
Seleção Natural 



                 Exemplo clássico de Seleção Natural 
 
 

• Mariposas (Biston betularia) => estudada por Ford e 
                   Kettlewell (Inglaterra) 
 
 

• Pousam em árvore do gênero Betula, com liquens 
 
 

• Polimorfismo p/ coloração: forma typica (cor cinza) 
         forma carbonária (cor escura) 
 
 
• Predadores => duas espécies de pássaros  

 
 



Exemplo clássico de Seleção Natural 

Forma typica (tt) 

Forma carbonária  
       (MM; Mt) 
 



        Kettlewell realizou 2 experimentos: 
 

•  Criou milhares de mariposas. Marcou-as e  
    soltou-as em duas áreas. Recapturou-as. 
 
 
 A) Área industrial próximo a Birmingham: 
                 13% forma typica 
             27,5% forma carbonária 
 
 
 B) Área não industrial de Dorset: 
             14,6% forma typica 
               4,7% forma carbonária 
 



Mapa do Reino Unido mostrando as frequencias das formas melânica, 
melânica-suave (insular) e típica das mariposas nos anos 1950. 



  Darwin => reconhece que a  população é a unidade  
     evolutiva.   

 
 
 Percebe que as diferenças entre os indivíduos numa  
    população eram quantitativas e não de natureza 
    qualitativa. 

 
 
 Percebe que o crescimento populacional era de 
    natureza geométrica, após ter lido o trabalho de 
    Malthus.  

   Seleção Natural 
Considerações gerais 



Seleção Natural 



Seleção Natural 

 Darwin observou que o número de indivíduos numa 
    população permanece constante.   

 
 Darwin percebe que a competição não é igual. Os  
    indivíduos menos adaptados morrem.  

 
 Darwin não conhecia a genética, mas chegou ao  
    conceito de uma mortalidade diferencial.  

 
 Observou que a transmissão de caracteres não é  
    aleatória e que as diferenças se acumulam no tempo. 
 



Segundo a teoria de evolução de Darwin 



Seleção Natural 

 Para a Teoria Sintética de Evolução (TSE), a seleção  

    natural é o mecanismo básico para se levar à 

    diferenciação entre populações. 

 

 

 Segundo Lewontin, evolução é a transformação da  

    variabilidade dentro em variabilidade entre populações, 

    condicionada pela seleção natural. 

 



Seleção Natural 

Contestações à teoria de Darwin: não tanto pela idéia de 
evolução mas sim pelos mecanismos -> pela seleção natural:   
 
=> Teoria saltatória: a mutação é o responsável pelas  
    diferenciações e não a seleção natural.  

=> Equilíbrio pontuado (Gould e Eldredge, 1972) -> sugerem 
    que os dados obtidos através dos fósseis refletem de  
    forma acurada a evolução como ela ocorre de fato na  
    história de uma espécie, com grandes períodos estáveis,  
    sem grandes modificações,  interrompidos por curtos  
    períodos de rápida especiação,  provavelmente causados 
    por mudanças no ambiente.  



Seleção Natural 

=> Esses períodos curtos de evolução ativa (por exemplo,  
    cem mil anos) seriam seguidos por longos períodos (por 
    exemplo, dois milhões de anos) de estabilidade.  



Seleção Natural 

=> Kimura (1968), nos anos 60, lança a teoria da  
    neutralidade, propondo que a maioria das mudanças 
    evolutivas ao nível molecular ocorrem como 
    conseqüência da deriva genética de alelos que são 
    seletivamente neutros ou quase neutros, ou seja, não 
    conferem alterações no fenótipo.  
 
 
=> Consequentemente, a deriva genética passa a ter   
    importância  fundamental.  



Seleção Natural 

 Isto gerou certa reação por parte de evolucionistas 
    que não aceitavam que as mudanças evolutivas poderiam 
    ser um processo aleatório. 

 
 

 
 
 
 
Eles afirmavam que as mudanças nas freqüências 

    alélicas nas populações eram adaptativas e fortemente 
    determinadas pela seleção natural. 



Seleção Natural 

 Mas Kimura não sugeriu que toda mudança evolutiva fosse 
     ocasionada pela deriva genética, mas apenas as mudanças  
     observadas ao nível molecular. 
 

 Nunca houve discordância sobre o significado adaptativo 
     da evolução devido às alterações morfológicas,  
     comportamentais e de história vital. 

 De qualquer modo, surge uma grande discussão sobre o 
    papel da deriva genética versus seleção natural, 
    principalmente com relação à evolução molecular. 



Exemplo: caramujo (Cepaea nemoralis).  

Estudado por  J. Cain e P.M. Sheppard, na Inglaterra.   

 

=> Distribuição geográfica descontínua formando populações 

limitadas, ou “colônias”, em vários habitats, tais como 

bosques, campos arbustivos, ou campos abertos.   

 

=> Coloração dos caracóis bem definida:  

     conchas marrons, ou cor-de-rosa ou amarelas, com uma  

     cor única ou com uma a cinco faixas longitudinais,  

     podendo variar a posição das bandas.  

Deriva genética vs Seleção natural 







=> Grande variação no padrão de distribuição 
desses caracóis na França entre as diferentes 
regiões.   
 
=> Duas hipóteses:   
1) a variação entre as colônias seria uma conseqüência da ação de 
diferentes forças seletivas agindo de acordo com cada habitat.   

2) essas diferenças podem ser explicadas por flutuações 
aleatórias das freqüências gênicas, ou seja, dos genes que 
conferem cor e tipo de bandas. 
 

   => As diferenças deveriam ser maiores quanto 
menores as colônias, o que foi observado, levando 
à conclusão de que o padrão de distribuição dos 
caracóis era devido à deriva genética.   
 
 



=> Mais tarde, no entanto, verificou-se a correlação 
entre o padrão de bandas e a coloração com o tipo 
de habitat.  



=> Portanto, haviam evidências de que deve 

também estaria ocorrendo seleção natural em 

função do ambiente.   

 

=> Isto reflete a dificuldade às vezes de saber 

se o que se está observando é efeito da deriva, 

que é um processo ao acaso, ou da própria 

seleção natural, que é direcionada. 



Tipos de Seleção Natural 

=> A seleção pode ser dividida em três tipos:  
 
• seleção estabilizadora,  
 

• seleção direcional, 
 

• seleção disruptiva.  
 

=> O mecanismo é único, mas ela é  

      representada desta forma para ser  
      melhor compreendida. 

 



População original 

Seleção direcional 

Seleção estabilizadora 

  Seleção disruptiva 





s = 1,92                                    s = 1,92                                    s = 1,92 

 s = 1,89                                   s = 1,04                                  s = 2,33 

S = desvio padrão 



Seleção Estabilizadora 

=> Um exemplo desse tipo de seleção é 

mostrado nas pesquisas feitas em hospitais 

 

=> Crianças  nascidas com peso em torno da 

média (3 a 4,5 kg) têm maiores chances de 

sobreviver do que crianças muito grandes ou 

muito pequenas  



Seleção Natural 



  

Seleção Estabilizadora 

=> Outro exemplo é o tamanho dos ninhos dos  
falcões, em que a seleção estabilizadora  
favoreceu os ninhos de tamanho intermediário, 
sendo que tanto ninhos pequenos como ninhos 
grandes resultam em sucessos reprodutivos 
inferiores para os pais. 
 



   Seleção estabilizadora em mosca formadora de galha 
    (Eurosta solidaginis) 
 
    A fêmea injeta um ovo em um broto da vara-de-ouro 
    alta (Solidago daginis). Após sua eclosão, a larva  
    escava para o interior do caule e induz a planta a 
    formar uma galha protetora. Esta larva, ao se desen- 
    volver dentro da planta pode ser alvo de dois tipos de 
    predadores. 
 

a) Vespas parasitóides matam as larvas das moscas em   
     taxas mais altas nas galhas pequenas ; 
 
b) Pássaros matam as larvas das moscas em taxas mais 
    altas nas galhas grandes; 
 
c) Distribuição dos tamanhos das galhas antes (cinza + 
    laranja) e depois (laranja) da seleção imposta pelos 
    predadores. 
 
 Em geral, larvas das moscas no interior de galhas de 
     tamanho médio sobreviveram em taxas mais altas. 



  

Seleção Direcional 

=> A seleção favorece os indivíduos que estão  
      no extremo da curva e a conseqüência é 
      que a média da população vai mudando numa  
      dada direção.   
 

Ex: trabalhos de melhoramento => obter uma  
      planta de menor altura, uma espiga maior, 
      etc.  
      No caso de animais, vacas que produzem  
      mais leite ou carne, etc.. 



Porcentagem de óleo em soja 



     Seleção Direcional 
 
 
 
 
=> Seleção artificial -> uso  
 
     em melhoramento  
     
     animal e vegetal 



  

Seleção Direcional 

=> Exemplo: melanismo industrial.   
 



Seleção Direcional 

Cor da pelagem de uma espécie de rato, Chaetopidus intermedius. 
 
Ele habita duas áreas distintas: A) uma área com rochas claras; 
B) uma área rochosa mais escura, com lavas vulcânicas, 
no deserto de Sonora e Chihuahua. 
Controle genético simples, com gene D (cor escura) dominante sobre d. 





Seleção Direcional 

 => Ex: resistência a antibióticos  
 
 => Staphylococcus  aureus> bactéria que provoca  
       infecções perigosas em humanos. 
 
=> Em 1941 esse tipo de bactéria podia ser tratada 
      com pinicilina G, ->inibe a síntese da parede 
      bacteriana. 
 
=> Em 1944, algumas linhagens já apresentavam 
     certa resistência à penicilina. 



  

Seleção Direcional 

 => Por volta de 1992 mais de 95% de todas as  
       linhagens de S. aureus, no mundo todo, já era  
       resistente a penicilina e a drogas similares 
 
=> O S. aureus adquiriu resistência a antibióticos  
      rapidamente por meio de mutações.  
 
=>  O que se observa é a seleção direcional  
       favorecendo genes de resistência a  
       antibióticos. 
 
 



Seleção direcional pela pesca do salmão rosado  
             (Onchorhynchus gorbuscha) 

Decréscimo em tamanho do salmão rosado em rios da Colúmbia 
Britânica, no Canadá,  desde 1950 -> motivo:  pesca seletiva. 
Peixes em anos impares são mais pesados, relacionado ao  
ciclo de vida de dois anos do salmão rosado. 
 



 
1976: antes deste 
evento de seleção 
natural (N = 751 ; 
todos os pássaros 
da ilha) 
 
 
1978: após a  
seleção 
(N = 90 ;  
sobreviventes) 

Caráter avaliado: profundidade do bico (mm) 



  

Seleção Disruptiva 

=> Seleção disruptiva  importante do  

      ponto de vista evolutivo.  
 
=> Quando a população ocupa um ambiente  
      heterogêneo, e sofre pressões seletivas em  
      direções opostas ou intensidades diferentes. 
 
=>  O ambiente favorece os indivíduos de ambos os  
      extremos da curva de distribuição normal,  
      enquanto os indivíduos médios levam  
      desvantagem.  



  

Seleção Natural 



Tentilhão quebrador de sementes de barriga preta 
             (Pyrenestes ostrinus) 

Área do estudo: África Central 
 
Há duas espécies de ciperáceas: 
 
a) Uma com sementes duras -> para os tentilhões maiores  

 
b) Uma com sementes macias -> beneficia os tentilhões menores 

 
 

Distribuição bimodal de recursos  seleção natural  
   
      tentilhões com distribuição bimodal de tamanhos de bico 
 
       seleção disruptiva.  
  



Tentilhão quebrador de sementes de barriga preta 
             (Pyrenestes ostrinus) 

Se alimentam de ciperáceas, cujas sementes variam em dureza 



Thomas Bates Smith (1993) 
 
 
 

Mortos e sobreviventes entre o 
tentilhão quebra-sementes de 
barriga preta 
 
Smith acompanhou o destino de 
mais de 200 pássaros jovens 
 
=> distribuição do tamanho dos 
bicos entre os pássaros jovens e os 
pássaros que sobreviveram à idade 
adulta. 



Seleção disruptiva 

Significado adaptativo da seleção disruptiva: 
 
 

 Aumento da variabilidade nas populações 
 
 
 Pode levar à especiação 



  

Seleção Sexual 

 Conceito proposto por Darwin, que utilizou o 
    termo seleção sexual para explicar a evolução  
    de características masculinas. 
    Ex: cauda do pavão - reduz a sobrevivência do  
           macho.  

 
 

 Se as fêmeas preferem os machos com caudas 
    grandes e bonitas, o maior sucesso no encontro 
    de parceiras compensará a sua pouca  
    habilidade de escapar dos predadores. 

 







https://www.youtube.com/watch?v=jTBHiZtnCsA 



  

Seleção Sexual 

 => A seleção sexual é um componente da  
      seleção natural associado com o sucesso  
      reprodutivo. Ela não é algo quantitativamente  
      diferente da seleção natural.  
 
 => Podemos dizer que a seleção sexual é um  
      aspecto especial da seleção natural.  
 
 => A seleção sexual pode classificada em dois 
        processos: 
               -> Seleção sexual intra-sexual 
                 ->  Seleção sexual inter-sexual  



  

Seleção Sexual Intra-sexual 

 A seleção sexual intra-sexos apresenta três  
    aspectos: 
 
 
-> Combate 
 
-> Competição de esperma ou de tubo polínico 
 
-> Infanticídio 
 



  
   Seleção Sexual  
       Intra-sexual 
 
    = Combate = 
 

Vence o mais forte, 
que é o macho que 

passará seus 
genes para as futuras 

gerações 



Dimorfismo sexual nas iguanas marinhas  

O macho é maior 



Dimorfismo sexual nos iguanas-marinhos  

O macho é maior 

Exemplo: combate macho-macho e dimorfismo sexual 
dos iguanas marinos (Amblyrhynchus cristatus) nas  
Ilhas Galapagos 
 
(Wikelski et al., 1997; Wikelsky e Trillmich, 1997) 



A seleção natural está atuando em ambas as ilhas (Santa Fé 
e Genovesa), sendo mais severa em Genovesa. 
 
A seleção era estabilizadora: os iguanas de tamanho médio 
tinham taxas mais altas de sobrevivência que os de maior 
tamanho. 



Asteriscos indicam os tamanhos máximos em que os iguanas 
foram capazes de manter seu peso em dois anos diferentes. 
 
Verifica-se que a seleção atua contra os iguanas grandes.   
Os maiores podem colher mais algas, obtendo mais energia,  
mas gastam mais energia para seu metabolismo. 



Então porque manter um maior tamanho?? 
 
A explicação vem em função da seleção sexual!! 

Antes da estação anual de cruzamento, os iguanas 
machos delimitam seus territórios sobre as rochas em 
que as fêmeas “se aquecem”, entre os períodos de 
alimentação. 



Iguanas marinhos machos em combate 



a) Um agrupamento de territórios de acasalamento de iguanas em 
    Camaaño Islet, em Galápagos, em janeiro/1978. Os números  
    identificam os proprietários dos territórios.  O asterisco preto é 
    o local onde uma pesquisadora (Krisztina Trillmich) se sentou para 
    observar os iguanas. 
 
b) Gráfico mostrando o número de cópulas de cada iguana. 
        Os maiores iguanas eram o 59 e o 65, principalmente o 59, 

que teve 4 vezes mais o nº de cópulas. 



Diferencial de seleção (ds): diferença entre o tamanho 
corporal médio dos machos que copularam pelo menos uma 
vez e o tamanho corporal médio dos que tentaram copular. 
 
O ds positivo indica que os machos que conseguiram 
copular eram maiores, em média, que os que tentaram  
copular. 



Conclusão do estudo: 

Supondo que o tamanho corporal é hereditário nos iguanas-marinhos, 
temos aqui variação, hereditariedade e sucesso reprodutivo 
diferencial 
 
-> Fatores chave da teoria de Darwin e TSE 
-> Elementos da evolução por seleção sexual 
 
-> É uma explicação para o fato dos iguanas-marinhos machos serem 
tão maiores do que o tamanho ótimo para sobrevivência 
 
-> Os iguanas-marinhos  machos conseguem ser grandes porque os 
machos maiores conseguem mais parceiras e transmitem mais genes 
para tamanho corporal maior 
 
-> O combate macho-macho, análogo ao descrito para os iguanas, 
ocorrem da mesma forma para uma grande variedade de espécies 



  

         Seleção Sexual Intra-sexual 
Competição de esperma ou de tubo polínico 

 Competição entre as células espermáticas ou 
    pólen durante a fecundação.  
 
 

 Se um animal apresenta fertilização interna e se  
    uma fêmea copula com dois ou mais machos 
    diferentes num curto período de tempo, então os 
    espermas dos machos estarão competindo entre 
    si para fecundar os óvulos.   
 
  



  

 
 Uma fêmea pode produzir filhotes numa única  

    gestação de diferentes machos. Ex: esquilos, 
    ursos, alguns pássaros e aranhas, e inclusive 
    o homem, no caso de gêmeos. 

 

 Adaptações: grandes quantidades de  
    esperma, cópula prolongada,  aplicação de  
    ferormônios  que reduzem a atratividade da  
    fêmea, e estruturas especiais no órgão  
    copulatório para retirar espermas deixados por  
    outros machos rivais. 

         Seleção Sexual Intra-sexual 
Competição de esperma ou de tubo polínico 



Competição de espermatozóides em 
libélulas  
 
Durante a cópula (acima à direita e  
abaixo), o macho usa os ganchos farpados 
em seu pênis para remover o esperma 
deixado pelos parceiros anteriores 
da fêmea. 



  

Seleção Sexual Intra-sexual 
          Infanticídio 

 Em algumas espécies de mamíferos, a  

    competição entre machos continua mesmo 
    após a concepção.  
 
 É o que ocorre com os leões e elefantes que  

    matam os filhotes do antigo bando.   
 



  

Leões em grupos (mães, primas, tias, etc..) + 2 ou 3 
machos 
 

Seleção Sexual Intra-sexual 
          Infanticídio 



  

Leões machos -> saem do grupo quando jovens ->  
ao chegar em outros grupos -> combate c/ leões do 
grupo 

Seleção Sexual Intra-sexual 
          Infanticídio 



  

Se vencem -> cópula c/ fêmeas -> se estas estão 
amamentando, não ocorre a cópula -> infanticídio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fêmeas então entram no cio -> cópula -> filhotes 
do macho que agora é o novo líder do grupo. 

Seleção Sexual Intra-sexual 
          Infanticídio 



  

Seleção Sexual  
   Inter-sexual 

=> Geralmente as fêmeas escolhem os machos.  
 
=> Isto porque em muitas espécies não há como  
     os machos monopolizarem as fêmeas. 
 
=> Neste caso, os machos têm que fazer  
      “propaganda” para que as fêmeas os possam 
      escolher.   
 
=> Aparecimento dos diferentes tipos de cortes dos 
      animais e do dimorfismo sexual. 
 



  

Gregory G. and Mary Beth Dimijian 



  

Gupis 



  

=> Alguns pássaros africanos demonstram a  
      preferência feminina por um caráter masculino 
      exagerado. 
 
=> Os machos possuem caudas que geralmente 
      ultrapassam 13 cm de comprimento. As 
      fêmeas escolhem seus machos por sua calda. 
 





Escolha pela fêmea da viúva-de-colar vermelho  

O gráfico mostra o declínio do índice de condição corporal  
(peso relativo ao tamanho linear) durante a estação 
reprodutiva, para machos com penas caudais encurtadas  
(cor cinza) experimentalmente em comparação com o controle  
(cor amarela). 



O gráfico mostra o nº médio 
de fêmeas que se aninharam 
nos territórios dos machos 
controle versus machos 
de caudas encurtadas 
 
Conclusão -> preferência por 
caudas longas!! 

Sarah Pryke & Steffan Andersson (2005) 



  

Seleção Sexual  
   Inter-sexual 



Vídeos sobre a corte elaborada no reino animal! 
 
O primeiro vídeo compara a seleção natural vs seleção sexual.  

https://www.youtube.com/watch?v=L54bxmZy_NE 

https://www.youtube.com/watch?v=RxHdzw7E0wU 



  

Seleção Dependente da Freqüência 
 

=> Este tipo de seleção depende do fato de ser raro  
      ou não o caráter ou o gene em questão.  
 
=> A seleção dependente da freqüência pode ser  
      classificada de duas formas: 
 

 Positiva: favorecimento dos caracteres e genes  
                   mais comuns; 
 

 Negativa: favorecimento dos caracteres e genes  
                    mais raros. 
 



  => A seleção dependente da freqüência  
      negativa favorece o aumento e a 
      manutenção da diversidade na população;  
 
 
=> Quanto mais comum o caráter maior sua  
      desvantagem na população, enquanto que 
      quanto mais raro o caráter, mais vantajoso 
      para a população.   

 

Seleção Dependente da Freqüência 
 



  
=> Ex: população de percevejos que se  
      desloca sobre a água, cuja coloração do  
      exoesqueleto varia em três tonalidades.  
 
=> Predação por pássaros, ou seja, o mais 
      freqüente é o mais visível, portanto será o  
      mais predado.  
 
=> Há uma variação na freqüência dos genes  
     para coloração do exoesqueleto na população. 

 

Seleção Dependente da Freqüência 
 



Próxima geração 



  
=> Peixes comedores de escamas (Perissodus  
      microlepis) -> ocorrem na África, no lago  
      Tanganika.  
 
=> Atacam suas presas por trás, arrancando suas  
      escamas.   
 
=> Há um polimorfismo para esses peixes:  
      a) com boca virada para a direita (destros)  
      b) com boca virada para a esquerda.  

Seleção Dependente da Freqüência 
 



  

Seleção Dependente da Freqüência 
 

Boca virada para a direita (dextros)  -> acima 
 
Boca virada para a esquerda (sinistros) –> abaixo 



=> Este caráter possui um controle genético simples, 
      com um loco gênico com dois alelos, sendo que  
      a boca para a direita é dominante sobre a boca  
      para a esquerda.  
 
=> Os que têm a boca para a direita sempre atacam  
      suas presas pela esquerda, e os que possuem a  
      boca para a esquerda o contrário, atacam as  
      presas pela direita.   

 
 

Seleção Dependente da Freqüência 
 



  

=> Quando há abundância de peixes destros, as  
     presas que são atacadas pela esquerda vão  
     estar altamente vigilantes a esses ataques.   
 
 
=> Isto deixa os peixes que atacam pela direita  
     (com boca para a esquerda) com o campo livre 
      para atacar suas presas menos vigilantes.   
 
 
=> Após um tempo, estaria ocorrendo o contrário.  

Seleção Dependente da Freqüência 
 





  

Seleção Dependente da Freqüência 
 



=> Na seleção dependente de freqüência, 

      em qualquer  momento do tempo a forma  

      mais rara está se reproduzindo mais que a  

      forma mais comum, e assim ambas as  

      formas são mantidas na população. 

 

Seleção Dependente da Freqüência 
 



Seleção Dependente da Freqüência 
 

Um exemplo de seleção dependente de frequência  
positiva são os caramujos, os ‘flat snail species’ 
da espécie Euhadra congenita 



Seleção Dependente da Freqüência 
 

As conchas são direcionadas ou para 
a direita ou para a esquerda.  
 
O acasalamento nessas espécies 
só ocorre entre conchas da mesma 
direção. 
 
A seleção dependente de frequência 
positiva ocorre porque quanto mais 
indivíduos da mesma direção, maior 
o número de parceiros disponíveis, 
maior o sucesso reprodutivo. 
 



  => Este conceito refere-se à densidade  
      populacional sobre a qual a seleção ocorre.  
 
 
=> Seleção dependente de densidade é  
      alterada quando a densidade populacional  
      aumenta.  
 

Seleção Dependente da Densidade 
 



  

O aparecimento de um  

    fungo (Microcyclos ulei) 
    nos plantios densos de  
    seringueira na Amazônia 
    no início do século XX, 
    na cidade Fordlândia. 
 

Seleção Dependente da Densidade 
 



  
 
O fungo só atacou as 

seringueiras quando a 
densidade populacional  
destas estava muito  
alta 
 
Em baixa densidade 

destas árvores não há  
problemas de ataque 
deste fungo. 
 

Seleção Dependente da Densidade 
 



  

Seleção de Parentesco 
      (kin selection) 

=> Se refere a processos de seleção envolvendo  
      interações entre organismos aparentados.   
 
=> Ex: consideremos dois macacos irmãos. 
      Se um é atacado por um leopardo, é provável   
      que acabe morrendo; mas se o outro irmão   
      vem em seu auxílio, juntos eles podem  
      afugentar o leopardo e os dois sobrevivem.  
 
=> Portanto, a um pequeno risco para si mesmo,  
     um indivíduo pode muitas vezes aumentar o  
     sucesso reprodutivo de um parente.   
 



  
=> É o que chamamos de altruismo.  
 
=> Exemplos: sinais de alarme em pássaros e  
      mamíferos.   
 
=> Ex: Esquilos de solo.  O indivíduo que emite o 
      alarme é exposto ao perigo, sendo que 13%  
      dos indivíduos que atuam desta forma são  
      apreendidos pelo predador e apenas 5% dos  
      outros que não emitem o alarme o são  
      (Sherman, 1977).   

Seleção de Parentesco 
      (kin selection) 
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    (kin selection)    

Os suricatos ficam de guarda em pé enquanto os outros forrageiam. 



  

Seleção de Parentesco 
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Os suricatos ficam de guarda em pé enquanto os outros forrageiam. 



  

=> As fêmeas têm maior probabilidade de emitirem 
      alarmes do que os machos (Sherman, 1977).   




