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I. Como os sistemas de comunicação surgem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinal: ato/estrutura que  
(i) afeta o comportamento de outro organismo  
(ii) evoluiu por causa deste efeito (resposta) 
(iii) é efetivo porquê o efeito evoluiu para ser afetado 

Comunicação: interação entre sinais e respostas correspondentes 

Scott-Phillips et al. (2012) 

Colorações de aviso evoluíram para 
avisar predadores sobre o risco de 

ingerir uma presa potencial 



I. Como os sistemas de comunicação surgem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pista: ato/estrutura que  
(i) afeta o comportamento de outro organismo  
(ii) não evoluiu por causa deste efeito 
(iii) é efetivo porquê o efeito evoluiu para ser afetado 

Comunicação: interação entre sinais e respostas correspondentes 

Scott-Phillips et al. (2012) 

Rastros de CO2 não evoluíram nos  
hospedeiros para denunciar sua  

presença ao receptor 



I. Como os sistemas de comunicação surgem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coerção: ato/estrutura que  
(i) afeta o comportamento de outro organismo  
(ii) evoluiu por causa deste efeito 
(iii) é efetivo por outra razão 

Comunicação: interação entre sinais e respostas correspondentes 

Scott-Phillips et al. (2012) 

Atos/estruturas coercivas evoluem 
porquê exploram algum mecanismo de 

percepção pré-existente no receptor 



O comportamento do 
emissor evoluiu com o 

objetivo de afetar o 
receptor? 

 

A resposta do receptor 
evoluiu para ser afetada 
pelo comportamento do 

emissor? 
 

Sinal SIM SIM 

Pista NÃO  SIM 

Coerção SIM NÃO 

I. Como os sistemas de comunicação surgem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicação: interação entre sinais e respostas correspondentes 



Ritualização 

Sem interação 

i. Uma ação/estrutura benéfica ao emissor surge, 
independente de seu efeito sobre o receptor 

ii. Receptor se beneficia, se executar uma reação adequada 

Pista 

Reação  ̶  ao emissor, 
supera efeitos + 

iniciais 

Reação é neutra ou  ̶  ao 
emissor, mas é superada por 

efeitos + iniciais 

Reação é + 
para o 

emissor 

Sistema colapsa Sistema estável, não 
comunicativo 

Comunicação 

Modificação de uma pista inadvertida 
em um sinal verdadeiro 

Scott-Phillips et al. (2012) 



Ritualização 

Sem interação 

i. Uma ação/estrutura benéfica ao emissor surge, 
independente de seu efeito sobre o receptor 

ii. Receptor se beneficia, se executar uma reação adequada 

Pista 

Reação  ̶  ao emissor, 
supera efeitos + 

iniciais 

Reação é neutra ou  ̶  ao 
emissor, mas é superada por 

efeitos + iniciais 

Reação é + 
para o 

emissor 

Sistema colapsa Sistema estável, não 
comunicativo 

Comunicação 

ritualização de  
movimentos  

contralaterais dos  
membros durante  

a locomoção 

Modificação de uma pista inadvertida 
em um sinal verdadeiro 

Scott-Phillips et al. (2012) 



Ritualização 

Sem interação 

i. Uma ação/estrutura benéfica ao emissor surge, 
independente de seu efeito sobre o receptor 

ii. Receptor se beneficia, se executar uma reação adequada 

Pista 

Reação  ̶  ao emissor, 
supera efeitos + 

iniciais 

Reação é neutra ou  ̶  ao 
emissor, mas é superada por 

efeitos + iniciais 

Reação é + 
para o 

emissor 

Sistema colapsa Sistema estável, não 
comunicativo 

Comunicação 

 
 

ritualização do  
comportamento  

agressivo de chutar  
o oponente 

Modificação de uma pista inadvertida 
em um sinal verdadeiro 

Scott-Phillips et al. (2012) 



A reação é positiva 
ao receptor 

Manipulação sensorial 

Sem interação 

i. Uma ação/estrutura surge e, por causa de um mecanismo pré-
existente no receptor, causa uma reação particular 

ii. A reação é positiva ao emissor 

Coerção 

A reação é  ̶  ao 
receptor 

A reação é neutra 
ao receptor 

Sistema colapsa Sistema estável, não 
comunicativo 

Comunicação 

Scott-Phillips et al. (2012) 



A reação é positiva 
ao receptor 

Manipulação sensorial 

Sem interação 

i. Uma ação/estrutura surge e, por causa de um mecanismo pré-
existente no receptor, causa uma reação particular 

ii. A reação é positiva ao emissor 

Coerção 

A reação é  ̶  ao 
receptor 

A reação é neutra 
ao receptor 

Sistema colapsa Sistema estável, não 
comunicativo 

Comunicação 

Scott-Phillips et al. (2012) 



Manipulação sensorial 

• Preferências sensoriais podem 
existir em espécies atuais que 
nunca se depararam com um 
sinal particular antes 

 
• Sinal explora algum mecanismo 
de percepção pré-existente 

 
• Receptores tem uma resposta 
pré-existente a algum estímulo  
específico 

Resposta é anterior ao  
surgimento do sinal! 



É possível ir de um estado não-comunicativo para um estado de 
comunicação, sem passar pelos estados de pista ou de coerção? 

Há uma terceira via para a evolução de sinais? 

Sem interação 

i. Sinal e resposta surgem simultaneamente; mutações 
simultâneas e complementares no emissor e receptor  

ou 
ii. O emissor é capaz de comunicar sua intenção de comunicar 

Comunicação 

Scott-Phillips et al. (2012) 



É possível ir de um estado não-comunicativo para um estado de 
comunicação, sem passar pelos estados de pista ou de coerção? 

Há uma terceira via para a evolução de sinais? 

Sem interação 

i. Sinal e resposta surgem simultaneamente; mutações 
simultâneas e complementares no emissor e receptor  

ou 
ii. O emissor é capaz de comunicar sua intenção de comunicar 

Comunicação 

humanos são capazes de tornar  
manifesto ao seu público  

a intenção de se comunicar  
com ele! 

Scott-Phillips et al. (2012) 





Elementos básicos de um sistema de comunicação 

 
 

 

 

 

 

 

Emissor 
Receptor 

Receptor 
ilegítimo 

Emissor 
indesejado 



II. Sinais honestos vs. sinais desonestos  

Dawkins & Krebs (1978): “Sinalizador se comunica para induzir o 
receptor a responder de modo que lhe seja vantajoso” 

Sinalizador tenta manipular o receptor: manipulador  

No receptor, habilidade para detectar desonestidade  
pode ser selecionada: mind-reader  

Sinais conspícuos e exagerados 



Etologia clássica: “Sinais devem ser eficientes e informativos para que 
sejam vantajosos tanto para sinalizadores quanto para receptores” 

Sinalizador e receptor se beneficiam 

Sinais econômicos, menos conspícuos 



Benefícios unilaterais 
ou bilaterais? 

Mudança no SR do Receptor 
 

Mudança no SR do 
Sinalizador + ― 

+ 
Comunicação 
verdadeira/ 

Sinais honestos 

Manipulação/ 
Sinais desonestos 

― Exploração/ 
Receptores ilegítimos 

Ausência de 
comunicação 

< pressão seletiva para desonestidade 
vs.  

> seleção para melhor manipular o receptor  
vs.  

> seleção para filtrar melhor apenas informações benéficas 



HONESTIDADE NÃO-FORÇADA: 
 

1. Não há conflito de interesses 
entre emissor e receptor 

 
2. Os benefícios são mútuos 

HONESTIDADE FORÇADA: 
 

1. Há conflito de interesses 
entre emissor e receptor 

 
2. Em geral, os benefícios são 
mútuos 
 



Frequência (Hz) do canto: indicador honesto 
de tamanho e, portanto, da capacidade de luta 

Sinalização honesta: frequência dominante em sapos 



• Machos competem por haréns, 
inicialmente vocalizando à distância 

• A atividade de vocalização pode durar 
muito tempo 

• Traços acústicos variam consistentemente 
entre indivíduos 

Sinalização honesta: vocalizações em alces 

• Apenas machos em melhor 
condição podem sustentar longas 
vocalizações e eventuais disputas 
com outros machos 



Como a sinalização honesta é mantida? 

ÍNDICE OU HANDICAP? 



Como a sinalização honesta é mantida? 

Índices – sinal não pode ser falsificado, uma vez que está causalmente 
relacionado (fisiologia, desenvolvimento) com a qualidade que sinaliza: 



Handicap – um sinal cuja a confiabilidade é garantida porque ele é 
custoso para produzir; indivíduos de baixa condição não podem arcar 
com os custos 

Como a sinalização honesta é mantida? 

indivíduo de baixa condição paga um custo relativo mais alto 
para um determinado incremento de intensidade do sinal 



• Cantos de alarme para evitar cópulas extra-par em andorinhas 
 

• Somente são emitidos em agregações reprodutivas  

Sinalização desonesta: canto de alarme em andorinhas 



• Quando uma fêmea sexualmente receptiva no território de um 
macho se move, como se fosse sair... 

 
• Machos emitem falso roncos de alarme, que servem para manter 
as fêmeas sexualmente receptivas dentro de seus territórios 

Sinalização desonesta: canto de alarme em Topi 



Femme fatale Photuris 
 
 

Sinalização desonesta: sinal luminoso em Photuris 

São receptoras ilegítimas do sinal 
sexual de machos Photinus 

E são sinalizadoras ilegítimas: 
respondem ao sinal sexual de 
machos Photinus 

Teoria do ambiente novo: 
Não houve tempo para surgir 

mutação  vantajosa em Photinus 

Teoria da exploração/benefício líquido: 
Em média, indivíduos de Photinus ainda se  

beneficiam da reação ao sinal 

>lucibufaginas (esteróides 
defensivos) 

< predação por Phidippus 



Sinais desonestos tendem a ser menos frequentes em comparação 
com sinais honestos  

 
 
 
 
 
 
1. Os custos da produção de um sinal falso são elevados: 

• a sinalização desonesta será mais custosa do que sinalizar 
honestamente 

 
2. Seleção deve favorecer receptores que detectem sinais 

desonestos 
 

Por que não há mais seleção a favor da desonestidade? 

Manipuladores vs. Mind readers 



III. Comunicação e resolução de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há a necessidade de processar e expressar informação! 
 

• Forrageamento:  localizar presas 
• Interações sociais: defender recurso, hierarquia, aliviar estresse 
• Reprodução:   encontrar parceiro, sinalizar qualidade 
• Defesa:   detectar ameaça, sinalizar perigo 

Visual 

Olfativa 

Tátil 

Acústica 

Sísmica/vibração 

Eletrorecepção 



Componentes de um sinal 

 

1. Conteúdo (função) 

 

 

 

 

 

2. Estrutura/Design (eficácia) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Macho 

Fêmea 
“Estou aqui e em forma” 

“Não me chame, eu vou chamá-lo” 
 

“Você é aceitável, sinalize mais” 
 

Emissor Receptor 

Emissor 
indesejado 

Ruído 

Receptores 
ilegítimos 



Diferentes sinais, diferentes propriedades e eficácia 

Propriedade 
Modalidade sensorial 

Olfativa Auditiva Visual Tátil 

Alcance Longo Longo Médio Curto 

Transmissão Lenta Rápida Rápida Rápida 

Obstáculos Sim Varia Não Não 

Degradação Lenta Rápida Rápido Rápido 

Detecção Difícil Varia Fácil Fácil 

Custo Baixo Alto Médio Baixo 



Modelo geral de um sistema de comunicação acústica em anuros, destacando o efeito 
do ambiente na transmissão do sinal, a interação coevolutiva entre o emissor e o 
receptor legítimo, e entre o emissor e receptores ilegítimos.  



• Interação entre mosquitos parasitas e machos de anuros 
 Vários táxons de mosquitos e de anuros 

Corethrella 



Pressões opostas de seleção natural e seleção sexual 



Comunicação acústica 
Media interações sociais 
 Influencia os riscos de predação e parasitismo 
Atividade reprodutiva

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Ruído ambiente pode mascarar o sinal acústico 



Como obter um aumento na SNR? 
 

 

• Adaptações ao ruído contínuo: 
Cantos de altas frequências 
 Sinais visuais, multimodais 
 

• Estratégias para lidar com variação no ruído: 
Ajustes da frequência do sinal 
Duração da nota ou canto 
Redundância 
Amplitude 

Lombard effect 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 



• Insetos, aves e anuros cantam em agregações reprodutivas ruidosas 

• Duas hipóteses principais:  

– Hipótese do nicho acústico / Hipótese da adaptação acústica 

 

 

 

 

 

ECOACÚSTICA:  
O espaço acústico em comunidades de animais 

acusticamente ativos 

Competição por  
canais de frequência 

Interferência acústica devido ao som 
produzido por espécies co-ocorrentes 

Degradação sonora causada por 
obstáculos na transmissão de sinal 

entre emissores e receptores 

Habitat atua como 
filtro ambiental 



A hipótese do nicho acústico (ANH) 

• Derivou de observações de espécies vocalizando ao mesmo 
tempo/mesmo local, embora com pouca sobreposição acústica 

 

• Refere-se ao conceito de nicho ecológico (Hutchinson, 1957)  

acrescenta uma dimensão 
sensorial ao espaço em  

torno do organismo 



Competição acústica entre pares de espécies 

Hypsiboas  
albomarginatus 

Lithobates catesbeianus 



A hipótese de adaptação acústica (AAH) 

• A AAH estipula considera as propriedades acústicas dos habitats, 
criadas pela morfologia do solo e pelas estruturas das plantas  

 

• Habitat/microhabitat modelaram os sons animais de modo a 
maximizar sua propagação 

 

• De acordo com a AAH, cada habitat e, em maior escala, cada 
paisagem gera uma assinatura acústica única 



© Michael Towsey, Anthony Truskinger 

Paisagem acústica em área de conservação em Papua-Nova Guiné 



Unimodais per se 

Unimodais  
multicomponentes 

Multimodais 

+ de um sinal da mesma 
modalidade, sem que cada um 
gere uma resposta específica 

+ de um sinal da mesma 
modalidade; cada sinal 

gera uma resposta 

apenas um sinal de uma 
determinada modalidade 
(e.g., acústica ou visual) 

Unimodais  
múltiplos 

dois ou mais sinais, 
obrigatoriamente emitidos e 

interpretados por meio de + de 
uma modalidade sensorial 

Redundantes / Não redundantes 

IV. Comunicação multimodal 



 

 

 

“Emissão simultânea ou sequencial de sinais de mais de  

uma modalidade sensorial” 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Comunicação Multimodal 



 

 

 
 
 
 
 

A comunicação multimodal não é uma exceção na natureza! 



Micrixalus sp. – Display bimodal (acústico + visual): 



Três grupos de hipóteses 

 
 
 
 
 
 
 
 Conteúdo dos sinais: displays multimodais podem evoluir quando 
fornecem uma melhora no conteúdo do sinal 

 

 Eficácia dos sinais: aumentam a eficácia na transmissão da 
informação em ambientes ruidosos 

 

 Interação entre sinais: facilitam a percepção de cada componente 
do display, de modo que os sinais interagem um com o outro 



 Compensação de eficácia (eficácia): Diferentes sinais carregam a 
mesma informação, mas cada sinal é especializado em superar 
uma interferência particular na transmissão 

 

– Rosenthal et al. (2004):  

“Ambos os sinais fornecem a mesma informação (e.g., 
localização), mas um sinal deve facilitar a localização à longa 
distância, enquanto o outro deve facilitar o reconhecimento 

individual em interações de curta distância” 

 

 

 

a) canto sem estímulo do saco vocal; b) canto junto com o estímulo visual do saco vocal 



 Sinal de alerta (interação entre sinais): sugere que o sinal inicial 
alerta o receptor  para  a presença de um sinal subsequente 

 

– Hebets & Papaj (2005):  

“um sinal alerta o receptor para um segundo sinal, portanto 
diminuindo o tempo da reação, e/ou influencia os mecanismos 

de filtragem de informação do receptor, de modo que a atenção 
deste fica focada para o segundo sinal” 

 

– Se duas modalidades são emitidas em sequência, a hipótese 
prediz que o sinal de uma modalidade consistentemente  
precede o de outra 

 

– Pressupõe que um sinal de alerta deve interagir temporalmente 
com o sinal subsequente 

 

 



•  Padrão observado em espécies de Staurois: 
 Intervalo entre cantos -> foot-flags é menor do que entre foot-flags -> cantos 

Canto servem como um sinal de alerta para os foot-flags subsequentes 



Como testar a função de displays multimodais? 

Perguntas 

(1) Os sinais são necessários ou suficientes para gerar uma resposta do 

receptor? 

(2) A presença de um sinal a influencia a resposta do receptor para outro 

sinal b? 

(3) Os sinais covariam entre si e, em caso afirmativo, a covariância é 

positiva (+) ou negativa (-)? 

(4) Os sinais a e b covariam com a qualidade do emissor? 


