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O comportamento de comunicação dos primatas ofereee informaçõcs de 
especial importância sobre os seus processos cognitivos e sobre sua organiza
ção social. Estudos bem conhecidos (Premack 1983; Gardncr c Gardncr, 1994; 
Gardner,Garder& Van Cantfort, 1989; Savage-Rumbaugh 1990; entre outros) 
nos prepararam a aceitar a idéia de que primatas, pelo menos chimpanzes, silo 
capazes de adquirir o uso flexível c semântico de um sistema arbitrário de 
sinais. Pennanece a questão de saber quão complexa, flexível e ajustada às 
circunstâncias é a comunicação em condições naturais, quando os primatas 
vivem por sua própria conta, expostos aos perigos e pressionados pela neces
sidade de obter seu alimento. Não há contradição numa proposta que una a 
preocupação pelo cognitivo c pela adaptação ao habitat natural. Os processos 
de percepção, memória, raciocínio ele. ganham em ser tomados numa perspec
tiva psicot;:tológica, isto é, 1evando-se cm conta os contextos naturais em 
desempenham uma função adaptativa (Ades, 1993). 

Os estudos sobre comunicaçilo cm primatas concentraram-se, inicialmente, 
a partirdaobra de Darwin (1872), na illl~lise de expressões ra~iais, gestos e postu
ras. Ma.:stripieri (1996), num estudo que [lCnCTlCe a esta tradição, mostrou recente
mente que, no caso de MaCilÜJ flrmes/rina, cxpressões como o "pllder" (uma 
fonna de comprimir e .:sticar os lábios pan a frente, com retr.limcrno das sobr.lnce
lhas e das orelhas), o estalar da língua, a cxibiç~o dos dentes, comunicam estados 
emocionais c intençõcs, sinalizam posições de dominância ou de submissão e 
constituem um contexto P.1r3 a redução da distância social entre os individuos 
Especialmente interessante é o uso do pucker em intercâmbios entre animais: o 
pucker de wn individuo é freqUentemente seguido de pucker.! de outros indivíduos, 
como se estivcssc ocorrendo uma "conversa", 

A partir do final da década de 1970, com o progresso nas técnicas de 
registro e análise sonográfica das vocali7.açÕCs, ganhou impulso o estudo da 
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comunicação wxol. Tornou-se possível obter uma representação bastante 
precisa das caractcrísticas acústicas dos sons prodllZidos pelos animais, um 
passo fundamental para sua análisc em tcnnos de notas ou elementos (que 
seriam como os fonemas, na análise lingüística da fala humana), c pam o cstudo 
de um~ possível "gramática", ou scja, das dependências seqüenciais destes 
elementos ou grupos de elementos c das rcgns de sua produção 

Também despertamm entusiasmo resultados que indicavam que, além 
de seus componentcs emocionais ou motivacionais. aeomunicação \'oc ai dos 
primatas possuía características "semânticas", O macaco ren'el (Cercupillw
cus aelhiops) tem. em seu repertório \'ocal, ch~mados de alarnlc distintos para 
prcdadores aéreos como a águia; prcdadores terrestres como o leopardo; ou 
para cobras. Numa pesquisa clássica, em que IIsaram reproduçõcs emplayback. 
essenciais como controle sobre a infonnação efetivamente transmitida, 
Seyfarth, Chency c Marler (1980) demonstraram que l'en'f'ls adultos respon
diam de maneira dircrcnciada diante dos chamados de águia, onça ou cobra 
mesmo que nlio pudessem ver o predador ou o comportamento do cmissoL 
Após um chamado de leopardo, os membros do grupo procuravam a extrcmi
dade de galhos em árvores vizinhas; após um chamado de águia, refugiavam-se 
em arbustos lerre,tres e, após o chamado da cobra, pcnnancciam alertas, sobre 
as patas traseiras, inspecionando o ch~o, Cheney e Scyfarth (1990) levantam a 
possibilidade de que estes chamados possam ser usados de modo enganador, 
como quando, no meio de uma luta entre dois bandos de ~'en'elS, um dos 
membros do grupo perdedor lança um grito de leopardo, dispersando todos e 
pennitindo uma recuperação de vantagem. 

Dentre as muitas funçõcs que podem ser atcndidas através da \'ocali
zação intrdgrupal está a de indicar a presença de fontcsde alimento ou de 
alimentos abundamcs (Chapman c Lcfebrc, 1990; Dittus, 1984), a de sinalizar o 
inícioedireçãodomovimenlogrupal(Boinski, 1993),adepromoveroumantcr 
laços afilialÍvos entre os individuos (Smith. Newman e Symmes, 1982), c a dt: 
rt:gular ° espa~amento entre os indivíduos durante as suas atividades de 
forragcio(MendeseAdes.1995:Palombit, 1992: Robinson, 1982). 

O etólogo qlle se propõc entcndcro significado dos ehamados de uma 
deternlinada espécie encontrJ·se numa situação análoga à imaginada - c usada 
filosoficamente - por Quine (1960), a do antropólogo que visita uma ccna 
cultllra e tenta tmduzir as palavras dessa cultura sem a ajuda de um intérp retc, 
Uma tradução radical (o temlO é de Quine) nos parece menos árdua no caso da 
passagt:mde uma línguaparaoutra,doquenodainterpretaçãodcvocal izaçõcs. 
Osaspectostransculturaisdocomportamcntohumano,asconstánciasnousodc 
símbolos lingOísticos (acreditar nestas constâncias não significa ncccssaria· 
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mente aderir à posição chom,kyana) fornecem pislas pam o antropólogo/tradu
tur. No caso dos chml1ados de primatas, lançados na Iloresta, a incerteza é 
maior: como dcdfrar o significado de seqüências sonoras sem antes entender o 
modo de vida do animal, sua reação aos predadores e às presas ou ao alimento 
em geral, suas interações afiliativas e agonístie~s, os rituais de cortejo e aeasala
memo, e outros çomportammtos ainda? Além do estudo rontextual, é preciso 
dcfinir critérios, os mais ··naturais"possíveis. para o reCorte dos registros 
sonográficos em suas sílabas ou elementos básicos. Como lembram Nowicki e 
Nelson (1990) "não se pode. tão facilmente quanto no caso do estudo de 
pessoas, colm;arperguntas aos animais para verilícar nossas opiniões arespcito 
do que constimi uma categoria natural"' (p. 90). Não há um çritério definitivo 
para a ca\Çgorização das unidades vocais. Nowicki e Nelson dtam (e çompa
ram) três: uma ordenação multidimensional. baseada em çorrelações de espeç
trogramas; li aplicação de técnicas de conglomerados e urna forma mais 
intuitiva que consiste no julgamento, por observadores humanos. dos sono
gramas, li partir de suas características visuais. E interessante que este ultimo 
critério não tenha se revelado inferior aos outros dois 

Um guia po:;sivel, na tentativa de tradução, pode ser eneontrado nas 
abordagens da lingüística e da psicolingühtica. Consiste em rejeitar a 
dicotomia "emre sistemas de eomunicaçao simples. estereotipados e lixos nos 
animais e sistemas de comunicação complexos, variáveis e abertos no ser 
hun13Jlo" (Snowdon, 1982, p. 211). Snowdon tem sido o defensor dc uma 
abord3gem à comunieaçao vocal em primatas que leve em conta sua variabili
dade, complex idade e modulação por aprendizagem social e que se apóie - heu
risticamente ou mesmo em nivel de modelos - no estudo da linguagem. A 
percepção categórica de c~nos sinais (os animais receptores reagem a faixas de 
um eSlimulo que varia gradualmente como se fossem categorias distintas), a 
vHriabilidade de indivíduo para individuo (havendo, muitas vezes, a presença 
de uma '"assinatura voca!". ou seja. de aspectos da vocalização de um indivíduo 
discrimináveis por outros), os dialetos que surgem em regiões geograficamente 
distintas. mudanças onlOge!H~ticas. os indícios de sintaxe etc. sao todos aspectos 
em queoparalclismocom a falahWT1anap<XleserpropícioC(lfl1(l fOlltede hipólescs 

No presente artigo, para exempli ficar as estratégias e os resultados possí
veis de uma análise da vocalização em ambiente natural, expomos alguns dos 
resultados dc um programa de pesquisa sobre a vocalização do muriqui (fira_ 
chytele3' arachnoiJe.I), em curso em nosso laboratório de eomunicação acusti
ca, na USP. Karen Strier, pioneira das pesquisas sobre o comportamento do 
muriqui, notou uma vez que era "dificil ~aber o que os lIlurilJuis dizem uns aos 
outros, e o que entendem" (1992. p. 79). Nossa pesquisa é uma tentativa de 
S3 ber o que os muriquis dizem uns aos outros, uma aproximação ao muriqllês. 
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o MURIQUI 

o muriqui ou mono-carvoeiro, ° maior primata neotropical (pode 
alcançar 15 kilos de peso), é endêmíçoda Mata Atlântica e se apresenta em duas 
sub-espécies. 8ruchyfeles arochnaidcs arachnoides. encontrada nos estados 
do Rio e de São Paulo, c Bruchyfeles arachnoides hYJ!m:ant}lI/s, que se localiza 
em Minas Gerais e no Espírito Santo. Dotado de uma cauda preênsil que lhe 
proporciona um quinto ponto de apoio (além das mãos). ele se desloca com 
agilidadepelosgalhosaumaboaalturadochão.Percorn:lIflorestaembuscade 
frutos. mas também está especializado em alimentar-se de folhas, principal
mente nas épocas em que 05 frulos estão esca~sos. 

O grupo de muriquis compõe-se de vários machos c fêmeas adultas. de 
jovens e infantes, podcndo alcançar mais de 50 individuos. As Rmeas não se 
distinguem dos machos. pt:!o tamanho do corpo ou dos caninos, não existe a 
dominância dos machos tipica de outros primatas que vivem em grupos multi
macho-multifêmea. Mesmo assim, notam-sc diferenças: os muriquis machos 
são mais coesos espacialmente, interagem mais entre si de fonna afiliativa 
(Mendes, 1990). Isso talvez se origine no fato de serem as Rmeas, nesta espé
cie. as quc migram para outros grupo~, como parte da estratégia reprodutiva; os 
machos pennane<:em no grupoe sua coesão talvcztcnhaa vereom o pllrentesco 

Há muito pouco conflito ou agressão aberta dentro do grupo de muriquis. 
Em anos dc pesquisa de campo, foram poucos OS episódios observados que 
pudessem inequivoeamente ser classificados comoagonísticos. O srclaciona
mentos sociais não seguem o modelo hierárquico de dominância/subordinação 
tão claro em outras espécies, os machos não monopolizam sitios de uomlÍda, 
fontes dc alimento ou mesmo acesso às fcmeas; a tolerància em relação aos 
juvenis é gcneralizada. Se há hierarquia. entre os muriquis,éumahi erarquia 
afiliativa, que pode ser constatada registrando-se a taxa de abraços e toques e o 
númcrodevc7.esquecadaindivíduosesentapcrtodeoutros(Mcndes,1990).0 
agonismo aparece nos confronlOs entre grupos. marcado por fortes voeali
zações, por comportamentos de aproximaç~o e de apoio nos membros de cada 
grupo. É ritualizado c sem corpo a corpo. 

A busca das fontesdealimentoéumaatividade primordial,naqualo 
muriqui gasta boa parte de seu tempo de vigília. Começando mais cedo no 
verão, mais tarde no inverno, interrompida por pausas que são maiores no meio 
do dia, o forrageamento se dá geralmente através de uma locomoção do grupo 
como um todo, sem coordenação rigida, os individuos avançando em 
fonnações variáveis, dispersos na mata. muitas vezes sem contato visual. Em 
grandes árvores, quando é abundante a oferta, o grupo todo ou quase todo pode 
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ser visto se alimentando, ou acampado nas proximidades (Strier, 1992). Para 
que esta estratégia de coletadealimcl1lo scjaeliciente, ela devesa tisfazerduas 
condições: a primeira é que os indivíduos possam dispersar -se o suficiente para 
a localil.3ção e o uso de fontes também dispersas; a segunda é que possa ser 
mantida uma direção coletiva, com coordenação do deslocamento dos indiví
duos c com a possibilidade de reunilo, após afastamentos temporários. A 
vocalização permite que estas características do forrageio possam ser 
implementadas, aumenta a distância pcla qual cada membro ou subgrupo de 
membros pode se afastar por conta própria, sem perigo de perder-se em relação 
ao resto do grupo ~ propicia a reunificação, quando neeessârio. Numa mata 
densa, a informação sobre qucm está VOCaliz.1ndo e onde é cssencia1. 

o REPERTÓRIO DE VOCALlZAÇCES DO MURIQlJI 

Os muriquis dispõem de um sistema muito rico de vocalizações. Muitas 
destas ocorrem em contextos específicos, e são produzidas por categorias 
especificasdeindivíduos,scndorelativamcmcmaisfâeilaimcrpretaçãodesua 
função. Foi possível descrever latidos. gritos e bafejos de alanne; chamados 
usados durante episódios de brincadeira; trinados c guinchos de filhotes; piados 
e trinados de mães de infantes: trinados, grilos e guinchos de fêm easreceptivas: 
gargarejos, grunhidos, guinchos e bramidos de ameaça, e diversas fonnas de 
intercâmbios antifonais, ou seja, produções de sons em que dois ou 111 aisindi
víduo$ se alternam na emissão de sinais de estrutura relativamente semelhantc 
(Mendes, no prelo) 

Focalizaremos aqui um tipo muito especial e muito freqüente de vocalir..a
ção dos muriquis, que se caracteriza pela ocontncia de chamados composlos de 
relinchos e gritos, emitidos em succss.~o por indivíduos distintos. Tipicamente, unt 
indivíduo começa vocalizando c, em menos de 10 segundos. um outro Illemorodo 
grupo, situado em local próxillloou distante, vocaliza por sua vez, e depois outro e 
assim por diante, como se cada um respondesse, indicando talvez sua identidade c 
localil.3ção. Chamamos este tipo de interação vocal. geralmente emitido por 
adultosesubadultosmaisvclhos,inlercámbio~'eqiiencial 

Assim serefere Strier(I992) aos chamados de intercâmbioseqüeneial; 

"Seqüências de relinchos ~'iio sempre produzidas 
quando os n1llriquis acordam, como se cada qual omm
ciasse a ma presençaeasuo locolizaçiio. À medida em que 
aumenta o míml:ro de individuas ativos, os relinchos 
aumentam em freqüência, parecendo-se cada mais com 
uma canver,w. Discl/ssõc.l semelhante.5 podem ser OI/vidas 
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logo unlesdeo.~ animais pou,yarem Pl,ra umasesla, à tarde: 
e à nailinha quando alcançaram o local onde passarão a 
noite" (p. 79). 

A PESQUISA NA ESTAÇÃO BIOLÓGICA DECARATlNGA 

A pesquisa sobre a qual se baseia nosso artigo foi realizada na Estação 
Biológica deCaratinga, município de MonlesClaros, Minas Gerais. Trata-sede 
um fragmento de Mata Atlântica, de aproximadamente 900 hectares, circun
dada por plantações, eom um relevo fonnado de morros e vales pelos quais o 
observador tem de se locomover, seguindo trilhas, atrás dos muriquis que 
dispõcm de um meiodc locomoção bem mais ágil. Os dados foram obtidos com 
um dos grupos que vivem em Caratinga. o gropo do Matão. Os membros deste 
gru]XI - observado originalmente por Stricr(1986) e seguido desde então por 
várias equipes de pesquisadores - foram todos identifieados individualmente, 
n!cebt:mlu nomes: Arlene, Bess, Cher. Mona ete. , as fêmeas: Cutlip, Irv.l'rcto, 
Clyde, Sony etc., os maehos. Todos estavam habituados à presença humana 

A colela sistcmãlica ocorreu entre setembro de 1990 e agosto de 1991. 
Empregou.se o método anima! focal, ou animal joca! de registro conlÍn/1O 
(Altmann, 1974) para a obtenção de amostras dos chamados de membros 
adultos do grupo. Seguia-se cada animal amostrado por 10 minutos, mantend(}
se o eq I.lipamento de gravação ligado em pennanência, c o microfone na direção 
do animal focal. Garantia-se, assim, o registro de todas as vocalizações, inclu
sive as curtas e imprevisiveis. Gravações oportunisticas (ad Iibilum) foram 
usadas para a obtenção de sinais vocais raros. e das catcgorias uti lizadas por 
individuos imaturos. Os registros de vocalizações foram efctuados com um 
gravador \<Iarantz PMD-430 e um microfone cardióide dir~cional Sennheiser 
MEl!8 + módulo K3N. As vocali7..ações foram editadas e analisadas através d~ 
um sistema digital SignaVRTS de tempo continuo 

Um registro dos dadm contextuais era mantido incluindo, entre oulras 
coisas: (I) a atividade e espaçamento do grupo (forrageio numa única fonte ou 
durante mudança de sitio, grupo espalhado. acampados, inativos), (2) o número 
total de chamados no intercâmbio (um intercâmbio era considerado completo 
depois de um intervalo de 10 segundos posterior à última vocalização); (3) a 
distância máxima e mínima dos outros participantes no interc~mbio em rdaçiio 
aoemissor(Oa 20mctros;20aSOmetros;SOa lOOmetros, maisdc lOOmetros); 
(4) a presença de possiveis referentes e.~lemos (predadores em potencial, 
membros de outro gropo de muriquis, gr.rndes fontes de alimento); (S)compor
tamentos sociais e não-sociais do emissor; (6) sua posição cm relação ao resto 
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do grupo (isolado, periférico etc.). Não sendo possivel, de antemão, saber que 
aspectos do contt:xto serào relevantes para entender a função comunicativa dos 
chamados, impõe-se manter muito ampla a gama dos registros contextuais. 

OS ELEMENTOS DA VOCALIZAÇÃO 

Os chamados que compõem 05 intercâmbios seqllenciais têm uma varia
bilidad~ considerável. A Figura I mostra0 registro sonognifico de vocalizações 
emitidas por quatro indivíduos. no mesmo intercâmbio. NOla-se que elas dife
rem na dllração, na amplitude máxima, nas notas que os compõem e na combi
nação destas. Estamos muito longe da ester~otipia e da simplicidade estrulUral 
de outros sistemas de comunicação. A combinação de notas c a intensidade de 
certos chamados os tomam semelhantes a relinchos de potros; outros chamados 
soam como os gritos roucos de OUlras espécies de animais. A variabilidade 
estrutural não se manifesta apenas nas diferenças entre individuos, os registros 
moslram quc um mesmo individuo pode gerar vocalizaçi\es heterogeneas 

"lLLL · I! 
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Tempo (Segundos) 

Figura I. Chamados emitidos, durante o mesmo intercâmbio, por quatro 
indivíduos diferentes. Nota-se a variabilidade, tanto Clllrc chamados, como 
dentro dos chamados, em nívcl da natureza e da sequenciação dos elementos 
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Numa primeira elapa. em que foram usados 322 dentre os 400 primeiros 
chamados registrados (foram descartados 18 chamados devido:\ presença de 
ruídos intensos). procuramos isolar as unidades minimas de vocalização, os 
elementos (numa abordagem lingüística, correspond~riam a fonemas). ESla 
anális~ preliminar permitiu distinguir 14 elementos básicos. Cinco dentre eles 
são elemenlOS pulsados (curtos) com duração inferior a 100 milisegundos: p, t, 
h. r, tri; nove, elementos longos: ra, gm, ar, aI. nh, 11, 1m, ZX, e gl. 

A extração de clementos, a partir dos registros aeustícos, permite uma 
análisc em termos de teoria da informaçâo, uma descrição quantitativa da 
redundância e das dependências seqüenciais a partir de aná lises markovianas. 
Pode-se chegar perto de especificar a "sintaxe" de produção dos sons elemen
tares, ou seja, a ordem preferencial em que são emitidos, as regras de passagcm 
de uns para os outros. 

ESTACADOS E RELINCHOS 

A partir da inspeção visual e de uma análise de conglomerados (Mendes. 
1995). foi possível dividir os 322 chamados em dois grandes grupos. o primeiro, 
o gropo dos eM(l('(lJo~', 'localizações compostas apenas por elementos pulsa
dos; o segundo, o grupo dos relinchm'. vocalizações com pelo menos um 
elemento longo em sua composição (Figuras 2 e 3). Tanto os e,~tacad()S como 
os relincho.\' apresentam variabilidade na composição c na ordem de emissão 
dos elementos. Os pulsos presentes em estacados variam no grau de rouLjuidilo. 
com gradações que vão de pulsos tonais com claros harmônicos até pulsos 
muito roucos. Os rclinchos lamOCm incluem elementos tonais e rouco<; c 
contém um número vari:hel de sons puls.1dos. A divisão dos intercâmbios em 
duas grandes classes nos fez esperar que a cada uma delas corresponde~~e uma 
condição socioambiental diferente. 
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1.Ú D 

Iempu(Sclunoo.) 

Figura 2. Rcgistro sonográlico d~ um estacado, um chamado composto por 
elementos Clll10S ou pulsados_Os c<;tacados são vocalilaçõcs usada sprcfcrcn
cia lmentet:ITlcontex toJ~a lLdiên~iapróxima 

Figura 3. Registro sonográlieo de um relincho. Os rdinchos, chamados 
compostos por pelo menos um elemento longo, sào usados preferencialmente 
ClllcontexlOdenudiêncialonginqua 
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ASPECTOS SOCIAIS DO INTERCÂMBIO SEQÜENCIAL 

É muito intercssante notar que, nos intercâmbios seqüenciais, cada 
participante vocali7.a, quase sempre, apenas uma vez em cada episúdio. Dcntre 
os chamados da amostra, encontramos 293 cujo emissor podia ser claramente 
identificado e que ocorriam em intercâmbios com dois ou mais participantes. 
Neste conjullIo. havia 255 participações sem repetição de cmissor, 32 par1ici~ 
pações com uma repetiçào, e apenas 2 participaçõcs em que o mesmo muriqui 
contribuía com três chamados no mesmo intercâmbio 

Os chamados nào levam sempre a "respostas" . Em maisdc 25 por cento 
dos casos, em nossa amostra, chamados não e1iciavam vocalizações em outros 
indivíduos. O nllmt:rO de participantes em cada intercâmbio nào era elevado, 
alingindo uma média de 4 ehamados (incluindo no cálculo os chamado snào 
respondidos). Durante um enCOlllro de dois subgrupos de fêm eas do grupo do 
Matão, um deles acumpanhado por machos do mesmo grupo. o outro por 
machos do grupo dn Jaó (u UUlTO grupu de rnuriquis de Caratinga), foi regis, 
trado o número recorde: 31 ehamadns no me,mo intercâmbio. Mas as condi
çlies eram entàu muito espeeiais 

Pude parecer inapropriaJo inc1uir, nos intercâmbios, vocaJizaçõcs pro
duzidas por apenas um individuo. As cardcteri~tiea~ acúslicas destes chamados 
os tomavam, no entanto, muito semc:1hantes aos quc compunham seqüem:ias 
cnm vários participantes. A nilo-resposta é uma dru; alternativas plausíveis para 
qualquer sinal de comunicação; palavras também podem não despertar pala
vrasem oulros seres humanos 

FATORES ESPACIAIS NA EMISSÃO DE CHAMADOS 
DE INTERCAMB!O 

Se os intercâmbios seqüenciais têm lima funçãu coord~n~dora duranle 
atividades que envolvam dispersão dos membros do grupo csperar-se-ia que 
variassem em suas caracteristicas de acordo com a distância dos parti cipantes 
Nossabipólese era de que se diferenciaria uma comunicação destin adaauma 
audiência flrlÍxima da destinada a uma audiência longínqua 

Uma primeira previslloé que haveria maior núrnerodc particip;lntcs num 
dado episódio de inten:ãmbio quanto maior foss~ a distancia máxima entre o 
emissur focal e OlltroS emissures. Houve, de fatu, correlação entr eadist~ncia 
máxima estimada (~m quatro calegurias: de O a 20 metros, de 20 a 50 melros, de 
50 a 100 mctros e mais dc 100 metros) c onúmern de chamados do interc:imbio. 
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Uma segunda previsão partia da constatação de que eSlacadoI (chama
dos compostos apenas por elementos pulsados) são em geral menos intensos do 
que os relinchos (chamados que contêm elcmCllIos longos). Aqueles seriam 
então m~is aprupriados para uma comunicação de perto. cstcs, para uma 
comunicação de longe. Os dadus foram coerentes com li hipótese: Cai maior a 
freqüência de e~'tacados em intercâmbios com um número pequeno de partici
pantes (portanto, próximos) do que em intercâmbios com número maior de 
participantes. Também diferiu significativamente a distribuição dos esracados 
e dos relinchos de acordo com a distância estimada. Os primeiros ocorriam 
prindpalmcme cntre O e 50 metros de distância máxima, os segundos, a distân
cias máximas maiores do que 50 metros 

Sinais acústicos gTll\es sãu, em geral, menos suscetíveis à difração e à 
absorção causadas por uma vegctação densa. Repre$emam uma das maneiras 
de ser minimi7.ada a atenuaçãu eXl:essiva do som em matas tropicais e aumenTar 
o alcancc da vocalização. Cinco relinchos graves. cm nossa amostra, f aTam 
todos emitidos quando os muriquis se encontravam subdivididos e distantes. 
Dois deles foram emitidos por Bess e Fernanda quando, de volta de uma excur
são a uma lonte de frutos longínqua, encontraram o grupo disperso c reagiram 
ao chamado dc uma fêmca não identificada situada a mais de 100 metros. 

Como explicar. a partir da hipótese de dois subsistemas de comunicação. 
quc estacados tenham também ocorrido em intercâm bio$ de longo alcance? Por 
que dispender energia em sons altos em interações de curto alcance? Poder-se
ia argumentar que, pelo menos em pane, certos chamados em intercâmbios 
reflitam estados motivacionais dos emissores, não tendo a "intencionalidadc" 
social suposta. Podcr-se-ia também pensar. e esta alternativa nos parece rawá
vel, que os vocalizadores produzem sons direcionados a ouvintes pulenl:iais em 
distâncias difcrentes. 

RELINCHOS DE FEMEAS RECEPTIVAS 

Três tipos dc relinchos foram produzidos quase exclusivamente por 
Iemeas receptivas: relinchos fomados apenas por longas cmissões tonais, 
rclinchos formados pela repetição de um elemento moduladu com alguma 
rouquidão e relinchos que incluiam uma sucessão de pulsos rápidos, pareeendo 
trinados. Estes chamados possuem, muito provavelmente. uma função de 
"divulgação" do estado reprodulivo da fêmeas 
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VOCALlZAÇÓES LIGADAS À PRESENÇA DE ALIMENTO 

Muriquis na Iloresta são muitasvczes surpreendidos produzindo rcli 11-

chos ao chegarem a fOllles impol13ntesde alimentação e estes relinc hossào 
muitasvezcsseguidosdaaproxima~odeoutrosindivíduosdogrupo.José 

Rímoli (1994), durante sua pesquisa de mestrado, observou o grupo do Matão 
chegando na cercania de duas árvores de canafistula (Cus~'iu leiundru), 
passando perto da arvore. sem que nenhum animal se alimentasse. No final 
deste mesmo dia e no dia seguinte. os animais efetuaram uma longa volta, retor
nando á canafistula. No momento da ~ntrdda dos primeiros animais na árvore, 
houve fortes relinchos que talvez d~sempenhassem uma função de Jood cal!, 
agregando o resto dos animais. 

Mauricio Talebi-Gomcs (comunicação pessoal) também verificou. 
durante sua pesquisa de rnestrado com rnuriquis, no Parque Estadua 1 de Carlos 
Botelho. vocalizaçõcs ligadas à descoberta de alimento. Curiosamente, notou 
vocalizações semelhantes em muriquis mantidos em cativeiro, no Centro de 
l'rjlllatologiadoRiodeJaneiro.dem~nhãeedo,quandoeratrazidooalimento. 

Aos relinchos emitidos num dos recintus respondiam muriquis situados em 
reeintodistame. 

ALGUMAS IMPLlCAÇÓES TEÓRICAS 

A tradução-mesmo que ni'lo radical (Quine, 1960) - das vocalizaçõcs d~ 
um animal como o muriqui é um empreendimento que eusta horas de perma
nência no campo, horas de decodificação de registros m~gnétieos e muito 
esforço de análise, t~ntup3ra3definiçãodee1ementos,paraaclaboraçàode 
modelos mais abrangentes c para a descoberta dos dctenninantes eontexruais. 
Não se obtém. não é este uobjetivo, um dicionário de sílabas ou frases em muri
quês,emquecadacat~goriadevocali7.açàoseliga3um··signifieado"'distinto, 

mas sim uma compreensão do papel quc diversos tipos de chamados desempe
nham na economia eomporlamental do grupo de animais. O que instiga e inspi
ra é verificar a complexidade dos sistema~ de comunicação do muriqui. De um 
ladu, a variabilidade impressionante dos modos de eomhinação de elc memos; 
de outro, o caráter sociocspacial e sociocognitivo dos chamados seqU eneiais. 

Entre os a1ribmos mais relcv:mtcs, do ponto de vista de uma comparação 
entre rn; sistemas de comunicação vocal de primatas e a linguagem humana, 
está o uso de regras gramaticais e sintáticas. Várias aves e primatas - e o muri
qui se enquadra evidentemente nesta categoria - geram vocalizaçõcsdiferentes 
por meio da reeomhina~o de elementos acústicos recorrentes. Será que estào 
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emjogoregras generativas? Essas regras estabelecem como um numero limitado 
de elementos acústicos deve ser combinado na produção dt: diferentes seqüên
cias \'ocais. No caso dos idiomas humanos, essas regras estabelecem as seqüên
cias de palavras ou sentenças gramaticalmente correta5. >lo caso dos animais, 
dctcmlinariam scqUêndas partilhadas pelos membros da espécie. Apesar do 
interesse, J1'OUC05 exemplos dc processos generativos têm sido descritus em 
animais. Hailman, Ficken e Fickcn (1985), por exemplo, mostraram como 
ParllS atricapillll,I', uma avc norte-americana, recombina os quatro elementos 
acusticos presentes em seu canto, em centenas de diferentes seqüências vocais, 
através de poucas rt:gr~s du tipo "0 elemento a é semprc seguido de outro a ou 
de d". Quais são as regras de recombinaç~o prcsellles nos intercâmbios dos 
muriquis é uma pergunta :l qual estamos atualmente dcdiçando atenção e que 
talvc.: traga respostas surpreendentes 

Que animais na floresta produzam em seqüência seus chamados, com 
pouca rt:petição individual dentro de cada episódio e de modo diferenciado de 
acordo com a distância dos outros indica a C.\iSlência de um conhecimento 
social e d~ uma avaliação da circunstância externa. Os animais não "conver
sam". como pode sugerir a imagem usada por Karen Strier; se conversassem, 
haveria a alt~mâneia emissor/rL'Çeptor que se dã quando duas pessoas batem 
papo. Mas estão fomeeendo coordenadas importantes para a progressão do 
grupo e para a pt:rmanência de cada individuo a uma distância ra.:oávcl. É 
J1'Ossível que cada chamado de muriqui carregue sua marca individuul, sua 
assina/lira. Pcsquisadores cum grande tempo de permanência no campo, em 
Caratinga. relatam reconhecer determinados muriquis pelo seu relincho, ao 
longe. Os macacos também podcm ser eapazcs dcste reconhecimento. 

Os sub-sistemas \'ocais "para perto" c "para longe", o uso, por indivi· 
duos, de chamados que favoreçam a lucaliuu,:ãu de uma fonte alimentar pelo 
restante ou por alguns outros refletem a flexibilidade do comportamento 
espacial dos muriquis. Todos os membros do grupo podem coletar alil11ento ou 
descansar numa uniea ãrvore. também podem dispersar-se em uma áreu extensa 
da floresta, ou formar subgrupos que utilizem diferentes regiõ~s de montes e 
vales, um individuo pode permanecer periférico. mesmo quando o restante do 
grupo está coeso etc. Como o sistema de vocali:mção representa esta dinâmica 
espacial e como funciona para que haja coordcna"ãu do grupo é uma pergunta 
etológica, mas também uma maneira de abordar o estudo da cognição animal, 
inserindo-a no contexto ecolúgiço. 
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