012) e que, por isso, elas raramente copulariam múltiplas 

vezes. Aumento no gasto energético e de tempo ao copular, injúrias sofridas pelos 

machos durante a coerção, aumento do risco de predação, exposição à patógenos e 

diminuição da longevidade são os possíveis custos da poliandria para as fêmeas 

(Westneat e Rambo 2000; Arnqvist e Nilsson 2000). Contudo, quando tais custos são 

compensados por benefícios, como acesso à maior quantidade de recursos (Eberhard 

1996), ajuda no cuidado parental (Arnqvist e Kirkpatrick 2005), complemento no 

suprimento espermático (Hasson e Stone 2009) ou aumento da aptidão da prole 

(Jennions e Petrie 2000) espera-se que a poliandria seja seletivamente favorecida como 

sistema reprodutivo predominante (Kvarnemo e Simmons 2013). 

 Na atual teoria de seleção sexual os sistemas de acasalamento são vistos como 

um balanço evolutivo dinâmico entre os custos e os benefícios envolvidos nas várias 

decisões reprodutivas para fêmeas e machos (e.g., Parker 1979; Rowe et al. 1994; 

Snook 2014). Nesse sentido, determinar os custos dos vários componentes do 

acasalamento, como displays dos machos e resistência da fêmea à acasalamentos não 

desejados, é crítico em qualquer consideração de modelos de seleção sexual.  
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 Gastos de tempo e energia associados ao acasalamento são considerados os 

custos mais comuns da reprodução sexuada (Daly 1978). Em vários grupos de insetos, o 

acasalamento envolve associações entre machos e fêmeas após a inseminação, as quais 

perduram além do tempo requerido para a transferência de esperma. Estas associações 

pós-inseminação podem ser uma das formas dos machos guardarem suas parceiras e por 

isso são tidas como adaptações comportamentais dos machos para assegurar que a 

fêmea não receba esperma adicional de outros machos (Alcock 1994). 

 Entre as abelhas, a monogamia das fêmeas é tida como estado ancestral (Hughes 

et al. 2008) e a poliandria restringe-se às eussociais Apis spp (Boomsma e Ratnieks 

1996; Palmer e Oldroyd 2000; Hughes et al. 2008; Lampert et al. 2014) e à algumas 

espécies de Bombus (Baer 2003) e de Meliponinae (Paxton 1999; Paxton 2000). Para as 

abelhas solitárias há poucos estudos detalhados que demostrem a poliandria (Paxton 

2005). A poliandria é intrigante nessas abelhas, já que as fêmeas desempenham 

integralmente as atividades relacionadas ao cuidado com a prole, da construção do 

ninho ao aprovisionamento larval e, provavelmente, recebem quantidade de esperma 

suficiente para fertilizar todos os seus ovos, além de poderem armazená-lo na 

espermateca para fertilizações futuras (Michener 2007, Roubik 1989). Além disso, não 

recebem recursos alimentares dos machos ou auxílio no cuidado parental. Estudos 

detalhados sobre a biologia reprodutiva em abelhas solitárias são requeridos para se 

entender o papel da seleção sexual em traços morfológicos e comportamentais sob 

efeito da seleção.  

 Arhysosage cactorum Moure, 1999 (Hymenoptera: Andrenidae: Calliopsini) é 

uma abelha solitária, ocorrente na região dos Pampas, no sul do Brasil (Moure et al. 

2012). A espécie é oligolética em flores de Cactaceae (gêneros Parodia, 

Gymnocalycium, Frailea), onde machos buscam ativamente por fêmeas ou as aguardam 
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imóveis, enterrados entre os estames (Schlindwein e Wittmann 1995). Após a cópula, 

machos se prendem às fêmeas e a elas permanecem associados em posição de cópula, 

mesmo enquanto elas forrageiam por pólen (Schlindwein e Wittmann 1995), indicando 

um caso de poliandria com guarda de parceiras.  

 Neste estudo, avaliamos, em campo, o comportamento de acasalamento e o 

sistema reprodutivo de A. cactorum afim de checar a poliandria na espécie. Estimamos 

o custo, em termos de tempo, impostos pela associação pós-cópula às fêmeas e testamos 

a previsão de que fêmeas alteram seu comportamento de forrageio na presença de 

machos nas flores. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Local de estudo 

 Indivíduos de Arhysosage cactorum foram observados por duas estações 

reprodutivas, de novembro a dezembro de 2013 e 2014. Além disso, analisamos 

filmagens de indivíduos da mesma população realizadas em 2006 e 2007. 

 O estudo foi realizado em áreas de Pampa, no município de Santana da Boa 

Vista, Rio Grande do Sul, Brasil (30° 55.496’S, 53° 23.606’O). Manchas de diversas 

espécies de Cactaceae, fontes de recursos florais para fêmeas, localizam-se em áreas de 

solo raso em afloramentos rochosos de arenito que alcançam até 500m (Paim et al. 

2010). O clima da região é de transição, variando de subtropical a temperado úmido, 

com pluviosidade média anual de 1400mm (Oliveira e Ribeiro 1986).  

 

Morfologia de machos e fêmeas 

 Para verificar dimorfismo sexual ou polimorfismos em machos, machos e 

fêmeas de A. cactorum foram comparados quanto à sua distância intertegular (indicador 

de tamanho corporal), largura da cabeça, área amarela da face e comprimento da 

mandíbula (Figura 1). As duas últimas medidas são especialmente importantes para os 

machos que se escondem entre os estames amarelos ao esperar por fêmeas e por 

empregarem a mandíbula para se agarrarem às fêmeas durante a cópula. Foram medidos 

129 exemplares de A. cactorum depositados na Coleção de Abelhas do Museu de 

Ciências e Tecnologia da Universidade Pontifício Católica do Rio Grande do Sul 

(PUCRS).  

 Para checarmos se machos e fêmeas diferem quanto ao seu peso médio, em 

campo, indivíduos de A. cactorum foram pesados em balança digital portátil (Gemini-
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20g, American Weigh). Antes da pesagem, os indivíduos foram colocados sobre placas 

de gelo para que permanecessem imóveis durante a pesagem e, com uso de um pincel, 

removemos o pólen armazenado na escopa das fêmeas. 

 

Figura 1. Medidas tomadas da cabeça de indivíduos de Arhysosage cactorum: altura (1) 

e (2) comprimento da cabeça, área amarela da face (3 x 4) e comprimento da mandíbula 

(5) (Imagem adaptada de Moure 1999). 

 

 

Comportamento reprodutivo 

 Para determinar a frequência de fêmeas, machos e de casais associados ao longo 

da antese, registramos todos os indivíduos de A. cactorum presentes nas flores de 

Parodia scopa (Spreng.) N.P. Taylor subsp. neobuenekeri (F.Ritter) Hofacker & P.J. 

Braun por toda antese, ou seja, de 11:00h às 14:00h por dois dias. A cada dia foram 

selecionadas suas flores de P. scopa, no mesmo estágio de desenvolvimento, para 

observação. Os registros foram feitos por 10 minutos, a cada meia hora durante todo 

período de abertura destas flores, totalizando 670 minutos de observação. A razão 

sexual foi determinada através da razão do número médio de machos registrado em 

todos os horários sobre o número médio de fêmeas.  
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 Foram contados o número de cópulas e de parceiros sexuais de indivíduos 

marcados individualmente no escutelo, com tinta Revell (Revell GmbH e Co. KG, 

Bünde, Nordrhein-Westfalen, Germany). Fêmeas capturadas em cópula foram marcadas 

e receberam uma nova marcação a da cada vez que foram observadas em cópula 

novamente. O sucesso médio de cópula dos machos foi estimado como o número de 

cópula / número total de tentativas de cópula. 

 Através de filmagens foram descritos os comportamentos realizados por machos 

e fêmeas durante as cópulas e quantificada a duração da coleta de pólen por fêmeas 

sozinhas ou em cópula. Foram consideradas cópulas todas as associações entre machos 

e fêmeas, no qual o casal aparecia em posição de acasalamento. Esta definição é 

necessária uma vez que a associação pode ser considerada cópula em si (momento da 

inseminação) e associação pós-cópula (ou pós-inseminação), porém durante as 

observações não era possível distinguir tais fases.   

  

Experimento: fêmeas evitam flores com machos? 

 A fim de avaliar se a presença de machos altera o comportamento de forrageio 

das fêmeas, em campo, realizamos um experimento de escolha em que quantificamos as 

visitas florais de fêmeas em três flores de Parodia scopa, no mesmo estágio de 

desenvolvimento: (1) uma contendo um macho co-especifico morto, na posição em que 

aguarda por fêmeas nas flores, com corpo entre estames e a cabeça entre as anteras, 

voltada para o exterior da flor, (2) uma com o macho com a parte amarela da face 

pintada e (3) uma flor sem macho (controle) (Figura 2). Durante 10 minutos foi 

registrado o número total de visitas (N= 8 intervalos).  
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Figura 2. Flores de Parodia scopa empregadas em experimento de escolha por fêmeas 

de Arhysosage cactorum. Da esquerda para a direita: flor sem macho (controle), com 

um macho de A. cactorum com a área amarela da face pintada e com um macho não 

pintado, ambos na posição em machos aguardam por fêmeas.  

Análises estatísticas 

 Para verificar se há dimorfismo sexual, comparamos as medidas de peso, 

distância intertegular, tamanho e largura da cabeça, área do clípeo e mandíbulas, de 

machos e fêmeas utilizando modelos lineares (LM), já que os dados apresentaram 

distribuição normal. Os modelos lineares generalizados (GLM) com distribuição de 

quasipoisson foram utilizados em dados não seguiram a distribuição normal, como nos 

seguintes casos: (I) Para verificar a diferença de frequência de machos, fêmeas e 

machos ao longo do dia; (II) Para saber se há diferença na visitação de fêmeas na 

presença de machos nas flores, relacionamos o número de visitas de fêmeas nas flores 

com e sem macho; (III) Para verificar se há diferença na duração da visita de fêmeas às 

flores quando estão sozinhas e quando estão em casal. Por fim, checamos o sucesso de 

cópulas dos machos (isto é, o número de cópulas realizadas com o número de tentativas 

de cópula) com um teste qui-quadrado (2
). As análises foram feitas no software R 

versão 3.1.0 (R Development Core Team, 2014). 
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RESULTADOS 

 

Dimorfismo sexual e comportamento reprodutivo  

 Fêmeas de A. cactorum são, em média, 8% maiores que os machos e 29% mais 

pesadas (Tabela 1, Figuras 3 e 4). Não há variação intersexual significativa no tamanho 

ou na largura da cabeça (Tabela 1), mas os machos possuem mandíbulas mais longas do 

que as fêmeas (Tabela 1, Figura 5). A superfície da área amarela da face está 

diretamente relacionada ao tamanho e à largura da cabeça tanto para machos quanto 

para fêmeas de A. cactorum e, consequentemente, também está relacionada ao tamanho 

dos machos (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Relações entre as variáveis morfométricas de machos e fêmeas de 

Arhysosage. cactorum.  

Variável 

Independente 

Variável 

Dependente Fêmea Macho Valor do Teste 

Sexo Peso 25.36 mg ±5.48 (N=33) 19.69 mg ±4.81 (N=33) F=19.89; df=64; P< 0.001 * 

Sexo Peso (Casais) 29.71 mg ±4.51 (N=11) 20.63 mg ±5.76 (N=11) F=16.93; df=20; P< 0.001 * 

Sexo 
Distância 

Intertegular 
1.96 mm ±0.10 (N= 36) 1.82 mm ±0.16 (N = 93) F=26.34; df=127; P< 0.001 * 

Sexo 
Tamanho da 

cabeça 
5.69 mm ±0.44 (N=23) 5.41 mm ±0.60 (N=15) F=2.68; df=36; P= 0.11 

Sexo 
Largura da 

cabeça 
2.80 mm ±0.12 (N=23) 2.73 mm ±0.16 (N=15) F=2.74; df=36; P= 0.10 

Tamanho cabeça 
Área do 

clípeo 
1.41 mm ±0.18 (N=23) 1.41 mm ±0.21 (N=15) F=9.56; df=36; P= 0.003 * 

Largura cabeça 
Área do 

clípeo 
1.41 mm ±0.18 (N=23)  1.41 mm ±0.21 (N=15) F=9.36; df=36; P= 0.004 * 

Distância 

Intertegular 

(machos) 

Área do 

clípeo 
1.41 mm ±0.18 (N=23)  1.41 mm ±0.21 (N=15) F=6.48; df=13; P= 0.0243 * 

Sexo Mandíbula  1.37 mm ±0.19 (N=11) 1.54 mm ±0.17(N=57) F=7.61; df=66; P= 0.007 * 
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Figura 3. Distribuição de frequência da distância intertegular de fêmeas A) e machos B) 

de Arhysosage cactorum.  As linhas vermelhas verticais indicam as distâncias 

intertegulares médias.   
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Figura 4. Peso de fêmeas e de machos de Arhysosage cactorum (F=19.89; df=64; P< 

0.001). O boxplot mostra a mediana (linha central na caixa), os quartis (caixa) e os 

valores máximo e mínimo (hastes).   

 

Figura 5. Comprimento da mandíbula de fêmeas e machos de Arhysosage cactorum 

(F=7.61; df=66; P= 0.007). O boxplot mostra a mediana (linha central na caixa), os 

quartis (caixa) e os valores máximo e mínimo (hastes).   
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 Fêmeas de A. cactorum iniciam a coleta de pólen na primeira hora da antese, 

antes da chegada dos machos nas flores de P. scopa. Uma hora depois, machos se 

tornam mais frequentes que as fêmeas (Figura 6) e permanecem em maior frequência ao 

longo da abertura das flores (F=11.91, P< 0.001, df=191, NF=67 NM=67 NC=67) e se 

mantêm assim até quando as flores já estão em processo de fechamento. Como 

conseguinte a formação de casais tem o seu pico quando a flores já estão no final da 

antese, decaindo no final quando as fêmeas deixam de forragear. A razão sexual na 

população estudada foi de 2.3:1(machos:fêmeas) foi enviesada para machos .  

 

 

Figura 6. Frequência relativa de fêmeas, machos e casais de Arhysosage cactorum em 

flores de Parodia scopa ao longo da antese.  

 

 Machos e fêmeas realizaram cópulas múltiplas e acasalaram com diferentes 

parceiros, assim A. cactorum pode ser considerada uma espécie poligiândrica. Machos e 

fêmeas copularam em média duas vezes durante o período em que foram reavistadas 

(variando de um a dois dias) (�̅�fêmea=2.00 ±0.86, �̅�macho=1.75 ±0.97, NF=25, NM=20) e 

com mais de um parceiro (�̅�fêmea=2 ±1.09, �̅�macho=1.65 ±0.87, NF=6, NM=20). As 

cópulas, em geral, ocorreram como o exemplificado a seguir para um casal: ao 
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encontrar a fêmea na flor, o macho imediatamente se sobrepôs a ela, em posição de 

cópula. Durante a cópula o macho se agarrou com suas mandíbulas entre o propódeo e o 

metassoma da fêmea. Enquanto a fêmea permaneceu parada e o órgão reprodutor 

interno do macho (endofalo) estava introduzido nela, suas pernas se mantiveram paradas 

e suas asas fechadas, ficando preso à fêmea apenas pelos órgãos reprodutores e pela 

mandíbula. Quando a fêmea voltou a se movimentar, o macho apoiou suas pernas 

médias aos tergos da fêmea. Quando em voo, o macho permaneceu parado, se apoiando 

à fêmea e manteve as asas fechadas, sem auxiliar no voo (Figura 7).  

 

 

Figura 7. Casais de Arhysosage cactorum em cópula em flor de Opuntia sp, vista dorsal 

(A) e em flor Parodia scopa, vista lateral (B).  

 

 As cópulas duraram entre 2 segundos e 15 minutos e, em média, 89.61 s (N = 

59). Porém este é um valor subestimado, visto que representa apenas aquele registrado 

enquanto o casal estava na flor filmada, não contabilizando o tempo antes de chegar à 

flor ou depois de sair dela, quando o casal saia em cópula, totalizando 87,9% de 

observações incompletas.   
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 Quando estiveram em cópula, fêmeas (�̅�sozinha= 24.65 s, �̅�cópula= 53.38 s, F=6.1, 

df=71, P(1|2)=0.01, N=72) permaneceram mais que o dobro do tempo na flor do que 

quando estiveram sozinhas (Figura 8).  

 

 

Figura 8. Tempo dispendido pelas fêmeas de Arhysosage cactorum nas flores ao 

coletarem pólen sozinhas ou associadas ao macho se apresentavam em cópula e quando 

estavam sem parceiro (F=6.1, df=71, P(1|2)=0.01, N=72). O boxplot mostra a mediana 

(linha central na caixa), os quartis (caixa) e os valores máximo e mínimo (hastes).   

 

 Fêmeas de A. cactorum não apresentaram nenhum comportamento de resistência 

quando abordadas por machos e na maior parte das vezes que os machos tentaram 

copular (93,7%), eles foram bem sucedidos (
2
=51.4286, df = 1, P< 0.001).  

 

Experimento: fêmeas evitam flores com machos? 

 Quando apresentadas às flores contendo ou não  macho, fêmeas de A. cactorum 

visitaram flores sem machos em 83% das vezes (df=12, P< 0.001, N=8 intervalos) 
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(Figura 9). Observamos que as fêmeas de A. cactorum forrageavam na presença de 

indivíduos de outras espécies, o que demonstra que elas não evitam flores apenas pela 

presença de outro indivíduo.  

 

Figura 9. Número de visitas de fêmeas de Arhysosage cactorum às flores sem macho 

(controle), com macho morto natural (normal) e com macho morto com a face pintada 

(pintado). Letras diferentes representam diferenças significativas entre os tratamentos 

(df=12, P< 0.001, N=8 intervalos). 
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DISCUSSÃO 

 

Custos da poliandria para as fêmeas de Arhysosage cactorum  

Arhysosage cactorum é uma espécie poligiândria, i.e, machos e fêmeas copulam 

múltiplas vezes durante uma estação reprodutiva. Após a cópula, machos permanecem 

presos às fêmeas pelas mandíbulas e com o edeago introduzido. Esta associação do 

casal perdura durante o forrageio de pólen quando o macho não auxilia a fêmea no voo. 

Por se tornarem responsáveis pela locomoção do casal nessa situação, fêmeas tornam-se 

80% mais pesadas e dispendem o dobro do tempo de forrageio na flor quando 

comparado com forrageio solitário. Como as fêmeas permanecem receptivas após 

sucessivas cópulas, machos sempre as abordam quando as encontram na flor. Neste 

cenário, a poliandria impõe custos de tempo e de energia e diminui a eficiência de 

forrageio de pólen pelas fêmeas de A. cactorum.  

 De acordo com a teoria do conflito sexual, os diferentes interesses de machos e 

fêmeas nas decisões reprodutivas, poderiam levar a uma co-evolução antagonista entre 

indivíduos de sexos opostos (Clutton-Brock e Parker 1995; Parker 2006). Neste 

contexto, diversos comportamentos e características morfológicas de fêmeas são 

considerados como contra-adaptações ou respostas aos comportamentos dos machos 

que reduziriam sua aptidão (Magurran e Seghers 1994; Rowe et al. 1994). Fêmeas de 

Anthophora plumipes (Apidae), por exemplo, alteram seu comportamento de forrageio 

para evitar as constantes investidas dos machos. Elas forrageiam preferencialmente na 

porção interna da planta hospedeira, onde flores são menos acessíveis, mas não 

inspecionadas por machos. Quando machos são experimentalmente removidos, fêmeas 

invertem o local de forrageio e visitam flores da face externa da planta, o que lhes rende 

maior quantidade de recurso por tempo de forrageio (Stone 1995). Fêmeas de guppies 
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(Poeciliidae) (Magurran e Seghers 1994), aranhas d’água (Guerridae) (Arnqvist 1992; 

Rowe 1992) também adotam comportamentos considerados como respostas ao 

comportamento de acasalamento dos machos. O comportamento de evitar flores 

contendo machos pode ser uma resposta das fêmeas de A. cactorum à custosa 

associação com parceiros. Nosso experimento mostrou que mesmo visualmente 

camuflados entre os estames, machos são percebidos pelas fêmeas que preferem visitar 

flores sem machos. Como o sucesso reprodutivo ou o número de crias emergentes na 

próxima geração depende da eficiência do provisionamento larval realizado pela mãe, a 

redução na eficiência de forrageio das fêmeas deve ter sérias consequências para sua 

aptidão. A partir de nossos resultados, contudo, não podemos discernir se aquelas 

respostas das fêmeas são contra-adaptações evolutivas ou respostas paliativas ao 

comportamento dos machos.  

O maior tempo de permanência nas flores quando em casal, pode infligir em 

mais um custo direto da associação pós cópula para as fêmeas de A. cactorum: o 

aumento do risco de predação para os indivíduos associados. Apesar de não termos 

contabilizado, durante a condução do estudo, observamos diversos episódios de 

predação por aranhas (Minusmenops sp (Thomisidae); Araneus (Araneidae); Hognacf 

(Lycosidae)) e mantídeos (Manthidae) de visitantes de flores de P. scopa (Figura 10). A 

predação é considerada um risco inerente da reprodução sexuada (Sih 1994, Endler 

1987) e o aumento do risco de predação de animais durante a cópula, quando estão mais 

lentos e conspícuos, é largamente relatado na literatura (ex. Magnhagen 1991).  

A coloração críptica da face do macho imitando a cor das anteras das cactáceas 

pode ser interpretada com resposta para não ser percebido pelas fêmeas ou por 

predadores de visitantes florais. Em outra espécie do gênero, a andina Arhysosage 

ochracea, que também é oligolética em flores de cactáceas com anteras amarelas, as 
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fêmeas são pretas e os machos inteiramente amarelos, o que favorece a hipótese de 

camuflagem dos machos nas flores. Nos Andes, machos de A. ochracea também foram 

vistos ao serem predados por barbeiros Reduviidae (Heteroptera) (C. Schlindwein pers. 

obs.).  

 

Por que fêmea de A. cactorum são poliândricas? 

Apesar de evitar flores contendo machos, fêmeas nunca rejeitam tentativas de 

cópula dos machos quando os encontram em flores. Uma possível explicação adaptativa 

para a poliandria em A. cactorum é que ela ocorra “por conveniência”. De acordo com a 

hipótese da poliandria por conveniência, fêmeas concordariam em copular múltiplas 

vezes para reduzir constantes tentativas de cópulas e coerção por machos (Parker 2006, 

Watson et al. 1998), as quais oferecem um custo à aptidão das fêmeas (Cook et al. 1994; 

Magurran e Segheres 1994). Em Megachile rotundata, por exemplo, quanto maior o 

nível de injúrias sofridas por fêmeas cortejadas por machos, menor a taxa de produção 

de prole por fêmea (Rossi et al. 2010). Na população estudada, a razão sexual 

operacional é enviesada para machos e fêmeas em cópula nunca são assediadas por 

machos que patrulham em flores. Talvez o tempo perdido por uma fêmea evitando 

constantes investidas de machos seria maior do que o tempo que elas despendem 

durante a cópula. Além disso, para evitar um macho, fêmea teria que interromper a 

coleta de pólen.  

 

Estratégia de acasalamento dos machos 

 Machos de A. cactorum são poligínicos e empregam a estratégia de competição 

indireta (scarmble competition; Thornhill e Alcock 1983, Seidelmann 1999) na busca 

por parceiras. Como em outras espécies oligoléticas, eles procuram por fêmeas em 
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flores, sítio mais provável para o encontro das fêmeas (Oliveira e Schlindwein 2010, 

Oliveira et al 2012, Alcock 2013), mas (1) não são fiéis à mesma área de patrulha e nem 

(2) defendem uma mancha de flores contra outros machos. Quando um macho é 

experimentalmente adicionado às flores numa área de patrulha, o macho que a percorre 

não exibe comportamento agonístico (dados não publicados). Além disso, não ocorre na 

espécie dimorfismo sexual de tamanho reverso, típico das espécies em que machos 

territoriais necessitam de lutar contra rivais pelo acesso às fêmeas (Alcock 2013).  

Em outras espécies de abelhas já foram observadas cópulas com duração de dez 

segundos até quarenta minutos (Brown e Baer, 2005, Rutowski e Alcock, 1980), porém 

o tempo necessário para a transferência espermática foi de no máximo 120 segundos, 

como quantificado em Bombus terrestris (Duvoisin et al., 1999). A associação 

duradoura entre machos e fêmeas de A. cactorum em cópula deve representar um caso 

de guarda de parceira (Alcock 1994). Uma das predições teóricas da hipótese de guarda 

de parceiros é que o risco de ocorrer competição espermática, ou seja, que a fêmea 

utilize esperma de um rival, favorece o investimento do macho na guarda de parceiras. 

Espera-se que a guarda evolua (1) em espécies não territoriais, (2) cujas fêmeas 

apresentem longa receptividade sexual e (3) em um ambiente de alta densidade de 

machos rivais, o que eleva o custo da defesa territorial. Este é o cenário apresentado 

neste estudo.  

Nos topos de morros onde indivíduos de Parodia scopa florescem, manchas de 

flores estão isoladas e a disponibilidade do recurso polínico é pouco previsível, o que 

faz como que a disponibilidade de fêmeas também o seja. Nessa situação, o sucesso 

reprodutivo de um macho depende de buscar fêmeas nos locais e hora certos. Na 

poliândrica Nomadopsis puellae (Andrenidae), fêmeas aprovisionam uma célula de cria 

por um dia e, como usual em abelhas solitárias (Rozen 1958), ovipõe ao final da antese 
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de sua planta hospedeira, às 13 horas, para, em seguida fechar a célula (Rutowski e 

Alcock 1980). Machos de A. cactorum também devem apresentar um ajuste temporal no 

comportamento de busca de parceiras de acordo com o momento de oviposição das 

fêmeas, após seus voos diários de coleta de pólen, o que explicaria o aumento do 

número de machos e de casais nas flores de Parodia ao fim da antese. Além disso, a 

procedência espermática tardia, ou seja, o uso para fertilização do esperma do último 

parceiro sexual, foi demonstrada para várias espécies poliândrica de insetos, incluindo a 

abelha solitária Anthidium manicatum (Hymenoptera: Megachilidae) (Lampert et al. 

2014). Neste caso, machos de A. cactorum que copulam logo antes da oviposição 

fertilizariam uma maior proporção de ovos.  

 As poucas informações disponíveis sobre o comportamento reprodutivo em 

Calliopsini indicam que guarda de fêmea não é rara nessa tribo, apesar de rara entre as 

abelhas, em geral. Além de para N. puellae, voos em posição de copula foram também 

reportados para Arhysosage biguttulata Ramos, 2013 (Ramos 2013), A. flava Moure, 

1958 (Rozen 2013), Callonychium petuniae Cure e Wittmann 1990 (Wittman et al. 

1990) e Calliopsis (Nomadopsis) (Rozen 1958). Além do comportamento, outra 

característica apresentada no grupo é a largura da cabeça e as longas e curvas 

mandíbulas dos machos que para quase todas são importantes para segurar a fêmea 

durante o acasalamento (Engel 2000; Ramos 2013). Características morfológicas 

exclusivas aos machos são consideradas produto da seleção sexual que aumentaria a 

habilidade combativa nos conflitos entre machos de abelhas (Danforth 1991; Alcock 

1995; Alcock e Houston 1996; Danforth e Desjardins 1999). No caso das Calliopsini, 

contudo, o alongamento das mandíbulas dos machos parece não funcionar como arma, 

mas é empregado na guarda de parceiras para garantir o contato prolongado com as 

fêmeas durante o voo em conjunto.  
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 Apesar da aparente semelhança entre o comportamento de acasalamento entre 

espécies de Calliopsini, estudos quantitativos dos sistemas de acasalamento e análises 

comparativas, envolvendo as relações filogenéticas entre os grupos, são requeridos para 

compreendermos se e até que ponto adaptações morfológicas e comportamentais de 

ambos os sexos são produto do efeito filogenético ou da seleção sexual em Arhysosage 

cactorum. 

 

 

Figura 10. Predação por aranha (Hognacf (Lycosidae)) em flores de Parodia scopa. (A) 

Aranha predando fêmea de Halictidae; (B) Casal de Arhysosage cactorum e aranha 

predando abelha na mesma flor; (C-D) Sequência de aranha em flor, na primeira a flor 

está vazia e, na segunda, a aranha havia predado uma abelha.  
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CAPÍTULO II 

 

SE CORRER O BICHO PEGA, SE FICAR O BICHO COME: COMO 

FÊMEAS DE ANTHRENOIDES MICANS (HYMENOPTERA: 

ANDRENIDAE) REDUZEM OS CUSTOS DO ACASALAMENTO? 
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RESUMO 

 

Os diferentes interesses evolutivos entre os sexos podem gerar uma coevolução negativa 

de caracteres de machos e fêmeas. Nas decisões de acasalamento, fêmeas e machos irão 

buscar maximizar os benefícios e minimizar os custos das cópulas para si. Neste estudo 

procuramos entender, em campo, o sistema reprodutivo de Anthrenoides micans 

(Hymenoptera, Andrenidae) e verificar os possíveis custos, em termos de tempo, das 

cópulas para as fêmeas, além das respostas comportamentais das fêmeas a esses custos. 

Para tal, comparamos o tempo médio dispendido por fêmeas ao esquivarem-se de 

machos com o tempo médio gasto em cópula e a frequência desses dois 

comportamentos. Por fim, testamos a previsão de que fêmeas alteram seu 

comportamento de forrageio na presença de machos nas flores para evitar o encontro 

com eles. Em A. micans machos patrulham em manchas de Parodia scopa (Cactaceae) à 

procura de fêmeas. Estas se esquivam de 82% das investidas de machos, uma vez que 

gastam 89% mais tempo copulando do que resistindo às cópulas. As associações com 

machos reduzem a eficiência de forrageio para pólen das fêmeas que evitam encontros 

com machos em flores. Sugerimos que fêmeas de A. micans apresentam respostas 

comportamentais adaptativas que reduzem os custos trazidos pelo acasalamento. 

Palavras-chave: seleção sexual, conflito sexual, forrageamento, abelhas solitárias 

  



 

44 

 

ABSTRACT 

 

The different evolutionary interests between sexes can create a negative coevolution of 

female and male traits. Considering mating decisions, males and females will each try to 

maximize their benefits while minimizing costs. This field-based study aimed to 

understand the reproductive system of Anthrenoides micans (Hymenoptera, 

Andrenidae) and verify the possible costs, in terms of time spent copulating, for the 

females in addition to behavioral responses to these costs.  To accomplish this, we 

compared the average time females spent avoiding sexual contact with males, with the 

average time spent copulating and the frequency of these two behaviors. Finally, we 

tested the prediction that females will alter their foraging behavior when males are 

present to avoid contact with them. Anthrenoides micans males patrol a patch of 

Parodia scopa (Cactaceae) looking for females. Females avoided 82% of the copulation 

attempts while 89% more time was spent copulating compared to resisting copulations. 

The associations with males reduced the pollen foraging efficiency of females that 

avoided flowers with males on them. We suggest that females of A. micans presented 

adaptive behavioral responses that reduce the costs brought on by mating  

Keywords: sexual selection, sexual conflict, foraging, solitary bees 
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INTRODUÇÃO 

 

Conflitos surgem quando uma interação rende óptimos divergentes para os 

indivíduos envolvidos na interação (Brown et al. 1997). Os destoantes interesses de 

machos e fêmeas no processo da reprodução, por exemplo, resultam no chamado 

conflito sexual (Parker 1979). Os conflitos podem ocorrer na frequência de cópula, 

fertilização, esforço parental relativo, tamanho da ninhada e taxa reprodutiva da fêmea, 

por exemplo (Chapman et al. 2003). A corrida para vencer tais conflitos muitas vezes 

acarreta em adaptações nos indivíduos, que possibilita o aumento do seu sucesso 

reprodutivo à custa da aptidão de um do sexo oposto (Hosken e Stockley 2012). As 

adaptações geradas por um dos sexos para “vencer” o conflito sexual, podem gerar 

contra-adaptações do sexo oposto, ocasionando numa prolongada ou contínua 

perseguição evolutiva (Hosken e Stockley 2012).  

Está claro que acasalar múltiplas vezes é vantajoso para machos (Bateman 

1979). No entanto, apesar da poliandria ser o sistema reprodutivo mais difundido entre 

os animais, as cópulas, em geral, são mais custosas para as fêmeas (Daly 1978; Rowe 

1994; Arnqvist e Nilsson 2000), cujas decisões de acasalamento visam minimizar os 

custos e maximizar os benefícios (Hosken e Stockley 2012).   

Nesse sentido, machos evoluíram para seduzir fêmeas a acasalarem com 

múltiplas parceiras e fêmeas evoluiriam para resistir aos machos, de forma a reduzir os 

custos diretos associados à cópula (Alexander et al. 1997; Gravilets et al. 2001). Assim, 

o conflito sexual pode culminar numa rápida coevolução antagonista entre caracteres de 

machos e a resistência das fêmeas a estes caracteres (Gravilets et al. 2001).  
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 Anthrenoides micans Urban, 1995 (Andrenidae, Panurginae) é uma abelha 

solitária, cujos machos buscam por fêmeas em flores e após copularem permanecem 

associados às fêmeas por até oito minutos (Schlindwein e Wittmann 1995).  

Neste estudo procuramos avaliar o sistema reprodutivo e o comportamento de 

acasalamento de Anthrenoides micans. Tendo em vista a longa duração da associação 

entre machos e fêmeas em cópula, buscamos avaliar (1) os possíveis custos diretos para 

as fêmeas, em termos de tempo dispendido nas cópulas e as possíveis respostas 

comportamentais das fêmeas ao comportamento dos seus parceiros. Para isso, 

comparamos o tempo médio dispendido pelas fêmeas para copular ou evitar as 

investidas dos machos e estimamos a taxa de cópula das fêmeas. Por fim, testamos a 

previsão de que fêmeas alteram seu comportamento de forrageio na presença de machos 

nas flores, evitando cópulas futuras. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Anthrenoides micans compreende abelhas pequenas, pretas, com machos de 

labro, clípeo e paroculares inferiores amarelos (Urban 1995). Ocorre em na região dos 

Pampas Gaúchos, no Rio Grande do Sul, Brasil. Fêmeas forrageiam em flores de 

Cactaceae na busca de pólen e néctar. Apesar de não serem oligoléticas, devido à 

agregação temporal e especial das fontes de recursos polínicos, empregados no 

aprovisionamento larval, sobretudo de Cactaceae, machos patrulham as flores em busca 

de fêmeas (Schlindwein e Wittman 1995).  

O estudo foi realizado no município de Santana da Boa Vista, RS, (30° 

55.496’S, 53° 23.606’O). As abelhas foram acompanhadas em manchas de cactáceas 

localizadas em afloramentos rochosos da região, por duas estações reprodutivas, em 

2013 e 2014. Além disso, foram analisadas filmagens realizadas durante as estações 

reprodutivas de 2006 e 2007.  

  Para checar o dimorfismo sexual na espécie, quanto ao tamanho, medimos a 

distância intertegular de indivíduos depositados na Coleção de Abelhas do Museu de 

Ciências e Tecnologia da PUCRS (N= 75 indivíduos). 

Para ter uma estimativa da razão sexual e dos horários de maior ocorrência das 

abelhas em flores, avaliamos a frequência de machos e fêmeas ao longo da antese de 

Parodia scopa (Spreng.) N.P. Taylor subsp. neobuenekeri (F.Ritter) Hofacker & P.J. 

Braun, isto é, de 11H da manhã às 14H. Para isso, a cada trinta minutos, por 10 minutos, 

contabilizamos fêmeas, machos e casais presentes nas flores. Procurando não 

superestimar a frequência de machos, visto que eles apresentam um comportamento de 

patrulha, aqueles que patrulhavam na mesma mancha de flores, ininterruptamente, 

foram contabilizados apenas uma vez.  
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Em campo e por filmagens, registramos duração das cópulas, o número de 

cópulas e de tentativas de cópula efetuadas pelos machos, e o tempo dispendido pelas 

fêmeas ao resistir às investidas dos machos. A fim de verificar se fêmeas e machos de A. 

micans evitam flores contendo machos coespecíficos, foi testada sua preferência por 

flores com e sem machos. Para tal, foram contadas as visitas florais de fêmeas de A. 

micans em três flores de P. scopa, no mesmo estágio de desenvolvimento: uma sem 

machos (controle), uma contendo um macho de A. micans morto com o clípeo pintado 

de azul com uso de caneta de retroprojetor (numa tentativa de destacar o macho na flor, 

visto que o clípeo é da mesma cor dos estames) e outra contendo um macho com o 

clípeo não pintado. As flores foram acompanhadas por oito períodos de 10 minutos ao 

longo da abertura das flores, com intervalos de trinta minutos entre os períodos de 

observação e foi registrado o número total de visitas de fêmeas às flores.  

 

Análise estatística 

 Para comparar os tamanhos de machos e fêmeas, como os dados apresentaram 

distribuição normal, foram usados modelos lineares (LM). Modelos lineares 

generalizados (GLM) com distribuição quasipoisson, foram utilizados para: (I) verificar 

a diferença de frequência de machos, fêmeas e casais nas flores, ao longo do dia; (II) 

comparar o número de visitas de fêmeas em flores com macho de diferentes cores e sem 

macho; (III) comparar o tempo dispendido em cópula com o tempo gasto resistindo às 

cópulas. Além disso, checamos o sucesso de cópulas dos machos, isto é, o número de 

cópulas realizadas com o número de tentativas de cópula, utilizando um teste qui-

quadrado (2
). As análises foram feitas no software R versão 3.1.0 (R Development 

Core Team, 2014). 
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RESULTADOS 

 

Fêmeas de A. micans são, em média, maiores que machos (F=159.27; p<0.001; 

df=73; x̅F=1.74±0.08; x̅M=1.42±0.11; df=73; N=75) (Figura 11). Machos e fêmeas estão 

presentes nas flores desde a primeira hora da antese de Parodia scopa, mas fêmeas 

foram mais frequentes por toda antese (x̅F=9.10±2.81; x̅M=3.19±1.74; F=100.98, P< 

0.001, df=14, N=8 intervalos). Casais foram observados em baixíssima frequência 

(x̅ =0.19±0.22) e apenas em quatro intervalos de tempo (Figura 12).  

 

Figura 11. Distribuição da distância intertegular de fêmeas (A) e machos (B) de 

Anthrenoides micans. A linha vermelha vertical indica a média.  
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Figura 12. Frequência de indivíduos de Anthrenoides micans durante o período de 

abertura das flores de Parodia scopa.  

 

Descrição da cópula 

As cópulas, em geral, ocorreram da seguinte maneira: machos de A. micans se 

mantiveram fixos às fêmeas apenas pela genitália, ficando perpendiculares a ela, em 

formato de “L”. Eles mantiveram seu corpo imóvel com asas e pernas junto ao corpo 

(Figura 15). Na maioria do tempo o casal permanece parado, no interior da flor, sobre as 

pétalas (Figura 15). Quando fêmeas tentaram prosseguir na coleta de pólen, machos se 

movimentaram e muitas vezes se agarraram, com a mandíbula, às pétalas da flor ou o 

casal voou para outro lugar, como outra flor, outro cacto, tufos vizinhos de gramínea ou 

para o solo (Figura 15). Em certo estágio da cópula, a fêmea tenta se desvincular do 

macho e com emprego das mandíbulas, aparentemente, busca separar as genitálias. 

Porém, nem sempre este comportamento resulta no fim da cópula. 

Machos tentam copular com todas as fêmeas encontradas em flores. As fêmeas 

recusaram-se a copular em 82% (46) das vezes em que foram assediadas pelos machos 

(
2
=23.14; df=1; p<0.001, N=56). Ao rejeitar o assédio do macho, fêmeas encurvam o 

abdômen para frente, se fechando, como uma concha, impedindo que o macho insira sua 
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genitália (Figura 15-b). Nas gravações, podemos verificar que a mesma fêmea acasalou 

por mais de uma vez (no mesmo dia), mostrando que elas não perdem a atratividade, 

pelo menos, não imediatamente.  

.  Fêmeas dispenderam menos tempo evitando a coerção dos machos do que 

copulando. As cópulas duram, em média, 5 ±4min (322.3 s; com amplitude de 46 s a 12 

min), e a cada investida dos machos, as fêmeas gastaram uma média de 34.6 segundos 

resistindo à cópula (F= 21.88, df= 18, P < 0.001, Ncopular= 10, Nevitar= 10) (Figura 13). 

 

Figura 13. Tempo dispendido por fêmeas de Anthrenoides micans enquanto copulavam 

ou enquanto resistam às tentativas de cópulas dos machos. O boxplot mostra a mediana 

(linha central na caixa), os quartis (caixa) e os valores máximo e mínimo (hastes).   

 

Fêmeas de A. micans visitaram mais as flores sem macho (71% das vezes) quando 

comparadas com flores com macho normal e com macho pintado (F= 11.48; df= 33; 

p<0.001, N= 12 intervalos) (Figura 14). As fêmeas da espécie foram observadas 

forrageando na presença de indivíduos de outras espécies em flores, mostrando que elas 

não evitam flores apenas pela presença de qualquer indivíduo.  
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Figura 14. Número de visitas de fêmeas de Anthrenoides micans às flores sem macho 

(controle), com macho morto natural (normal) e com macho morto com a face pintada 

(pintado). Letras diferentes representam diferenças significativas entre os tratamentos 

(F= 11.48, df=33, P< 0.001, N=12 intervalos). 

 

Descrição do comportamento do macho 

Por um dia de antese, foi acompanhado o comportamento de um macho marcado 

de A. micans enquanto ele patrulhava uma mancha de flores de P. scopa. O macho 

chegou à mancha contendo flores em pré-antese e vistoriou botões florais. A primeira 

fêmea chegou à mancha meia hora depois, quando as flores já iniciavam sua abertura. 

Ao longo de 120 minutos em que esteve nas flores, o macho apresentou os 

comportamentos de (1) patrulha, (2) pouso (em flor, no solo e na vegetação), (3) 

alimentação, (4) limpeza do corpo e (5) investidas em fêmeas. 

  O macho empregou 33,6 minutos (~60%) do seu tempo total na patrulha de 

flores. O comportamento de patrulha consistiu na vistoria das flores de uma mancha, em 

um circuito de aproximadamente seis flores. Durante os pousos em flores, o macho 

tomou néctar, se limpou ou simplesmente pousou por alguns segundos.  
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O segundo comportamento mais realizado pelo macho foi o de pousar no solo, o 

que ele fez em 16,2 minutos (28%) do seu tempo. Quando pousado no solo ao redor da 

mancha, os machos também se limpavam ou, geralmente, permaneciam parados. Poucas 

fêmeas visitaram flores vistoriadas pelo macho, que se engajou em duas cópulas mal 

sucedidas. 

O macho deixou a mancha por períodos de até 5 minutos. Nessas ocasiões, 

outros machos vistoriaram as flores até que o macho residente os expulsou. 
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Figura 15.  Casal de Anthrenoides micans em cópula em flor de Parodia scopa (A); 

Tentativa de macho de se acasalar com fêmea, enquanto ela o impede de inserir a 

genitália (B); Casal de A. micans em cópula em gramínea, próxima à mancha de P. 

scopa (C); Casal de A. micans em cópula em gramínea, porém a fêmea está com a 

mandíbula na junção das genitálias (D).   
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DISCUSSÃO 

 

Machos de Anthrenoides micans patrulham continuamente as flores de P. scopa 

em busca de fêmeas e realizam interações antagônicas quando encontram outros 

machos. Machos assediam fêmeas sempre que as encontram, mas são bem-sucedidos 

em apenas 28% das tentativas de cópula, já que fêmeas os impedem que inserir sua 

genitália. Resistir à cópula parece ser mais vantajoso para a fêmea, tendo em vista que o 

tempo dispendido por elas durante a cópula é muito maior que o tempo rejeitando 

machos.  

Quando em cópula, o casal de A. micans permanece associado por um longo 

período, provavelmente maior que o necessário para a transferência espermática. Essas 

associações podem impor significativos custos à fêmea, como aumento do risco de 

predação e do gasto energético (Arnqvist e Rowe 1995).  

Neste cenário, tanto rejeitar parceiros quanto copular impõem custos às fêmeas. 

Se, por um lado, rejeitar cópulas parece ser menos custoso, por outro o custo desse 

comportamento depende da frequência de assédios. Abordagens persistentes de machos 

podem alterar o comportamento anti-predatório de fêmeas (reduzindo suas chances de 

sobrevivência - Magurran e Nowak 1991), reduzindo sua a eficiência de forrageio 

(Magurran e Seghers 1994) e fecundidade (Boulton e Shuker, 2015). No caso de A. 

micans, em elevada frequência, o assédio de machos deve afetar diretamente o 

aprovisionamento larval (ao reduzir a eficiência de coleta de pólen pelas fêmeas) e 

talvez, até mesmo, reduza as taxas de oviposicão das fêmeas. 

Na economia do acasalamento, espera-se que em fêmeas evoluam adaptações 

comportamentais e morfológicas que reduzam os custos da reprodução (Hosken e 

Stockley 2012). Em A. micans, a frequente resistência das fêmeas em acasalar, ao 
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impedir que o macho insira a genitália e ao evitar o encontro com machos em flores, 

pode ser vista como tentativa de reduzir custos do acasalamento. Outros casos de 

resistência das fêmeas às futuras cópulas ocorrem entre as aranhas d’água (Guerridae) e 

na abelha Anthidium maculosum (Megachilidae). Entre as aranhas d’água desenvolveu-

se nas fêmeas uma adaptação morfológica que esconde sua genitália do acesso direto 

dos machos (Han e Jablonski 2009). No caso de A. maculosum, fêmeas tendem a mudar 

seu comportamento de forrageio, evitando os encontros com machos. Elas podem pairar 

no voo e fugir da abordagem de machos (Alcock et al. 1977).  

A resistência de fêmeas às cópulas também pode evoluir em razão da seleção 

entre machos de diferentes qualidades genéticas (Crean e Gilburn, 1998). Machos que 

são mais persistentes em investidas de acasalamento são assumidos como de maior 

aptidão e fêmeas tendem a elevar seus níveis de resistência para acasalar com machos 

persistentes e assim ganham melhores benefícios genéticos para sua prole (Chapman et 

al. 2003). Com estes comportamentos, fêmeas conseguem controlar algumas fases do 

acasalamento, fator essencial para que atinjam seu número óptimo de acasalamento 

(Toft e Albo 2015). Assim como em aranhas d’água, fêmeas de A. micans ganhariam 

uma vantagem no conflito sexual sobre a iniciação da cópula, o que não implica 

necessariamente numa vantagem na aptidão (Arnqvist e Rowe 1995; Han e Jablonski 

2009).  

A ecologia das espécies influencia diretamente na estratégia reprodutiva a ser 

adotada por fêmeas e machos (Emlen e Oring 1977). Comumente, nos insetos, machos 

empregam diferentes estratégias para encontrar e fecundar parcerias e fêmeas para 

forragear, para si e para a prole, de modo mais eficiente possível. No caso das abelhas 

oligoléticas, se o recurso polínico, crítico para a alimentação larval, se encontra 

agregado no tempo e no espaço, os machos têm a chance de monopolizar, em territórios, 
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o acesso a esse recurso e consequentemente o acesso às fêmeas, podendo se estabelecer 

a poliginia com defesa de recurso como sistema de acasalamento (Thornhill e Alcock 

1983). Este parece ser o sistema de acasalamento de machos de A. micans na população 

estudada. Apesar de visitarem outras famílias de plantas, fêmeas de A. micans são 

altamente frequentes em flores de cactáceas (Schlindwein e Wittmann 1995), o que as 

torna um local previsível para encontros de parceiros sexuais. Na população estudada, 

machos de A. micans patrulham flores de P. scopa e apresentam comportamentos 

agonísticos contra machos coespécificos que visitam essas flores. A ocorrência 

imprevisível de flores, que duram de um a dois dias, e a longa distância entre grupos de 

manchas florais impedem que machos sejam longamente fiéis às suas áreas de patrulha, 

cuja localização se altera de acordo com a disponibilidade de flores. Para abelhas 

solitárias, com ninhos esparsamente distribuídos, o alto custo de encontrar fêmeas 

receptivas e a previsibilidade dos sítios de forrageio, devem favorece sistemas de 

acasalamento baseado nas defesas de recursos. Infelizmente, ninhos de A. micans são 

desconhecidos. 
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CAPÍTULO III 

 

UMA NOTA CIENTÍFICA EM COMO PRESERVAR A FORMA DE 

ENDOFALOS DE ABELHAS SOLITÁRIAS EVERTIDOS 

ARTIFICIALMENTE 
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INTRODUÇÃO 

 

A genitália dos machos de animais é frequentemente composta por conjuntos de 

estruturas que podem formar uma unidade funcional integrada (House e Simmons 

2007). Em insetos, algumas características das genitálias dos machos, como posição, 

morfologia e movimentação sugerem que diferentes estruturas desempenham papéis 

distintos nas interações sexuais (Eberhard 1985). Diferentes componentes do edeago 

foram associados, por exemplo, às funções sexuais espermáticas ofensiva (habilidade de 

ganhar a precedência contra o esperma de rivais; House e Simmons 2003) e defensiva 

(habilidade de resistir a tentativas rivais por precedência espermática; Arnqvist e 

Danielsson 1999).  

Em machos de abelhas, o edeago geralmente consiste em um pênis (o órgão 

fálico ou copulador) e clásperes penianos ligados à câmara genital no nono segmento 

metassomal (Snodgrass 1935; Michener 1944). Em machos de Apis (Snodgrass 1956) e 

da maioria dos grandes grupos de abelhas (Roig-Alsina 1993), o duto ejaculador, ao 

longo do qual os espermatozoides se movem dos testículos ao exterior da cápsula 

genital, não se encontra em posição terminal e o gonóporo é ligado ao ápice do edeago 

por um saco membranoso, dito endofalo (endophallus). Durante a cópula o endofalo é 

evertido e age funcionalmente como órgão copulador, muitas vezes chamado de pênis, 

que liberará o fluido espermático no duto da câmara genital da fêmea (Snodgrass 1935; 

1956). No interior da fêmea, o endofalo pode assumir a forma de um saco ou de um 

longo tubo com diferentes partes funcionais e apêndices. Além disso, sua parede pode 

ser lisa ou dotada de estruturas esclerotizadas, espículas, espinhos e lobos que se tornam 

externos durante a expansão do órgão (Snodgrass 1935). 
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A presença de estruturas eversíveis na genitália de machos de insetos é 

conhecida para várias ordens, como Coleoptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Orthoptera, 

Odonata e Psocoptera (Tab.S1 – Material suplementar). Em Hymenoptera, a 

caracterização do endofalo foi realizada, para machos de diferentes espécies de Apis 

(Koeniger et al. 1991) e para 112 espécies de Apoidea (Roig-Alsina 1993).  

Devido à sua enorme diversidade morfológica e funcional entre os grupos, a 

morfologia do endofalo tem sido um valioso caractere em estudos taxonômicos (e.g. 

Hunting 2013; Lee e Bezdek 2014; Engel 2009) e de seleção sexual (e.g. Jałoszynski et 

al. 2014) em insetos. Além disso, sua eversão de modo artificial é obrigatória na prática 

de inseminação artificial de fêmeas de Apis (Gençer et al. 2014). 

Nos machos de Apis, a eversão natural do endofalo é produzida por contração de 

músculos abdominais e pressão da hemolinfa (Woyke 2008) e a eversão artificial ocorre 

através da pressão manual do abdômen. Em abelhas de outros gêneros, é possível 

everter o endofalo por pressão interna no abdômen através da injeção de água (Roig-

Alsina 1993). Neste caso, porém, assim que a pressão hidráulica é reduzida, o endofalo 

retorna parcial ou totalmente à sua forma anterior, dificultando a sua caracterização.  

Neste estudo apresentamos um levantamento de técnicas já utilizadas para 

eversão do endofalo em abelhas e outros insetos e propomos o aprimoramento de uma 

técnica para eversão que possibilite a manutenção da forma do endofalo de abelhas 

solitárias artificialmente evertido.  

Através de uma busca bibliográfica para os anos de 1945 a 2015, encontramos 

73 artigos na base de dados Scopus e 107 na base de dados ISI Web of Knowledge que 

citaram o termo “endophallus” em pelo menos um campo de pesquisa bibliográfica. 

Destes foram selecionados os que que continham a descrição da técnica (47 artigos -  

Material Suplementar). 
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Para a ordem Hymenoptera foram encontrados doze trabalhos, cujo principal 

objetivo foi a análise de substâncias ejetadas pelo endofalo. A técnica de eversão de 

endofalo mais utilizada para abelhas de Apis consiste na estimulação manual dos 

machos, através de uma pressão aplicada na cabeça e tórax com os dedos, para eversão 

parcial do endofalo e, em seguida, na suave compressão do abdômen até a total eversão 

do endofalo (Laidlaw 1977). A técnica proposta por Roig-Alsina (1993) para outros 

gêneros de Apoidea consiste em se injetar água destilada na base do metassoma, 

pressionando-a através da seringa até que a eversão do endofalo ocorra. Após sua 

expansão, contudo, o endofalo permanece por apenas alguns segundos expandido, 

dificultando sua descrição e comparação entre indivíduos. Embora haja um crescente 

número de publicações envolvendo a descrição do endofalo, apenas o estudo de Roig-

Alsina o faz para abelhas que não Apis. Esta lacuna no conhecimento pode ser devido à 

dificuldade de eversão e, principalmente, de fixação desta estrutura.  
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DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

 

 A expansão do endofalo foi realizada em espécimes recém-coletados, mortos por 

congelamento, em freezer, a -18°C. Em uma adaptação do método proposto por Roig-

Alsina (1993), para simular a pressão da hemolinfa durante expansão do endofalo, com 

uso de uma seringa de insulina, injetamos uma solução 1% de agarose de baixo ponto 

de fusão (Fisher Scientific, USA), a ~ 65°C, através da abertura basal do primeiro tergo 

metassomal. Para produzir a solução, a agarose foi diluída em água destilada e aquecida 

ao microondas por 30s em potência máxima, até a completa homogeneização da 

mistura. Para que a solução ao ferver não transborde do recipiente, são necessárias 

pausas de 1-2s durante o aquecimento da solução. Para abastecer a seringa com a densa 

solução de agarose, é necessário remover a agulha da seringa, repondo-a logo que a 

seringa esteja repleta. A solução restante pode ser armazenada em refrigerador e 

reutilizada para preparações futuras. 

Poucos segundos após a sua expansão, por efeito da gelificação da solução de 

agarose, os endofalos se mantiveram em sua forma expandida por até três dias, nos 

animais mantidos sob refrigeração (~ 12°C) (Figura 16). Os espécimes mantidos assim 

foram manipulados sem que as paredes do endofalo se colapsassem, o que permite a 

descrição de suas estruturas e caracterização morfométrica, bem como da textura 

externa de sua parede e a obtenção de microscopia eletrônica de varredura de bancada 

(Figura 16 A-D).  

O emprego da técnica aqui apresentada deve auxiliar na obtenção de caracteres 

importantes no esclarecimento das relações filogenéticas em abelhas e bem como em 

estudos de morfologia funcional e do comportamento de acasalamento, fundamentais na 

elucidação do papel da seleção sexual na evolução das genitálias. 
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Figura 16. Micrografia da genitália de um macho de Ptilothix fructifera (Apidae), com 

endofalo expandido artificialmente por injeção de agarose. (A) vista superior ; (B) vista 

lateral do ápice; (C) visão lateral do endofalo; (D) superfície do endofalo. Gf= 

Gonóstilo ou Gonofórceps (?), PV= Valvas do pênis, Gc= Gonocoxitos, End = 

Endofalo; G = Gonóporo. 
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MATERIAL SUPLEMENTAR 

Tabela S2. Técnicas empregadas para eversão do endofalo e finalidades da eversão em insetos. 

Ordem 

 Família 
Técnica  Finalidade do estudo Refer. 

COLEOPTERA    

CARABIDAE    
 Dissecação da genitália Taxonômico 7, 33 

 
Eversão com injeção de 

pasta de dente 
Taxonômico 37 

CERAMBYCIDAE    
 Dissecação de casal Comportamental  21 

 
Eversão pelo método de  

Rubenyan, 2002  
Taxonômico 18 

CHIRONIDAE    
 Dissecação da genitália Taxonômico 19 
CHRYSOMELIDAE    
 Dissecação da genitália Taxonômico 27, 26 
 Dissecação de casal Descrição morfológica 13 
 Dissecação de casal Comportamental  15 

 Dissecação de casal 
Descrição da técnica de 

eversão 
28 

CICINDELIDAE    
 Dissecação da genitália Taxonômico 38 
CURCULIONOIDEA    
 Dissecação da genitália Taxonômico 41, 11  
 Dissecação de casal Comportamental  14 

 
Eversão e fixação com o 

gel viscoso K-Y.  

Descrição da técnica de 

eversão 
10  

RUTELIDAE    
 Dissecação da genitália Taxonômico 29 
RABAEIDAE    
 Dissecação da genitália Taxonômico 34, 8  
STAPHYLINIDAE    
 Dissecação da casal  Comportamental  22 

HYMENOPTERA    

APIDAE    
 Dissecação da genitália Descrição morfológica 31 
 Dissecação de casal Descrição morfológica 30  

 

Estimulação manual, 

através de pressão do 

abdômen 

Análise de substâncias 

ejetadas  
43, 24 

 
 

Análise do sêmen 
3, 23, 

42, 40 
  Inseminação artificial 16 
  Taxonômico 25  

 

Estimulação manual, 

através de  

pressão do abdômen 

 

Eversão e fixação com 

Análise do sêmen 

 

 

Descrição da técnica de 

eversão  

39 

 

 

Este 

estudo 
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(13) Dungelhoef e Schmitt 2005; (14) Dungelhoef e Schmitt 2010; (15) Flowers e Eberhard 2006;  (16) 

Gençer et al. 2014; (17) Holt e North 1970; (18) Hubweber e Schmitt 2010; (19) Huchet 2002; (20) 

Hünefeld et al. 2013; (21) Hunting 2013; (22) Jałoszynski et al. 2014; (23) King et al. 2011; (24) 

Koeniger et al. 1990; (25) Koeniger et al. 1991; (26) Lee e Bezdek 2014; (27) Lee e Staines 2010;  (28) 

Matsumura e Yoshizawa 2010; (29) Montreuil 2010; (30) Moors e Billen 2007; (31) Moors et al. 2012; 

(32) Mutanen e Kaitala 2005; (33) Ortuño e Barranco 2013; (34) Pizzo 2011; (35) Rafael et al. 2008; (36) 

Roig-Alsina 1993; (37) Sasakawa et al. 2013; (38) Schule 2007; (39) Stürup et al. 2013; (40) Taylor et al. 

2009; (41) Wang et al. 2011; (42) Wegener et al. 2012; (43) Woyke 2010; (44) Yoshizawa e Johnson  

2006.  

 

 

 

 

solução  1% de agarose  

ANDRENIDAE, HALICTIDAE, 

MELITTIDAE, MEGACHILIDAE, 

APIDAE, ANTHOPHORIDAE 
Pressão hidráulica Taxonômico 36 

Ordem 

 Família 
Metodologia  Finalidade do estudo Refer. 

LEPIDOPTERA 

 
   

 Dissecação de casal Comportamental  9  

 

Eversão mecânica e 

fixação com álcool 

absoluto.  

Descrição da técnica de 

eversão 
20 

NOCTUIDAE    
 Dissecação de casal Comportamental  17 
GEOMETRIDAE    
 Dissecação da genitália Taxonômico 32  

ORTHOPTERA    

 Dissecação da genitália Taxonômico 12  
PROSCOPIIDAE    
 Dissecação da genitália Taxonômico 4  
ACRIDIDAE    
 Dissecação da genitália Taxonômico 6  

PHTHIRAPTERA    

 Dissecação da genitália Descrição morfológica 44  

PSOCOPTERA    

LACHESILLIDAE Dissecação da genitália Taxonômico 1  
PSOCODEA Dissecação da genitália Taxonômico 2  

TRICHOPTERA    

GLOSSOSOMATIDAE Dissecação da genitália Taxonômico 5  

ZORAPTERA    

ZOROTYPIDAE Dissecação de genitália Taxonômico 35  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente estudo analisamos o comportamento reprodutivo em duas espécies 

de abelhas solitárias da família Andrenidae, Arhysosage cactorum e Anthrenoides 

micans. Arhysosage cactorum é uma espécie poligiândrica. Os machos da espécie 

apresentam o comportamento de ‘Scramble competition’ na busca por parceiras e, 

quando em cópula, formam uma associação de pós-inseminação (API) com suas 

parceiras. Em A. micans não ficou claro o sistema reprodutivo, mas esta espécie também 

apresentou cópulas longas com associação de fêmeas e machos. Os machos desta 

espécie, por sua vez, apresentaram o comportamento de ‘Poliginia com defesa de 

recurso’. O quadro abaixo compara as duas espécies estudadas (Tabela 3): 

 

Tabela 3. Quadro comparativo das espécies estudadas, Arhysosage cactorum e 

Anthrenoides micans. 

 Arhysosage cactorum Anthrenoides micans 

Sistema reprodutivo Poligiandria ̶̶– 

Sistema de acasalamento Scramble competition 
Poliginia com defesa de 

recurso 

Razão sexual 2.3:1 0.3:1 

Tempo de cópula (s) 89.61 (amplitude de 2 a 900) 322.3 (amplitude 46 a 720) 

Fêmeas resistem aos 

machos 
Não Sim 

Fêmeas evitam flores 

com macho 
Sim Sim 

 

A API demonstrou-se custosa para as fêmeas de ambas as espécies, em A. 

cactorum elas dispendem mais tempo na coleta quando estão associadas aos machos, 

enquanto em A. micans muitas vezes elas deixam de coletar durante a cópula. 

Sugerimos então que alguns comportamentos realizados por estas fêmeas sejam 

responsáveis por minimizar esses custos. Em A. micans, as fêmeas esquivam-se das 

cópulas, diferente de A. cactorum, em que elas não apresentam resistência e acasalam 
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sempre que abordadas. Porém, em ambas as espécies, as fêmeas evitaram flores 

contendo machos (Tabela 3).  

As cópulas com múltiplos parceiros aumentam a pressão de seleção pós-cópula. 

O próximo passo então será entender como esta seleção atua. Para isso, estudos 

posteriores podem utilizar a técnica de eversão do endofalo, apresentada neste estudo, 

para esclarecer questões relativas à evolução das genitálias via seleção sexual em 

abelhas, uma vez que este caractere tem sido usado para tais estudos em outros insetos.  

 

 

 


