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Introdução

Aplicabilidade

A radiotelemetria é uma técnica que vem
se expandindo como ferramenta para o estudo de populações animais de vida selvagem.
principalmente vertebrados de médio a grande porte (White e Garrott 1990. Crawshaw
1996). Esta técnica é usada como forma de
aumentar a capacidade de observação humana (Craighead 1979). sendo especialmente
importante em estudos enfocando animais que
apresentam comportamento
críptlco, que
usam hábitat de difícil acesso ou que têm seu
comportamento facilmente influenciado pela
aproximação do pesquisador
(Brander e
Cochran 1969. Gala 1993).
Através desta técnica. obtemos informações virtualmente impossíveis de se conseguir
por outros meios. pela limitação das demais
técnicas disponíveis (e.g .. observação direta)
(Craighead 1979. White e Garrott 1990.
Crawshaw 1996). Porém. como todas as técnicas. a radiotelemetria apresenta suas vantagens e desvantagens. as quais devem ser
analisadas antes do início de qualquer estudo.
Neste capítulo apresentaremos uma visão
geral sobre o uso da radiotelemetria. enfocando sua aplicabilidade. vantagens e desvantagens. Demonstraremos sua aplicação em
três estudos realizados no Brasil: o papagaioverdadeiro (Amazona aestiva). o papagaiocharão (Amazona pretrej) e a arara-azul

De acordo com Gala (1993). a radiotelemetria pode ser considerada uma técnica de
marcação. Portanto. permite reconhecer cada
indivíduo marcado e seguir sua história de
vida. Segundo o mesmo autor. as ,primeiras
publicações sobre estudos com animais selvagens datam de 1962/1963 e. desde então.
múltiplas possibilidades de aplicação vêm surgindo.
Voigt e Lotimer (1980) classificaram os
estudos que utilizam dados obtidos através
desta técnica em três categorias. de acordo com o tempo de duração. número de espécies e indivíduos estudados. intensidade
de amostragem e natureza dos dados obtidos. Na primeira categoria estão os estudos
em nível populacíonal, como. por exemplo.
aquele desenvolvido por Mech (1983) durante 19 anos (1967-1985).
onde foram
monitorados 250 lobos (Canis lupus) equipados com radiotransmissores.
que pertenciam a 13 alcatéias. numa área de 2.060
km-, Ao longo dos anos foi possível verificar diversos aspectos. tais como distribuição e dinâmica espacial das manadas. dinâmica das populações e seus fatores de
regulação e as relações entre predadores e
presas. A segunda categoria é a de estudos
de ecologia de comportamento que. em geral. são desenvolvidos num menor período
de tempo (e.g. um ciclo anual) e um número menor de indivíduos com radiotrans-

(Anodorhynchus hyacinthinus).
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missores, que são monitorados com maior
intensidade. Esta categoria parece ser a
mais abundante na bibliografia disponível.
Um exemplo deste tipo de estudo foi o desenvolvido
por Loughin (1980), que
monitorou sete nutrias-marinhas (Enhydra
lutris). para responder como as nutrias conseguiam alimento suficiente para manter
seu alto metabolismo basal. A terceira categoria é representada por estudos de sistemas ecológicos, que além do interesse científico tem um interesse conservacionista.
Um exemplo desta categoria é o estudo sobre a biologia das populações de predadores e de presas, desenvolvidos no Parque
Nacional de Dofiana, Espanha, desde 1982,
que tem conduzido à elaboração de planos
de manejo para recuperar algumas espécies ameaça das na área (Delibes e Beltrán
1986, Hiraldo ei aI. 1986).
Outros autores, como White e Garrott
(1990) classificam os estudos com radiotelemetria de acordo com os tipos de informação
a serem coletadas, podendo ser estes: descritivos (e.g. observação de comportamentos naturais), correlacionais (e.g. verificar a relação entre dois ou mais fatores) e manipulativos (e.g. há interferência no sistema):
Em geral, utiliza-se esta técnica para localizar o animal e obter informações sobre:
deslocamentos diários e sazonais (e.g., como
o animal usa o ambiente, padrões de migração e atividade, etc): área de uso (home range); uso de hábitat; taxas de sobrevivência e
mortalidade e tamanho da população (White
e Garrott 1990).
Em estudos sobre psitacídeos podemos
destacar aqueles que se referem, principalmente, ao conhecimento da ecologia do comportamento ao nível de indivíduos (Lindsey et
aI. 1994, Bencke 1998, Martinez 1998 e
Guedes et aI. 2000), incluindo taxa de sobrevivência e sucesso de programas de reintrodução (Sanz e Grajal 1997) e repovoamento
(e.g. soltura de animais em áreas onde a espécie encontra-se presente, restocking - IUCN,
142

1987) (Seixas e Mourão 2000).
Alguns transmissores podem ser produzidos ou programados para alterar a freqüência do sinal de acordo com a atividade do
animal. possibilitando inferir se o animal está
em movimento ou inativo (Garsheleis et aI.
1982). Nos últimos anos, têm sido utilizados
radiotransmissores associados a um receptor
GPS (Global Positioning System) ou rastreados
por satélite, o que aumenta grandemente o
volume de dados de localização dos animais
(Rodgers et aI. 1996).
Porém, alguns fatores podem limitar o
uso desta técnica, tais como: peso do equipamento em relação ao tamanho do animal,
custos (equipamentos e equipe) e resistência dos equipamentos às características da
espécie e também do ambiente (e.g., os
psitacídeos freqüentemente danificam transmissores externos, pois possuem fortes
mandíbulas e habilidade de trazer os pés até
o bico) (Snyder et aI. 1987, White e Garrott
1990).
Componentes da radiotelemetria
A radiotelemetria consiste na transmissão
de informações à distância através de ondas
de rádio, que podem ser ondas sonoras ou
ondas eletromagnéticas (Gala 1993). É formada por um sistema eletrônico com três partes essenciais: um radiotransmissor,
um
radiorreceptor e uma antena direcional.
Atualmente existem diversos modelos
para cada um destes componentes no mercado, produzidos por diferentes fabricantes.
Você deve consultá-Ios antes de iniciar seu
estudo para conhecer as peculiaridades de
cada produto (endereços no Apêndice I).
Valeressaltar que a tecnologia empregada na radiotelemetria vem avançando rapidamente, principalmente, quanto à redução do
tamanho do transmissor e emprego de baterias mais leves e com maior capacidade de
carga (Brander e Cochran 1969, Tomkiewicz
1983).
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4% (Brander e Cochran 1969).
O consumo de energia pelo transmissor
está associado à quantidade de sinais (pulsos)
emitidos por minuto (e.g., quanto maior o
número de sinais emitidos, maior o consumo
de energia e menor o tempo de duração da
bateria). Por outro lado, uma freqüência de
pulso muito lenta pode dificultar a localização
do animal. podendo passar despercebida
(Crawshaw 1979).
Anexado ao transmissor está a antena,
que pode ser do tipo chicote (whip-type) ou
circular. A antena tipo chicote é a mais eficiente, porém é a mais vulnerável a danos (e.g.,
bicadas do próprio animal ou de outros indivíduos do grupo, etc.), enquanto a do tipo circular apresenta maior proteção contra a água
e umidade, mantendo todo o sistema mais
protegido e mais resistente a ..choques
(Crawshaw 1979). Vale ressaltar que a antena tipo chicote é totalmente exposta, enquanto
a antena tipo circular pode ser completamente
envolta por material sintético impermeável.
Entre os tipos diferentes de adaptadores
do transmissor ao animal, podemos destacar:
o colar (afixado em torno da perna ou pescoço), o colete (tipo arreio), o fixado a uma pena
da cauda (tei! mounts), o adesivo, o broche
(safety pin), o preso ao bico ou testa (bjjJ/
forehead) e o implante subcutâneo (Cochran
1980). Cada tipo apresenta benefícios e limitações, dependendo das características da
espécie a ser rastreada (e.g., conformação
corporal. interações intra e inter-específicas,
etc.). A escolha do tipo de fixador e do material usado na fabricação do mesmo vai depender da análise de algumas características, tais
como: peso do sistema, efeito mínimo sobre
o animal. máxima proteção para o transmissor e para o animal (deve-se evitar transmissores que possam aumentar a mortalidade por
predação ou acidente) e segurança na fixação
(Brander e Cochran 1969), além, é claro, da
questão que está sendo estudada.
Vale ressaltar a importância da resistência e durabilidade do material utilizado para

Radiotransmissor

Três partes compõem um transmissor: um
circuito eletrônico, uma fonte de energia (bateria) e um aparato para fixar o transmissor
ao animal. Segundo Tomkiewicz (1983), diversos tipos de transmissores têm sido utilizados nos últimos anos, que evoluíram de um
circuito integrado simples, em meados de
1950, para um multisensor sofisticado.
Cada transmissor é programado pelo fabricante para funcionar em uma freqüência
específica. Existem faixas de 2,0 a 4,0 MHz e
entre 146 a 175 MHz. Em estudos onde se
pretende rastrear vários indivíduos ao mesmo
tempo é importante solicitar ao fabricante que
as freqüências dos transmissores sejam bem
distintas, pois isso pode evitar confusões em
campo.
As baterias mais utilizadas são as de mercúrio (mais comuns), de lítío (durabilidade
duas vezes maior), de óxido de prata e níquelcádmio (Cochran 1980). A bateria representa
a parte mais pesada do transmissor e seu
peso/tamanho está diretamente relacionado
ao tempo de vida deste. Dependendo do tamanho corporal do animal. o peso do equipamento pode limitar os estudos de médio e longo prazo (e.g., o tempo máximo de duração
da bateria utilizada em papagaios-verdadeiros
foi de 12 meses) (Seixas e Mourão 2000).
Vale ressaltar que é muito difícil determinar com segurança o peso ideal do equipamento que um animal é capaz de carregar sem
que seja afetado (e.g. cause ferida, atrapalhe
a movimentação ou influencie seu comportamento) (Brander e Cochran 1969). Considerando que as aves apresentam um frágil sistema
aerodinâmico, o peso proporcional do equipamento deverá ser menor do que o usado para
mamíferos, que não deve passar de 6% do
peso do animal (Brander e Cochran 1969,
Crawshaw 1979). Muitos estudos foram realizados com aves (peso proporcional do transmissor entre 1,3 e 12,5%). porém adotou-se
como padrão o peso proporcional máximo de
143
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fixar o transmissor. White e Garrott (1990)
recomendam testar previamente o equipamento em animais de cativeiro. Para papagaios, Meyers (1996) testou três modelos e indicou o tipo colar, formado por um pequeno fio
de aço inoxidável recoberto com plástico, com
antena tipo chicote (-15 em), peso em torno
de 9-10,5 g, bateria protegida por metal (latão/bronze) e presilha de bronze ou cobre
para fixação do colar como o modelo mais
recomendável. Esse modelo, fabricado pela
Holohil Systems Ltd., foi utilizado no papagaio-verdadeiro (Seíxas e Mourão 2000), enquanto para o papagaio charão, além desse
modelo, foi utilizado principalmente transmissor com antena circular fabricado pela Wildlife
Materiais Inc. (EUA).Para a arara-azul foram
testados diferentes tamanhos e modelos em
animais no cativeiro (Raintree Macaws - EUA).
O modelo escolhido nos estudos realizados no
Pantanal foi do tipo colar, com antena circular confeccionado pela Holohil Systems Ltd
(veja figuras no encarte em cores).
Um cuidado importante ao instalar o
transmissor é observar a folga do colar no
pescoço do animal. Como praticamente todos
os modelos de colares apresentam a possibilidade de regulagem, é preciso verificar a folga ideal que garanta o bem estar da ave e não
incorra no risco de perda do colar. O pesquisador deve estar atento aos possíveis problemas de saúde que o radiotransmissor pode
trazer ao animal monitorado. Em mamíferos,
já é conhecido que transmissores tipo colar
podem causar feridas graves e até perda de
peso de indivíduos marcados. Num estudo feito com macacos
guigós (Callicebus
meJanochir), por exemplo, descobriu-se que os
colares não devem ser usados pois esta espécie tem um grande ângulo de abertura da
mandíbula, que funciona como caixa de ressonância. Após a observação de feridas graves no pescoço e mandíbula, o autor recomendou que os transmissores sejam colocados na
região inguinal (cintura) ou nas costas fixas
em "selas" (Muller e Schildger 1994).

Outros estudos com papagaios (A. viuete,
Lindsey et ajo 1994 e A. barbadensis, Sanz e
Grajal 1997), também utilizaram radíotransmissores do tipo colar, com antena tipo chicote. Em estudos com arara-verde-grande
(Ara ambigua) na Costa Rica (Powell et ajo
1995) e sabíá-cíca (Triclaria metecnttecees no
Brasil (Bencke 1998), também foram utilizados transmissores tipo colar, com antena circular e interna.
Barros et ajo (1998), em projeto de soltura de maracanãs (Propyrrhura maracana), utilizaram inicialmente transmissores tipo colar
que foram destruídos pelas aves. Posteriormente os autores testaram transmissores fixados na pena central da cauda (tail mounts)
em maracanãs no cativeiro e observaram que
estes não eram destruídos, optando por utilizar este modelo em animais de vida livre.
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Radiorreceptor

Os sinais emitidos pelo radiotransmissor
são captados através de um radiorreceptor,
com o auxílio de uma antena direcional. Tenha em mente que o receptor deve ser de fácil manuseio, alta resistência à umidade, pancada e queda (em geral são utilizados em condições precárias de campo) e, preferencialmente, de grande autonomia. Embora represente um custo adicional, recomenda-se a
compra de um receptor a mais, pois em caso
de problemas com o equipamento não há
como esperar até a volta do conserto, geralmente executado fora do Brasil.
Os receptores apresentam um painel que
contém seletores de freqüência onde pode ser
selecionada a freqüência do transmissor a ser
rastreado (incluindo seletor de sintonia fina),
indicador do stetus da bateria, conector para
recarregador da bateria, conector para fone de
ouvido, conector de antena, atenuador do sinal e seletor de controle.
Vários acessórios estão disponíveis para
auxiliar o uso do receptor, como, por exemplo, antenas para aeronave, antena para veículo, fones e scanner - programmer. O scanner
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possibilita armazenar (alguns chegam a 200
freqüências) e controlar automaticamente as
freqüências. Este acessório facilita o rastreamento quando se tenta localizar vários animais ao mesmo tempo, evitando o registro
manual de cada uma das freqüências.
Novamente recomendamos ter acessórios
em duplicidade durante os trabalhos de campo. Esta providência pode ser fundamental
para o bom andamento do projeto, pois alguns
destes acessórios são extremamente frágeis
e suscetíveis a problemas em campo (e.g. cabos de antena arrebentando ao ficar preso a
um galho, hastes de antenas entortando, etc)
e podem representar perda de tempo, recursos e dados do projeto.

no estudo de psitacídeas

tação ou comportamento do animal. A vantagem deste método está em evitar a introdução de erros associados à obtenção de localizações por triangulação.
Porém, quando não é possível avistar o
animal é necessário fazer uma estimativa de
sua localização através da triangulação a partir de duas ou mais localizações conhecidas
(Brander e Cochran 1969), preferencialmente
fixas ou que formem um ângulo de 45° entre
si. Tomada a direção do sinal em cada um
desses pontos (com uma bússola), a localização do animal será obtida através da interseção das duas retas projetadas a partir destes
pontos (White e Garrott 1990, Gala 1993).
Como falamos, a localização através de
triangulação gera um erro associado que deve
ser corrigido. Assim, sugerimos que o pesquisador, antes de iniciar suas coletas de dados
em campo, busque mais informações sobre
como lidar com o erro gerado com este tipo
de localização (triangulação), em bibliografias especializadas, tais como: White e Garrott
1990 e Líndsey et alo 1991.
Para efetuar uma varredura em todas as
direções, deve-se utilizar um meio de locomoção adequado ou disponível para a região
(e.g., a pé, a cavalo, de barco, automóvel,
etc.). Quando é possível utilizar um veículo,
recomenda-se o uso de um receptor com
scanner e uma antena omnidirecional (360°)
(substituída por uma antena direcional depois
de captado o sinal). O rastreamento através
de satélite, como efetuado com tuiuiú (Jabiru
mycteria) no Pantanal (Antas e Nascimento
1996), ainda não é possível em psitacídeos
pela limitação no peso do equipamento que o
animal pode carregar. Talvez, em breve, os
avanços da tecnologia superem esta limitação.
Em áreas onde o relevo é muito acidentado e a vegetação é densa a dificuldade para
o rastreamento pode aumentar, não só pelas
dificuldades de acesso e locomoção na área,
mas principalmente por estes servirem, em
alguns casos, como anteparos que interferem
na transmissão dos sinais. Nestes casos, ou

Antenas

Existem três tipos de antenas: a tipo "chicote", que não é direcional e recebe o sinal
proveniente de qualquer direção (360°); a tipo
/oop, que é parcialmente direcional; e a tipo
iegi. que é a mais direcional. A antena iagi é
a mais utilizada, porém apresenta a desvantagem de ser muito grande quando se trabalha com freqüências baixas, no entanto, podese aumentar a direcionalidade desta com o
uso de um maior número de elementos
(Crawshaw 1979).
No caso do uso de antenas direcionais,
também existem as antenas desmontáveis,
com elementos flexíveis e emborrachados
(Telonícs, modelo RA-14 ou equivalente), que
são muito práticas em campo.
Rastreamento
Após a colocação do transmissor no animal, o rastreamento pode ser feito percorrendo-se cuidadosamente a área para localizar o
animal sem triangulação (homing) (White e
Garrott 1990). Em geral, este tipo de rastreamento demanda intensa atividade de campo
e um número limitado de animais que podem
ser monitorados simultaneamente. Em alguns
casos, pode gerar perturbações à movimen145
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mesmo quando o sinal de algum animal não
está sendo localizado, o uso de avião ou
ultraleve para rastrear os animais deve ser
considerado. Observa-se também que o rastreamento aéreo se faz mais necessário em
espécies que utilizem grandes áreas de vida.
Quigley e Crawshaw (1989) apresentam vários detalhes de locações aéreas num estudo de
telemetria.
Outros acessórios fundamentais para o
rastreamento são: mapas e fotografias aéreas da região na maior escala possível (localização de estradas, trilhas e outros pontos de
referência) e um aparelho de localização por
satélite (GPS) para o registro da posição do
animal no campo.

Pantanal (Crawshaw 1996) foi o polígono convexo mínimo (Mohr 1947), analisado por meio
do software MACPML (versão 1.2), desenvolvido por Stuwe e Blohowiak (1985). Para estimar a área de uso do sabiá-cica, Bencke
(1998) utilizou o método griâ cell counts (SinilI
e Tester 1965).
Alguns projetos têm incorporado um sistema de informação geográfica (SIG) à análise
dos dados (Bencke 1998, Guedes et ajo 2000 e
Seixas e Mourão 2000). Este sistema tem se
mostrado uma ferramenta muito útil para facilitar, por exemplo, o cálculo de sobreposição
entre áreas de uso de diferentes indivíduos:
retirar da própria base cartográfica informação como hábitat utilizado em cada localização, uma vez que não se sabe qual o nebitet
da ave quando se toma a localização por
triangulação; minimizar o erro de plotagem
quando se tomam as localizações por GPS; facilitar a representação da área de uso sobre
diferentes bases cartográficas disponíveis
(e.g., base cartográfica, imagem de satélite,
foto aérea, mapa de vegetação ou hábitat,
etc). Esta ferramenta permite plotar as localizações de um animal sobre uma foto aérea
georreferenciada em hábitat onde isto seria
extremamente difícil (p. ex: hábitat muito homogêneo, sem marcações, etc). A plotagem
das localizações sobre imagens de satélite ou
fotos aéreas permite também o cálculo direto
da proporção de cada hábitat na área de uso
do animal, o que pode ser um dado bastante
importante.

Análise dos dados
Antes de iniciar seu estudo com radiotelemetria, verifique qual análise deverá ser utilizada para melhor responder à sua questão,
pois esta poderá direcionar a tomada de dados em seu estudo (White e Garrott 1990, Gala
1993).
Vários métodos (e.g., poIígono mínimo
convexo, média harmônica, elipse a 95%,
etc.). podem ser utilizados para analisar os
dados de radiotelemetria (Crawshaw 1996) e
requerem o uso de softwares adequados, disponíveis no mercado ou distribuídos gratuitamente na Internet, Tabela 1 (Gala 1993).
Usualmente, nestes programas para análise a estrutura da planilha para entrada de dados é composta pelas seguintes informações
de cada uma das localizações do animal: identificação do animal (usualmente a freqüência
do transmissor), a data e horário, as coordenadas em sistema x e y em UTM(sete dígitos),
idade do animal, sexo do animal, tipo de observação (e.g., captura inicial, localização,
etc.) e outras informações adicionais (e.g.,
causa da morte, etc.) (White e Garrott 1990).
O método utilizado para estimar as áreas
de uso dos papagaios-verdadeiros em repovoamento (Seixas e Mourão 2000) e felinos no

Custos da radiotelemetria
Antes de iniciar qualquer estudo, sugerimos que o pesquisador responda às perguntas
propostas por Kenward (1987): a radiotelemetria é a melhor técnica para a informação
que você deseja obter? Você dispõe de tempo
suficiente para realizar o rastreamento? É
possível capturar e marcar um número suficiente de indivíduos? Os indivíduos capturados
serão capazes de levar os transmissores?
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apresentadas de forma introdutória neste capítulo. Somadas às referências citadas no texto o leitor ampliará seu conhecimento sobre
o assunto. os problemas e alternativas para
solucioná-Ios. antes de iniciar-se o estudo com
radiotelemetria.

Quanto custará o estudo? Tal análise prévia é
fundamental pois o estudo que fracassa dificilmente é publicado e suas limitações ficam
pouco evidentes. Esta análise está diretamente relacionada ao custo do projeto e deve ser
bastante criteriosa. uma vez que o desperdício
de recurso. geralmente escasso. em projetos
mal delineados é o mais preocupante.
Sabemos que o uso da radiotelemetria
pode ser a técnica mais indicada para se obter
respostas a algumas questões biológicas. Porém. a decisão de usá-Ia ou não deve levar em
consideração o alto custo envolvido (- US$
6.000.00 em material. incluindo US$ 3.300.00
do radiorreceptor e antenas. US$ 2.150.00
para 10 transmissores e US$ 550.00 para um
GPS). além do custo do rastreamento propriamente dito (Crawshaw 1996. Seixas e Mourão
2000). De acordo com a topografia e vegetação de algumas regiões. o rastreamento pode
er extremamente
difícil. necessitando o
envolvimento de uma equipe. prazo maior
para o estudo e/ou sobrevôos. que elevam os
custos do projeto.
Poucos projetos analisam a relação de
custo e benefício dos resultados alcançados.
considerando o tempo e recursos financeiros
necessários para programas de longo prazo.
. o projeto de monitoramento de papagaiosverdadeiros soltos no Pantanal Sul, o custo foi
de cerca de U$13.140.00 para seis indivíduos
acompanhados durante 12 meses (Seíxas e
Mourão 2000). enquanto o custo para coleta
de dados por observações diretas intensivas
foi de cerca de US$5.300.00. Vale ressaltar
que várias informações sobre a biologia dos
papagaios puderam ser coletas através de observações diretas (com custo muito menor).
mas estas não possibilitaram. por exemplo. a
estimativa de área de vida após a dispersão
dos animais.

Uso de habitat

Palomares. F.e M. Delibes. 1992. Data analysis
design and potential bias in radio-tracking
studies of animal hábitat use. Acta
Oecologica. 13(2):221-226.
Aeblscher, N. J .. P. Robertson and R. E.
Kenward. 1993. Compositional analysis of
hábitat use from animal radio-tracking
data. Ecology. 74(5):1313-1325.
Efeitos do transmissor
sobrevivência

e taxa de

Meyers, J. M. 1996. Survival of radio-collared
nestling Puerto Rican Parrots. Wilson BuIJ.
108(1): 159-163.
Softwares para home range

Larkin. R. P. e D. Halkin. 1994. A review of
software packages for estímatlng animal
home ranges. Wildl. Soe. BulI. 22:274-287.
Erro de triangulação
Líndsey, G. D. e W. Arendt.

1991. Radio
Tracking Puerto Rican Parrots: Assessing
Triangulation accuracy in an insular rain
forest. Caribbean Journal of Science. 27(12):46-53.

Radiotelemetria
neotropicais

em psitacídeos

Alguns estudos com psitacídeos neotropicais. como o Amazona viuete (Líndsey et aI.
1994) e Ara ambigua (Powell et aI. 1995). têm
utilizado esta técnica com o objetivo de verificar a taxa de mortalidade natural e a área
de ocupação dos indivíduos após saírem dos
ninhos. Outros. como o Amazona barbadensis
(Sanz e Grajal 1997). têm como objetivo veri-

Literatura sobre radiotelemetria
Nesta seção. apresentamos alguns artigos
que poderão expandir algumas discussões
147

Seixos

et

aI.

mento de animais recém-soltos com a de animais já adaptados ao local.

ficar o sucesso da reintrodução de papagaios
confiscados e criados em cativeiro.
No Brasil. a radiotelemetria já foi utilizada em projetos com papagaios (Martinez 1998.
Martinez e Prestes 2000 e Seixas e Mourão
2000). sabiá-cica (Bencke 1998). maracanã
(Barros et ajo 1998) e arara-azul (Guedes 1996
e Guedes et ajo 2000).

RadioteJemetria em papagaio-charão
(Amazona pretrei)

Os estudos com a utilização da radiotelemetria com o papagaio charão começaram em
dezembro de 1996. Desde então. anualmente.
vêm sendo instalados radiocolares em papagaios charão de diferentes grupos reprodutivos. ao longo de sua área de distribuição. no
sul do Brasil. Ao todo. 22 papagaios receberam colar. sendo 14 filhotes e oito adulto
(Apêndice 3).
A radiotelemetria foi utilizada para verificar a extensão dos vôos diáriós dos papagaios a partir de seus dormitórios coletivos e
para determinar a área de uso das aves em
diferentes fases de seu ciclo anual. Também
se utilizou radiotelemetria no estabelecimento das rotas migratórias que a espécie utiliza
anualmente. desde os locais de reprodução no
Rio Grande do Sul. até as áreas de alimentação na região serrana de Santa Catarina
(Martinez e Prestes. neste livro). Os resultados desse estudo mostraram que alguns bandos chegam a deslocar-se cerca de 500 km
nesse período. na busca por sementes do pinheiro brasileiro Araucaria angustifoJia.
No período de abril a julho. quando o papagaio charão busca as sementes de araucária. o principal item alimentar da sua dieta.
deslocamentos diários que oscilam entre 5 a
26 km a partir dos dormitórios coletivos foram registrados. Esse registro refere-se ao
sudeste de Santa Catarina. em uma região
onde ainda existe uma cobertura florestal com
alta densidade e extensão de araucárias.
No período de reprodução do papagaiocharão, de setembro a dezembro. Prestes e
Martínez (1997) registraram deslocamentos de
até 12 km entre o dormitório coletivo e a
matas de nidificação dos papagaios que estavam com radiocolar.
A radiotelemetria também foi utilizada
para verificar o sucesso de práticas de manejo

Rsâlotelemetris em papagaio-verdadeiro
(Amazona aestiva)

Em janeiro de 1998 o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS). da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Cultura e Turismo do Mato Grosso do Sul. iniciou
um projeto para avaliar o uso de radiotelemetria como técnica de monitoramento
do repovoamento com papagaios-verdadeiros no Pantanal sul-mato-grossense. Inicialmente. foram instalados seis radiotransmissores em papagaios-verdadeiros com 6
meses de idade (quatro machos e duas fêmeas). que foram confiscados e soltos na
área. No mesmo período. quatro filhotes de
diferentes ninhos naturais receberam radiotransmissores cerca de uma semana antes
de voarem. O objetivo desta etapa do projeto foi conhecer a taxa de mortalidade e área
de vida desses animais durante os primeiros
meses após deixarem o ninho. O estudo sugeriu que a taxa de sobrevivência dos filhotes relocados foi alta; mas que estes em geral não foram capazes de se integrar aos
bandos de papagaios selvagens e que ocuparam áreas de vida muito menores (Seíxas e
Mourão 2000. Apêndice 2).
Em fevereiro de 2001. outros quatro papagaios-verdadeiros. com 18 meses de idade
(dois machos e duas fêmeas) foram equipados
com radiotransmissores ao serem soltos e
outros cinco papagaios com 18 meses de idade (sexo não identificado). soltos cerca de um
ano antes. foram recapturados e equipados
com radiotransmissor. O objetivo desta etapa
do projeto. que se encontra em andamento. é
comparar a taxa de sobrevivência e desloca148
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do papagaio-charão, como a adoção de filhotes. Em dezembro de 1996, um ninho com três
filhotes de charão, no município de Barracão
(RS) (27° 47'S - 51° 23'W), foi saqueado por
empregados de uma fazenda. No mesmo dia,
se recuperou um dos filhotes, que foi devolvido ao ninho. Como no zoológico da Universidade de Passo Fundo haviam nascido três
filhotes, estando eles no mesmo estágio de
desenvolvimento que os filhotes desse ninho
saqueado, selecionou-se um filhote para testar a adoção pelo casal de papagaios selvagens. a filhote nascido no zoológico foi bem
aceito, tanto pelo filhote nascido em ambiente natural, como pelos novos pais. Esse filhote
foi acompanhado desde sua saída do ninho até
seu recrutamento ao bando, e sempre recebeu cuidados dos pais adotivos. Esse procedimento foi testado para, caso algum dia seja
necessário recuperar a população em vida livre, que sua eficiência já tenha sido avaliada.
A radiotelemetria
também está sendo
empregada para avaliar a fidelidade dos filhotes do papagaio-charão aos sítios de nascimento e como método auxiliar para estabelecer se suas várias populações são reprodutivamente abertas ou isoladas.
Em relação à durabilidade das baterias, a
maioria dos transmissores (84,2 %, n = 19)
deixou de emitir sinais, ou foram perdidos até
40 semanas depois da instalação, sendo que
a maior durabilidade registrada para os modelos de transmissores da Holohil foi de 81
semanas (n = 1). Com o transmissor modelo
SBPa-2380 da Willife MateriaIs, conseguiu-se
acompanhar os sinais por até 59 semanas
após a instalação do transmissor. Meyers
(1996), ao testar três modelos de transmissores para papagaios, conseguiu uma média de
43,4 semanas de operação dos transmissores,
com o modelo que apresentou maior durabilidade das baterias.

primeiros radiotransmissores
nas ararasazuis no Pantanal Sul, com o objetivo de verificar a sobrevivência dos filhotes após a saída dos ninhos, a dispersão, observar a aceitação dos transmissores tipo colar pelas araras e, sobretudo, estabelecer uma metodologia (Guedes 1996).
Inicialmente foram instalados cinco radiotransmissores. a período de rastreamento
variou de três meses a um ano, mas o número de observações foi pequeno. Apenas um
indivíduo foi bastante observado, sendo seguido ao longo de 14 horas por 40 dias, para
estudos de comportamento (Pozza et aI. 1997,
1998).
Todos os indivíduos eram fêmeas (Apêndice 2). Um indivíduo desapareceu assim que
saiu do ninho. A sobrevivência, após um ano,
foi de 80%. A maioria dos filhotes permaneceu na área do ninho, ocupando uma área de
1,2 a 4 km". Um indivíduo deslocou-se 7 km
assim que saiu do ninho, mas depois retornou.
Três indivíduos ficaram com os pais por mais
de um ano, sem que os mesmos voltassem a
se reproduzir.
a indivíduo RC 650 que foi observado por
mais de um ano passou a maior parte do tempo ocupando uma área de aproximadamente
1 km2 com pequenos capões e baías, perto do
ninho. Na área antropizada existia um pequeno dormitório
de araras-azuis,
garças e
curicacas. Geralmente a família (pais e filhote) dormia no dormitório ou na árvore do ninho, que era próxima. Esporadicamente o filhote realizava deslocamentos de 4 a 6 km.
Após um ano do nascimento deste filhote, os
pais voltaram a se reproduzir. a filhote tentou acompanhar o macho ou ficar perto do
ninho, mas aos poucos foi afastado. Posteriormente incorporou-se a um bando de jovens,
a 8 km do ninho.
Dois radiotransmissores foram instalados
em filhotes na Pousada Arara Azul, Pantanal
do Abobral em janeiro de 1997. Apesar de
terem sido testados antes da colocação, perdeu-se o seu sinal assim que os filhotes saí-

Radiotelemetria em arara-azul
(Anodorhynchus hyacinthinus)
Em janeiro de 1995, foram instalados os
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t - Endereços e contatos das empresas que comercializam

Empresa
Advanced Telemetry Systems Inc.
Andreas Wagener Telemetrieanlagen
AVM Instrument Company, Lld.

Ayama Rádio Tracking

Biotrack Ltd.
Custom Electronics of Urbana. /nc.
Custem Telemetry Co.
Data Seiences Interntional,
Holohil Systems Ltd.
Lotek Engineering Inc,
Mariner Radar Ltd,
Merlin Systerns, Inc.
Microwave Telernetry /nc.
Mini-Mitter Co., Inc.
Telemetry Solutions
Televilt Internaticnal

AB

Telonics
Titley Electronics Pty Ltd
Wildlife MateriaIs /nc.
Wildlife Trackihg Systems

Inc,

equipamentos

Endereço
470 1st Ave. No., Box 398
Isanti, Minnesota, USA 55040
Herwarthstr. 22, D - 50672 Koeln
Germany
2356 Research Drive Livermore,
Califomia 94550 USA

Fone/Fax
+ 1.612.444.9267
+1.612.444.9384
+int221514966
+int221514966
1-925-449-2286
1-925-449-3980

133 Bajos, Camí Ral, Mataró 08301,
Barcelona Spain
52 Furzebrook Road, Wareham,
Dorset BH20 5AX United Kingdom
2009 Silver O. W., Urbana, IIIinois,
USA 61801
1050 Industrial Drive, Watkinsville,
Georgia, USA 30677
4211 Lexington Avenue North,
SI.Paul, MN 55126
112 John Cavanagh Road
Carp, Ontario KOA ILO
115 Pony Drive, Newmarket,
Ontario, Canada L3Y 7B5
Bridleway, Campsheath, Lowestoft,
Suffolk NR32 5DN, England
P.O. Box 190257, Boise, ID 83719

(93) 7905862
(93) 7964932
+44.1929.552.992
+44.1929.554.948
+ 1.217 .344.3460
+1.217.344.3460
+1.706.769.4024
+1.706.769.4026
612481-7400
612481-7417
+1.613.839.0676
+1.613.839.0675
+ 1.905.836.6680
+ 1.905.836.6455
+44.1502.567.195
+44.1502.567.762
(208) 362-2254
(208) 362-2140
+ 1.410.290.8672
+ 1.410.290.8847
+ 1.503.593.8639
+ 1.503.593.5604
(925) 798-2373
(925) 798-2375
+46.581.17195
+46.581.17196
+ 1.602.892.4444
+ 1.602.892.9139
Phone/Fax: 61 (2)
66866617
+1.618.549.6330
+ 1.618.457 .3340
01562-850329

10280 Old Columbia Road, Suite,
60, Columbia, Maryland USA21046
P.O. Box 3386 Sunriver, Oregon
USA 97707
1130 Bumett Avenue, Suite J
Concord, CA 94520
Box 53 S-711 22 Lindesberg
Sweden
932 East Impala Avenue Mesa,
Arizona USA 85204-66990
P.O. Box 19 Ballina NSW 2478
Austrália
1031 Autumn Ridge Road
Carbondale, IL USA 6290 I
DYIO 3RY England.
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E-maiJ/home page
atstrack@comouserve.com
Andreas.Wagener@t-online.de
bckermeen@avminstrument.com

htto://www.avminstrumenl.comlA
Comoany. Lld.
ayamast@lix.intercom.es
brian@biotrack.co.uk
CUSTOMEL@aol.com

information@datasci.com
htto://www.datasci.coml
holohil@logisys.com
telemetry@lotek.com

merlin@cyberhighway.net
Microwt@aol.com
mm@minimitter.com

qkermeen@ix.netcom.com
oer -aroe.lemnell@televill.se
darrel@telonics.com
litley@nor.com.au
http://www.nor.com.aulbusiness/titley/
wmi@midwesl.net
wildlifetracking@easynel.co.uk
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Apêndice 2 - Características

dos

programas

de análise

dos

dados

de rádio-telemetria

Linguagem

Utilidade

Características

HOME CENTRE

FORTRAN

Análise da área
de vida

Estima as porcentagens do Mínimo
Polígono Convexo, distância entre
localizações, centros de atividade
(aritmético, geométrico e harmônico).

Harestad, A S., 1981. Computer Ana/ysis
af home range da/a. British Columbia
Fish and Wildlife Branch BulI., n' B-11.
26pp.

Análise da área
de vida

Programa compacto, realiza várias
estimativas para o cálculo da área de
vida (M. P. Convexo, T. M. Harmônica,
etc.). Admite três formas de introdução
de dados: coordenadas, direção do
ponto mais o ângulo e a distância do
animal; (direção de cada um dos pontos
e seus ângulos respectivos para
triangulação). Seu inconveniente é o
preço (-US$ 250) e os requerimentos do
programa. Necessita de plotter.

Dr, E. O Garton. Fish and Wildlife Dept.
Univ. of Idaho. Moscow, ID 83843. USA.

Análise da área
de vida

Facilidade de uso. Compatível com
outros programas. Trabalha com
localizações em forma de coordenadas
(x, y). Impressora simples, não necessita
de plotter,

Dr, Michael Stuwe. Conservation and
Research Center. National Zoological
Park. Smithsonian Institution. Front
Royal, VA 22630. USA.

MICROMORT
1.2.

Análise da taxa
de sobrevivência.

Permite o cálculo por intervalos
(estações). Para mais detalhes consulte
a revisão de C. M. Bunk, em Merestky
(1987), ou Heisey e Fuller (1985): J.
Wild. Managemen/ 49:668-674.

Df. Todd K. Fuller. Minnesota Dep. Of
Natural Resources. Forest Wildlife
Populations and Reserarch Group. 1201
E. H wy. 2. Grand Rapids, MN 55744.
USA.

RANGES IV

Análise da área
de vida

E completo, pois estima área de uso
(M. P. Convexo, T. M. Harmônica),
estima a distância entre localizações,
área com localização sucessivas,
análises de seleção de habitat, etc.
Elaborado para estudos com aves ou
espécies que utilizam um lugar central
(p. ex: ninhos). Trabalha com
coordenadas. Impressora simples, não
necessita de plotter.

Veja Biotrack: brian@biotrack.co.uk

Dr, Marc Bekoff. Dep. of Environmental,
Population, and Organisms Biology. Univ.
of Colorado, Bulder, CO 80309. USA.

MCPAAL 1.2.

BASIC

SPACE·OUT

BASIC

Análise da área
de vida,
simulação.

Necessidade
plotter,

TELEM

FORTRAN

Análise da área
de vida

Pode triangular a partir de dois pontos e
obter as coordenadas de localização do
animal. Cálculo da distância entre
localizações. Análise de dados de
seleção de habitar. Necessita de plotter.

Fonte:

Gala

de mesa digitalizadora

Referência/home

utilizados.

Programa

HOME RANGE

e limitações

mais

1993
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Way. Long Grove, IL 60047. USA.
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3 - Resumo

dos principais
resultados
com rádio-colar.
durante
o período
do Sul e Santa Catarina.

obtidos
com o monitoramento
de 1995 a 2000. no Pantanal

de papagaios
e araras equipados
Sul-I'vlato-Grossense.
no Rio Grande

Freq.
rádio

Sexo

Peso
corpo (g)

Peso
rádio (g)

Tempo
rastre

N° Obs

Resultados

PV RI

164.842

M

439

9 (2%)

2 m

10

Separou-se do grupo logo após ser solto e utilizou uma
área de -16km2: cerrados. mala e uso agropecuário.

PV R2

164.782

F

386

10 (2.6%)

4m

9

Desapareceu no 3° dia após ser solto e reapareceu após 32
semanas. quando permaneceu junto ao grupo. na área
antropizada.

PV R3

164.468

M

375

9.5 (2.5%)

12 m

33

Permaneceu no região próxima ao local de soltura. entre
<0.03km2• em área antropizada. com residências dos
funcionários.

PV R4

164.669

M

464

9 (1.9%)

12 m

33

Idem.

PV R5

164.581

M

440

10 (2.3%)

12 m

33

Idem.

PV R6

164.731

F

365

9 (2.4%)

12 m

33

Idem.

PV Cl

164.425

ND

301

9.5 (3.1%)

6m

1

PI'C2

164.512

ND

390

9 (2.3%)

6m

1

Desapareceu assim que saiu do ninho.

PV C3

164.710

ND

353

9.5 (2.6%)

10 dias

1

Óbito - rádio recuperado
de 50 m do ninho.

PV C4

164.617

ND

372

9 (2.4%)

2m

5

Ocupou -0.6 km2• nos 2 primeiros meses após sair do
ninho. Utilizou dormitório comunitário e áreas de campo e
uso agropecuário.

PC

149.740

M

320

15 (4.6%)

18 m

72

Filhote. recebeu rádio colar ainda no ninho no município de
Barracão. RS. em 1996. Por dois anos consecutivos migrou
para o planalto catarinense.

PC

149.760

M

315

15 (4.7%)

2 m

26

Filhote. nascido no Zoológico em Passo Fundo. 1996.
Translocado para ninho na natureza em Barracão. RS.
sendo adotado com sucesso. Após 2 meses perdeu-se o
contato.

PC

149.078

F

295

15 (5.1%)

6m

28

Adulto. Rádio instalado em Carazinho. RS. em 1997. Migrou
para Esmeralda. RS e posteriormente para o planalto
catarinense.

PC

149.117

M

295

15 (5.1%)

1m

O

Adulto. recebeu rádio em Carazinho. RS. em 1998. Não foi
mais encontrado

PC

149.218

M

310

16 (5.1%)

10 m

18

Adulto. recebeu rádio em Carazinho. RS. em 1998. Migrou
para o planalto catarinense. não retornando a Carazinho.

PC

149.200

~'

305

15 (4.9%)

13 m

72

Adulto. recebeu rádio em Carazinho. RS. em 1998. Migrou
para o sudeste de Santa Catarina e no período reprodutivo.
retornou a Carazinho.

PC

149.349

M

340

16 (4.7%)

5m

10

Adulto. recebeu rádio em Carazinho. RS. em 1999. Migrou
para Esmeralda. RS e após perdemos seu contato.

PC

149.388

M

320

15 (4.6%)

9m

PC

149.415

M

285

14 (4.9%)

1m

2

Adulto. recebeu rádio em Carazinho. RS. em 1999. Dois
dias após de instalado o rádio. perdemos o contato.

PC

149.407

M

325

15 (4.6%)

9m

5

Adulto. recebeu rádio em Carazinho. RS. em 1999. Migrou
para Esmeralda. RS e após para o planalto catarinense.

Desapareceu assim que saiu do ninho.

.'

10 dias depois de instalado, cerca

Adulto. recebeu rádio em Carazínho, RS. em 1999. Migrou
para o planalto catarinense, passando por Esmeralda.
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Continuação.

PC

149.358

M

305

16 (5,2%)

15 m

75

Filhote, recebeu rádio colar ainda no ninho em Carazinho.
RS, em 1999. Por dois anos consecutivos migrou para o
planalto catarinense.

PC

149.368

F

285

15 (5,2%)

6m

73

Filhote, recebeu rádio colar ainda no ninho em Caraztnho.
RS, em 1999. Migrou para o planalto catarinense. Após
perdemos o contato.

PC

149.378

M

290

15 (5,1%)

6m

72

Filhote, recebeu rádio colar ainda no ninho em Carazinho.
RS, em 1999. Migrou para o planalto catarinense. Após
perdemos o contato.

PC

149.397

NO

285

15 (5,2%)

6m

12

Filhote, recebeu rádio colar no ninho em Fortaleza dos
Valos, RS, em 1999. Migrou para o planalto catarinense.
Após perdemos o contato.

PC

149.307

NO

305

16 (5,2%)

6m

12

Filhote, recebeu rádio colar no ninho em Fortaleza dos
Valos, RS, em 1999. Migrou para o planalto catarinense.
Após perdemos o contato.

PC

149.267

M

285

15 (5,2%)

7m

18

Filhote, recebeu rádio colar ainda no ninho em Carazinho.
RS, em 2000. Migrou para o planalto catarinense.

PC

149.278

M

285

15 (5,2%)

7m

17

Filhote, recebeu rádio colar ainda no ninho em Carazinho.
RS, em 2000. Migrou para o planalto catarinense.

PC

149.296

M

290

15 (5,1%)

7m

22

Filhote, recebeu rádio colar ainda no ninho em Carazinho.
RS, em 2000. Migrou para o planalto catarinense.

PC

149.326

M

305

14 (4,6%)

7m

8

Filhote, recebeu rádio ainda no ninho em Salto do Jacuí,
RS, em 2000. Migrou para o planalto catarinense.

AA NHE 164.650

I"

1.315

36 (2.7%)

12 m

72

Área de uso habitual -1 km': deslocamentos de 4-6km;
separou dos pais com 1 ano e integrou-se a um bando de
jovens a 8km do ninho.

AAPAA

164.690

F

1.514

36 (2.3%)

12 m

8

Ficou na área do ninho 2-3km' e com os pais por mais de 1
ano.

AAPAA

164.691

F

1.202

33 (2.7%)

10 m

8

Permaneceu com os pais na área do ninho (2-4km') mais de
1 ano.

AAPAA

164.749

F

1.393

35 (2.5%)

9m

6

Voou 7km do ninho nas primeiras semanas. Depois
permaneceu na área do ninho - 2-4km' com os pais por
mais de 1 ano.

AA NHE 164.724

F

1.320

34 (2.5%)

3m

1

Desapareceu assim que saiu do ninho.

1.318

34 (1.5%)

5m

5

Por 2 meses ficou na área do ninho -1-2km'. Em sobrevôo
3 meses depois o sinal foi localizado a 35 km do ninho. 'ã
foi mais encontrado.

1

Desapareceu logo que saiu do ninho.
Perto do ninho 1-2 km' e sumiu. Foi avistado sem o rádio.

AA MIR

164.890

M

AA MIR

164.709

M

1.282

36 (2.8%)

3m

AA MIR

164.630

F

1.158

33 (2.8%)

3m

3

AA MIR

164.692

F

1.293

35 (2.7%)

3m

2

Encontrado perto do ninho e desapareceu

AA MIR

164.949

M

1.220

33 (2.7%)

9m

70

Área de uso habitual O,32km'. Danificou e tirou o rádio.

AA MIR

164.870

F

1.480

36 (2.4%)

12 m

87

Área de uso habitual 5,11 km'. Fez grandes deslocamento.

AA MIR

164.650

F

1.110

34 (3.0%)

18 m

+ 150

Área de uso habitual 3,77km'. Fez deslocamentos de 12 .
assim que saiu do ninho. Começou a separar dos pais e
perdeu o sinal com 13 meses, mas continua sendo
observada por contato visual.

AA MIR

164.981

M

1.408

32 (2.3%)

3m

Desapareceu assim que saiu do ninho.

AA MIR

164.670

M

1.289

34 (2.6%)

3m

Desapareceu assim que saiu do ninho.

"':
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