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Resumo: Neste capítulo apresentamos um breve histórico das aplicações da telemetria em estudos 
ornitológicos. Discutimos a viabilidade do emprego da técnica e a relação custo/benefício entre a te-
lemetria e outras técnicas e entre diferentes tipos de telemetria, com ênfase em rastreamento de aves. 
Descrevemos os componentes básicos de sistemas de telemetria, bem como as principais tecnologias 
disponíveis (rádio-telemetria, telemetria via satélite, baseada em GPS, geolocalizadores). Apresen-
tamos os principais métodos de fixação de transmissores em aves e seus potenciais efeitos adversos 
sobre as mesmas. Abordamos também os principais procedimentos de coleta de dados, além de méto-
dos de análise (área de vida, descrição de movimentos, seleção de habitat). Uma lista de fabricantes de 
equipamentos e softwares é fornecida ao final do capítulo.

Palavras-Chave: área de vida, fixação de transmissores, processamento de dados, triangulação.

localizadores), cada qual com distintas possibili-
dades e limitações. Neste capítulo discutiremos 
as principais técnicas de telemetria que vêm sendo 
utilizadas para responder questões de interesse or-
nitológico. Daremos ênfase às técnicas utilizadas 
para a localização e rastreamento de aves (tracking), 
apesar do sensoriamento remoto também poder ser 
utilizado para o registro de parâmetros fisiológicos 
e ambientais (biotelemetry ou biologging), tais como 
batimentos cardíacos e consequentemente gasto 
energético, profundidade e duração de mergulho 
em aves aquáticas, temperatura da água, ritmo de 
atividades, temperatura estomacal ou taxa de in-
gestão de alimento, rumo e velocidade de deslo-
camento, altitude de vôo, dentre outras aplicações 
(para maior aprofundamento sobre estas técnicas 
ver as revisões de Wilson et al., 2002 e Cooke 
et al., 2004).

Apresentaremos aqui os principais equipa-
mentos utilizados em telemetria de aves, bem como 
procedimentos de coleta e análise de dados, sem 
a pretensão de esgotar o assunto. Existem livros 

Introdução

Em estudos de fauna, telemetria (do grego 
tele = longe e metro = medir) é o nome dado a um 
conjunto de técnicas que utilizam dispositivos ele-
trônicos sem fio para determinar a posição, movi-
mentação, padrões de atividade e/ou parâmetros fi-
siológicos de animais à distância. Dependendo dos 
objetivos do estudo, a telemetria ou sensoriamen-
to remoto é extremamente desejável, quando não 
indispensável. Através destas técnicas é possível 
rastrear os movimentos de espécies de difícil obser-
vação direta, além de monitorar vários indivíduos 
ao mesmo tempo e de forma contínua, dependendo 
das tecnologias empregadas. Ainda através da tele-
metria, animais podem ser monitorados com um 
mínimo de interferência do observador, em áreas 
inacessíveis ou quando as distâncias são percorri-
das rapidamente e por vastas áreas.

A telemetria abrange diferentes tipos e com-
binações de tecnologia (e.g. rádio-telemetria VHF, 
UHF, manual, via satélite, baseada em GPS, geo-
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inteiros dedicados à rádio-telemetria de animais 
silvestres (e.g., Kenward, 2001; Millspaugh 
& Marzluff, 2001a), além de livros dedicados 
exclusivamente à análise de dados provenientes 
dessas técnicas (White & Garrott, 1990). Pre-
tendemos, portanto, familiarizar o leitor com o 
tema e, principalmente, enfatizar as possibilidades 
e limitações do uso da telemetria para os interessa-
dos em responder questões biológicas envolvendo 
aves. Esperamos que após a leitura deste capítulo 
(e dos demais), o leitor esteja mais apto a avaliar a 
viabilidade e pertinência do uso de técnicas de tele-
metria em seus projetos. Sugerimos, além da leitura 
das obras acima citadas, a consulta a pesquisadores 
mais experientes, tanto para questões de delinea-
mento quanto para a escolha de equipamentos ade-
quados. A fim de alcançar estes objetivos, apresen-
tamos ao final do capítulo uma relação de fabrican-
tes de equipamentos de telemetria e de aplicativos 
para análise de dados (APÊNDICE 1).

Breve Histórico da Telemetria e sua
Aplicação em Estudos Ornitológicos

No final dos anos 50, foram realizados os pri-
meiros estudos utilizando telemetria em animais 
silvestres. As principais questões de tais estudos 
relacionavam-se às respostas fisiológicas destes ani-
mais durante atividades como o vôo e mergulho. 
Em um estudo pioneiro, Eliassen (1960) moni-
torou as frequências cardíacas e batimento de asas 
de patos-reais (Anas platyrhynchos) durante o vôo 
através de um dispositivo acoplado às aves.

Os primeiros transmissores que permitiram a 
localização e rastreamento de animais através de si-
nais de rádio surgiram nos anos 60 (Cochran & 
Lord, 1963; Marshall & Kupa, 1963). Duran-
te as duas décadas seguintes foram desenvolvidos 
transmissores com tecnologias híbridas, os quais 
além de fornecer localização, também eram capa-
zes de registrar temperatura, postura, movimen-
to, direção e outros aspectos da atividade animal 
(Kenward, 2001).

Em 1981 o exército dos EUA iniciou um pro-
grama capaz de rastrear animais em escalas conti-
nentais ou globais utilizando satélites. As primei-
ras aves rastreadas por esse sistema foram cisnes e 
águias em 1983-84 (Seegar et al., 1996) e aves 
marinhas como o petrel-gigante-do-sul (Macronec-
tes giganteus) (Parmelee et al., 1985) utilizando 
transmissores com cerca de 180 g. A partir dos anos 
90, com a melhoria na precisão das localizações, 
maior número de satélites em órbita, diminuição 
do tamanho dos transmissores e fabricação de 
equipamentos em escala comercial, o uso de tele-

metria via satélite começou a se tornar popular. Os 
grandes avanços dessas tecnologias foram a possi-
bilidade de coleta remota de dados, isto é, sem a 
necessidade da presença do pesquisador em campo 
para medir localizações dos animais, e a possibili-
dade de rastreamento contínuo de vários indivídu-
os simultaneamente. O primeiro estudo realizado 
por pesquisadores brasileiros com a técnica moni-
torou três Tuiuiús ( Jabiru mycteria) no Pantanal 
(Antas & Nascimento, 1996).

Atualmente, grande parte dos estudos uti-
lizando telemetria tem se concentrado em de-
terminar o tamanho de áreas de uso e seleção de 
habitats pelas espécies-alvo através de rádio-tele-
metria manual (e.g., Graham, 2001; Bellis et 
al., 2004; Peach et al., 2004), além de padrões 
de migração através de telemetria via satélite (e.g., 
Martell et al., 2001; Fox et al., 2003) e via-
gens de forrageamento de aves marinhas duran-
te o período reprodutivo (Wilson et al., 2002; 
Phillips et al., 2008). Técnicas de telemetria 
também têm sido utilizadas para avaliar disper-
são natal (e.g., Martin et al., 2008), taxas de so-
brevivência de aves jovens e adultas sob diferentes 
circunstâncias (e.g., Naef-Daenzer et al., 2001; 
King et al., 2006), partição de recursos e compe-
tição entre espécies simpátricas (e.g., Grémillet 
et al., 2004; Hagen et al., 2007), monitoramento 
do sucesso de programas de soltura e reintrodução 
de espécies criadas em cativeiro ou apreendidas 
do tráfico (e.g., Sanz & Grajal, 1997; Seixas 
& Mourão, 2000; Parish & Sotherhon, 
2007), quantificação da dispersão de sementes 
por aves (Westcott et al., 2005; Weir & Cor-
lett, 2006), sobreposição entre áreas utilizadas 
por aves e atividades antrópicas como a pesca 
(Phillips et al., 2006) e diferenças de comporta-
mentos diurno e noturno (Phalan et al., 2006), 
dentre diversas outras aplicações. Ainda, a teleme-
tria tem sido utilizada para avaliar efeitos da frag-
mentação e perda de habitats, tais como o efeito 
de borda sobre aves f lorestais (Hansbauer et al., 
2008) e o papel de áreas antrópicas (Laurence 
& Gomez, 2005; Boscolo et al., 2008) e corre-
dores de habitat (Castellón & Sieving, 2006) 
nos deslocamentos de espécies f lorestais. Outra 
aplicação que vem sendo dada à telemetria é sua 
utilização como ferramenta para avaliar a efici-
ência de outras técnicas de estudo (e.g. premissas 
da contagem por trajeto - Bachler & Liechti, 
2007; observações diretas em obtenção de estima-
tivas de sobrevivência - Esler et al., 2000; buscas 
ativas por ninhos para averiguar padrões de sele-
ção de habitats para nidificação - Powell et al., 
2005; impactos de monitoramento de ninhos por 
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observadores humanos - Thorn et al., 2005) e 
para descobir áreas de reprodução ou invernagem 
de espécies ameaçadas (Osborne et al., 1997b; 
Kanai et al., 2002).

Avaliando a Viabilidade e a Relação
Custo-Benefício da Telemetria

Antes de se iniciar qualquer projeto de pesqui-
sa é fundamental que os objetivos sejam claros e que 
o delineamento experimental seja bem planejado, 
ainda mais devido aos custos iniciais elevados para 
a compra de equipamentos de telemetria, como ve-
remos adiante. Considerações sobre a elaboração de 
delineamentos amostrais estão além do escopo des-
te capítulo, porém detalhes podem ser encontrados 
em Scheiner & Gurevitch (1993), Garton 
et al. (2001) e Quinn & Keough (2002). Além 
disso, no Brasil é necessária a obtenção prévia de li-
cenças para a captura e fixação de transmissores em 
aves, as quais são emitidas pelo CEMAVE (www.
ibama.gov.br/cemave) e IBAMA – SISBIO (www.
ibama.gov.br/sisbio).

Nem sempre a telemetria é o método mais ade-
quado ou vantajoso para se abordar uma questão, 
pois uma série de restrições pode tornar sua relação 
custo-benefício pouco atraente ou até mesmo invi-
ável (Jacob & Rudran, 2004). Por outro lado, o 
uso de telemetria apresenta grandes vantagens em 
muitas circunstâncias. Por exemplo, estimativas 
de sobrevivência obtidas por telemetria podem ser 
mais robustas, pois possibilitam ao pesquisador 
constatar diretamente eventos de mortalidade e de 
dispersão, parâmetros essenciais na obtenção des-
tas estimativas. Já a marcação de aves de alta mobi-
lidade com anilhas metálicas ou plásticas coloridas 
pode ser pouco efetiva para responder perguntas 
que necessitam de monitoramento individual por 
resultar em poucos registros posteriores e baixa 
proporção de recapturas (cerca de 0,05% - Ro-
bertson, 2004). Entretanto, este tipo de marca-
ção pode ser bastante eficiente no monitoramento 
de espécies conspícuas e de baixa mobilidade.

O custo-benefício da utilização de técnicas 
de telemetria deve ser cuidadosamente avaliado em 
comparação com métodos alternativos. Questões 
importantes que devem ser consideradas antes de se 
optar pelo uso da técnica são: i) há recursos finan-
ceiros suficientes? ii) a massa do transmissor e sua 
colocação não causarão efeitos adversos à ave? iii) 
a mesma é facilmente capturada para colocação do 
transmissor? iv) haverá tempo disponível suficien-
te para o trabalho de campo (especialmente tempo 
para rastreamento) para responder às perguntas 
formuladas?

Dentre as técnicas disponíveis para estudar 
aves, a telemetria é uma das mais custosas finan-
ceiramente. Não obstante, pode ser a única alter-
nativa disponível para abordar uma questão de 
interesse. O custo dos equipamentos, assim como 
suas características, variam bastante de acordo com 
o fornecedor, por isso recomendamos uma pesquisa 
detalhada antes da compra (ver APÊNDICE 1). A 
telemetria é considerada uma das melhores técnicas 
a ser utilizada em estudos que envolvem o moni-
toramento de aves que percorrem longas distâncias 
(e.g. espécies migratórias), entretanto exige o uso 
de transmissores de alta potência que, por consequ-
ência, são mais pesados. Em geral, quanto maior o 
transmissor, maior é seu valor e menor é a gama de 
espécies que podem suportá-lo. O mesmo se aplica 
aos transmissores por satélite, no qual o sinal de rá-
dio emitido por transmissores ou PTT’s (do inglês 
Platform Transmitter Terminal) precisa ser forte o 
suficiente para ser captado pelo satélite e por isso 
esgota as baterias pequenas em pouco tempo. 

Características da(s) espécie(s)-alvo, tais como 
massa corpórea, taxas de captura, comportamento 
e sensibilidade a distúrbios e facilidade de manu-
seio devem ser levadas em conta antes do início de 
um estudo com telemetria. A massa dos indivídu-
os pode ser um fator limitante. Por exemplo, o uso 
da técnica em aves de tamanho reduzido pode ser 
inviabilizado se não for possível conciliar o limite 
máximo de peso do transmissor (ver tópico Téc-
nicas de fixação) com a durabilidade e potência 
mínima necessárias para a condução do estudo (ver 
tópico Transmissores quanto à relação potência/
durabilidade). Hoje, por exemplo, existem trans-
missores que podem ser acoplados a espécies de 
até 15 g, que duram cerca de 15-25 dias emitindo 
um sinal detectável a cerca de 1-2 km em condições 
ideais (linha de visão – line of sight), dependendo 
da potência empregada. Além disso, para espécies 
mergulhadoras (ex. pinguins, biguás) ou mesmo 
para espécies de vôo rápido, a força de arrasto adi-
cional causado pelo transmissor em contato com o 
meio pode ser mais importante que a massa (Ban-
nasch et al., 1994).

Outro ponto fundamental é a avaliação da 
compatibilidade do cronograma estabelecido em 
relação ao tempo necessário para a execução do 
projeto. A elaboração do cronograma deve consi-
derar o tempo necessário para a conclusão de uma 
série de atividades. A compra dos equipamentos 
deve ser providenciada pelo menos três meses antes 
do início previsto das amostragens, pois a maioria 
dos fabricantes os produz somente sob encomenda. 
Atrasos podem ainda ocorrer no caso de importa-
ções. Deve-se levar em conta o tempo necessário 
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para se dominar a técnica no campo, já que até 
mesmo pesquisadores experientes podem demorar 
em conseguir informações de qualidade ao estudar 
uma nova espécie (Kenward, 2001). Espécies de 
difícil captura acarretam em um tempo maior para 
a conclusão do estudo (i.e. coleta de uma amostra 
satisfatória). O tempo gasto devido a imprevistos, 
tal como a perda de indivíduos monitorados, seja 
por mortalidade ou devido à queda ou falha dos 
transmissores, também precisa ser computado (Ja-
cob & Rudran, 2004). Por fim, considerar aspec-
tos logísticos é indispensável. Em muitos casos, a 
aplicação do método de telemetria, principalmen-
te a rádio-telemetria manual, demanda um gran-
de esforço para a obtenção de amostras pequenas. 
Nesse sentido, projetos de longa duração podem ser 
necessários para responder as questões propostas. 
Ademais, o método de acesso às áreas de provável 
ocorrência da ave marcada precisa ser cuidadosa-
mente considerado. O acesso pode ser feito a pé, 
com veículo, barco ou mesmo de avião, dependendo 
do local. Embora a princípio um pesquisador possa 
ser intimidado pelo custo de uma hora de vôo, os 
resultados obtidos em pouco tempo de vôo podem 
superar em muito a quantidade e qualidade dos da-
dos coletados através de rastreamento terrestre, e 
mesmo ser financeiramente vantajoso.

Componentes Básicos

Um sistema de rádio-telemetria é composto 
por três unidades básicas: transmissor, receptor e 
antena. Para o caso de telemetria via satélite, além 
dos dois primeiros componentes, há também uma 
estação base na terra, responsável pela coleta e pro-
cessamento inicial dos dados. No entanto, dife-
rentes combinações de tecnologias podem tornar 
o sistema mais complexo. Descreveremos agora as 
unidades básicas, e abordaremos diferentes possi-
bilidades de sistemas ao longo do texto. 

Transmissores
O transmissor é um dispositivo que fixado ao 

animal transmite sinais (usualmente ondas VHF 
ou UHF) que podem ser rastreados à distância, 
revelando sua posição. Transmissores podem, além 
disso, registrar, armazenar e/ou transmitir informa-
ções do animal tais como temperatura, batimentos 
cardíacos, posição do corpo, além de informações 
do ambiente que o cerca (Cooke et al., 2004). Em 
sistemas de telemetria cuja coleta de dados é efetu-
ada via satélite, os transmissores emitem sinais de 
rádio captados pelos satélites em órbita terrestre 
que estão sobre a área no momento em que o sinal é 
emitido (ARGOS, 1996).

Os transmissores são, no geral, constituídos 
de um circuito eletrônico devidamente encapa-
do, alimentado por uma bateria e acoplado a uma 
antena emissora (não confundir com a antena de 
recepção; Kenward, 2001). Este circuito é capaz 
de gerar ondas eletromagnéticas em uma frequên-
cia pré-determinda e transmiti-las em pulsos com 
taxas também pré-determinadas. A potência do 
sinal emitido pelo transmissor dependerá do ta-
manho de sua bateria, sendo que baterias maiores 
(i.e., mais pesadas) proporcionam uma transmissão 
mais potente e duradoura. Como veremos no tó-
pico Técnicas de fixação, o tamanho de uma ave 
restringe o peso máximo que um transmissor pode 
ter e, portanto, sua potência máxima de emissão. 
Além disso, a potência de emissão também pode 
ser ajustada regulando-se o consumo energético da 
bateria. Quanto maior o consumo para enviar o si-
nal (e.g. maior taxa de emissão) maior a potência 
emitida, porém, menor será a durabilidade da bate-
ria. PTT’s podem ser programados para permane-
cerem desligados por determinado período (ex. 12h 
ligado:12h desligado; 24h ligado:48h desligado, 
etc.) ou programados para transmitirem durante o 
provável período em que o satélite esteja cruzando 
a área, desta forma diminuindo o consumo da ba-
teria, aumentando o tempo total de funcionamen-
to do equipamento e maximizando a obtenção de 
localizações. 

Restrições legais ao uso de radiofrequências 
devem também ser levadas em consideração ao es-
colher a frequência de seus transmissores. No Bra-
sil, a liberação para o uso de rádio-transmissores 
de radiação restrita é regulada através da Agência 
Nacional de Telecomunicações – ANATEL, a qual 
define as faixas de rádiofrequência que podem ser 
utilizadas sem a emissão de uma licença específica 
(ver resoluções 365/2004 e 457/2007 em http://
www.anatel.gov.br).

As principais limitações da telemetria e os 
principais pontos avaliados na hora de decidir so-
bre seu uso se referem aos transmissores. Sugerimos 
a consulta a Kenward (2001) e ao website de fa-
bricantes (APÊNDICE 1) para aqueles que dese-
jam conhecer em detalhes os diferentes modelos de 
transmissores disponíveis.

Receptores
O receptor é a unidade que capta os sinais 

emitidos pelo transmissor e os codifica (por exem-
plo, em pulsos sonoros), possibilitando a identifica-
ção e/ou localização da unidade transmissora. Os 
receptores tornam possível o controle da frequência 
de recepção do sinal. Essa função é de extrema im-
portância, especialmente para o acompanhamento 
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simultâneo de diversas aves em uma mesma região, 
quando o transmissor de cada indivíduo transmi-
te o sinal em uma frequência única. Atualmente 
há diferentes fabricantes e modelos de receptores 
(APÊNDICE 1) que, apesar de possuírem diferen-
tes características, no geral têm as mesmas funções 
básicas. Essas funções são o controle de frequência 
de recepção, controle de sensibilidade (ganho) do 
receptor, painel medidor de intensidade do sinal 
captado e também alto-falantes com controle de 
volume para que o sinal recebido possa ser ouvido 
pelo observador. Além disso, receptores podem 
variar quanto à faixa de frequências em que traba-
lham, quanto ao número de canais disponíveis (o 
que influencia na escolha do modelo e quantidade 
de transmissores que podem ser monitorados si-
multaneamente) e quanto ao peso. Receptores po-
dem estar junto ao pesquisador, fixos no ambiente 
ou até mesmo em satélites.

Antenas
Para localizar os transmissores a médias e lon-

gas distâncias é necessário o uso de antenas capazes 
de amplificar o sinal para o receptor. Isso não se 
aplica no rastreamento por satélite, onde o papel da 
antena na telemetria convencional (i.e. por rádio) é 
executado pelos próprios satélites. Dois tipos fun-
cionais de antena existem, as omni-direcionais e as 
direcionais. Estas últimas, ao contrário das primei-
ras, permitem estimar a direção do sinal emitido 
pelo transmissor.

A antena mais simples existente é a do tipo 
chicote (whip), composta por um único elemento 
vertical e de captação omni-direcional. Outro tipo 
de antena bastante simplificado é a dipólo (dipo-
le), a qual consiste em uma haste metálica simples 
conectada via cabo ao aparelho receptor e possui 
uma baixa capacidade de recepção direcional. Ou-
tro modelo de antena é a circular (Figura 1B), que 
possui a forma de um aro e que, com o uso de um 
adaptador, pode ser fixada diretamente no recep-
tor, sem uso de cabos. Esse tipo de antena também 
possui baixa direcionalidade na captação do sinal. 
No entanto, por seu formato simples e campo res-
trito de recepção, é bastante adequada para seguir 
indivíduos a curtas distâncias ou com transmis-
sores emitindo frequências abaixo de 100 MHz 
(Kenward, 2001). 

O tipo de antena direcional mais utilizado é 
a chamada Yagi (Uda & Mushiake, 1954). Essa 
antena consiste em uma haste metálica central so-
bre a qual hastes menores (elementos) são perpen-
dicularmente fixadas, por isso popularmente deno-
minada antena ‘espinha de peixe’ (Figura 1A). Por 
apresentar um campo assimétrico de recepção, esse 

tipo de antena possibilita ao observador determi-
nar a direção do sinal. Quanto maior for a quanti-
dade de elementos de uma antena Yagi, maior será 
seu alcance e sua direcionalidade na recepção de 
um sinal. No entanto, antenas Yagi com mais de 
três elementos tendem a ser demasiadamente gran-
des e desconfortáveis para serem carregadas manu-
almente e manipuladas em campo, porém são ade-
quadas quando fixas a um veículo terrestre, barco 
ou aeronave.

Semelhante às antenas Yagi há também as do 
tipo H-Adcock, (Taylor & Lloyd, 1978; Figu-
ra 1C). Sua direcionalidade é similar a uma antena 
Yagi, porém sofrem com o problema de ambigui-
dade reversa, identificando com precisão a direção 
do sinal, mas não o sentido de onde ele provém (i.e. 
sinais com picos semelhantes para a direção apon-
tada e para 180° em relação a esta). Esse problema 
pode ser resolvido se um dos elementos da antena 
for menor que o outro, forçando a assimetria do 
campo de recepção e fazendo com que o mesmo seja 
maior nesse sentido. Entretanto, isso se dá à custa 
de uma perda na precisão da direção do sinal, tor-
nando-a semelhante a uma Yagi de dois elementos 
(Kenward, 2001). Pensando nas dificuldades de 
carregar estes modelos de antena em campo, os fa-
bricantes vêm desenvolvendo formatos dobráveis.

Fixação dos Transmissores

Avaliando Efeitos Adversos dos Transmissores
Antes de nos atermos às técnicas de fixação 

per se devemos tecer algumas considerações sobre 
a manutenção do bem estar dos indivíduos a serem 
monitorados. Segundo Kenward (2001), é pra-
ticamente impossível evitar totalmente os efeitos 
adversos provenientes do manuseio e fixação dos 
transmissores. Portar transmissores, independen-

Figura 1. Alguns tipos de antenas utilizadas para recepção de 
sinais de transmissores de rádio-telemetria. A) Antena Yagi de 
três elementos; B) Antena circular; C) Antena H-Adcock.
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te de quão leve sejam, imputa um custo energético 
adicional ou desconforto aos animais. O aumento 
do consumo energético, mesmo que por um breve 
período após a colocação do transmissor, é comum 
em muitas espécies (Gessaman & Nagy, 1988; 
Culik & Wilson, 1991). No entanto, nem sem-
pre o aumento da atividade metabólica incorre em 
modificações do comportamento de forrageio dos 
animais (Pennycuick et al., 1989). 

Os transmissores devem ser fixados adequa-
damente para evitar desacoplamento prematuro e 
efeitos adversos sobre o comportamento das aves. 
Estes são alguns dos principais motivos de uma 
amostragem não representativa e enviesada. Os 
efeitos negativos dos transmissores podem ser de 
longa duração, crônicos ou agudos, e podem alte-
rar drasticamente diversos comportamentos das 
espécies, como: comprometimento da capacidade 
de levantar vôo, aumentando sua vulnerabilidade 
à predação (Putaala et al., 1997); redução na 
velocidade e na duração dos vôos (Gessaman & 
Nagy, 1988); baixas performances de forrageio, re-
duções na sobrevivência e perda de massa corporal 
(Marks & Marks, 1987; Massey et al., 1988; 
Marcström et al., 1989; Hubbard et al., 1998). 
Para aves durante o período reprodutivo, podem 
ocorrer abandono definitivo do ninho, redução na 
frequência de visitas ao ninho e na alimentação dos 
filhotes (Phillips et al., 2003).

Calvo & Furness (1992) reportam que 66% 
dos estudos revisados que utilizaram rádio-trans-
missores (n=187) não mencionaram ou não avalia-
ram possíveis efeitos nas aves. Entretanto, cerca da 
metade dos estudos que avaliaram efeitos de trans-
missores em aves não detectaram efeitos negativos 
(revisado em Withey et al., 2001). Em grande parte 
dos casos, efeitos decorrentes do manejo e colocação 
de transmissores em aves selvagens são de curta du-
ração (Kenward, 2001). É o caso de aumentos nas 
atividades de limpeza e alisamento das penas (Hoo-
ge, 1991), que geralmente ocorrem por um breve 
período logo após a soltura dos animais marcados. 
Mesmo efeitos de longa duração podem não alterar 
os resultados dependendo dos objetivos da pesqui-
sa. Além disso, alguns efeitos podem ser evitados 
ou diminuídos. Um exemplo simples é não marcar 
os animais em períodos do ano em que sabidamen-
te a espécie se encontra mais frágil ou vulnerável 
(e.g., reprodução, períodos de escassez de alimento;  
Horton & Causey, 1984), ou que durante estes 
períodos sejam tomados cuidados extras para evi-
tar distúrbio excessivo. Pode-se, também, reduzir o 
tempo de rastreamento das aves quando a recaptu-
ra e remoção do equipamento é possível, como por 
exemplo, em colônias (Phillips et al., 2003). 

É indispensável que o pesquisador saiba ava-
liar a viabilidade da telemetria frente aos seus 
potenciais efeitos adversos. Quando a fixação de 
transmissores promove alterações substanciais nos 
resultados ou prejudicam o bem estar das aves, a 
telemetria não deve ser aplicada, tanto por razões 
éticas quanto por produzirem resultados influen-
ciados pelos efeitos adversos dos transmissores. 
Portanto, é importante que se faça um estudo pilo-
to para avaliar os efeitos da fixação de transmisso-
res nos animais, já que os mesmos variam de acordo 
com a espécie estudada e o método de fixação (Wi-
they et al., 2001).

Quando se suspeita previamente que a colo-
cação de transmissores afeta a espécie, testes preli-
minares com o uso de uma imitação de transmissor 
(simulando o tamanho e massa do equipamento) 
podem ser realizados, associados a observações para 
constatar possíveis efeitos, tanto comportamentais 
quanto de adesão do transmissor. Evita-se, assim, a 
perda de um ou vários transmissores reais (e caros). 
Estes simuladores podem ser construídos de bor-
racha, cortiça, madeira, arame ou outro material. 
Além disso, permitir alguns dias de aclimatação 
entre a colocação do transmissor e o início da co-
leta de dados de interesse também é recomendável 
(White & Garrott, 1990).

Técnicas de Fixação
A tecnologia na fabricação de transmissores 

para uso biológico vem evoluindo notoriamente 
desde sua primeira aplicação em animais selva-
gens no começo da década de 1960 (Cochran & 
Lord, 1963; Rawson & Hartline, 1964; Na-
ef-Daenzer et al., 2005). Atualmente, existem 
transmissores para quase todos os tipos de aves, 
com diversos modos de acoplagem, confeccionados 
por uma grande variedade de fabricantes (APÊN-
DICE 1). Um dos quesitos mais importantes para a 
seleção de um transmissor adequado à espécie-alvo 
é o seu método de fixação. Para a escolha do mé-
todo de fixação mais apropriado devemos ponde-
rar sobre alguns aspectos essenciais: i) a massa do 
transmissor em relação à massa corporal do animal, 
ou o atrito com o meio no caso de aves mergulha-
doras, ii) o tempo médio de manuseio do animal 
para a efetivação do processo de fixação, iii) nível 
de habilidade necessária para o pesquisador, iv) 
tempo total de rastreamento do animal, v) taxa de 
perda dos transmissores, vi) riscos de efeitos adver-
sos significativos no animal, e vii) necessidade de 
sedação do animal.

O método de fixação está diretamente rela-
cionado à massa total do transmissor, sendo esta 
considerada um critério de exclusão na escolha da 
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técnica de fixação. Por exemplo, a acoplagem de ar-
reios ou laços ao corpo do transmissor pode acarre-
tar em aumentos de massa consideráveis, principal-
mente nos modelos para pequenos Passeriformes. 
Transmissores para acoplagem nas retrizes (tail-
mount) não devem pesar mais de 2% da massa do 
animal para que não se percebam efeitos adversos 
significativos (Kenward, 2001). Essa proporção 
aumenta para 3% da massa corporal para trans-
missores do tipo gargantilha/colar e para 5% para 
transmissores dos tipos arreios, adesivos ou im-
plantes (Kenward, 2001, ver também Aldridge 
& Birgham, 1988). Estas proporções são, de certa 
forma, arbitrárias, pois poucos estudos se destina-
ram a avaliar o efeito de cargas extras no desempe-
nho das diferentes espécies de aves (Gessaman & 
Nagy, 1988; Pennycuick et al., 1989).

Quanto à sedação dos animais, deve-se avaliar 
sensatamente sua imprescindibilidade. Uma in-
trodução resumida aos tipos de anestésicos e seus 
efeitos pode ser acessada em Kenward (2001). 
Sedativos e anestésicos podem levar um animal à 
morte se aplicados incorretamente. Por mais fracos 
que sejam, provocam reações adversas no período 
pós-anestésico, tais como alterações no ref lexo, no 
senso de espaço e desequilíbrio. Tais efeitos inde-
sejáveis podem durar desde poucas horas até al-
guns dias, dependendo tanto da droga utilizada e 
sua dosagem, como da espécie anestesiada. Por isso 
animais sedados só podem ser liberados após um 
longo período de recuperação. Dessa forma, sempre 
que possível deve-se evitar a sedação dos animais 
(Kenward, 2001), embora, como veremos adian-
te, o método de implante exija esse procedimento.

As principais técnicas de fixação empregadas 
em aves (Tabela 1) são descritas abaixo:

Arreios (Harness): este é o método mais utili-
zado para fixação de transmissores em aves, exceto 
as marinhas. Consiste em acoplar alças de material 
inerte e não cortante ao corpo do transmissor, as 
quais são utilizadas para vestir o animal. Por isso, 
os primeiros modelos foram chamados de mochilas 

(Brander, 1968), onde as alças passam pelos om-
bros da ave (Figura 2A). As alças podem ser confec-
cionadas em neoprene, borracha siliconada, fio de 
cobre envolto pelos materiais anteriores, elástico de 
roupas, barbante de algodão e até mesmo fio dental 
neutro (Kenward, 2001). A escolha do material 
mais apropriado dependerá da espécie em que será 
empregado, assim como da fase do desenvolvimen-
to em que o animal se encontra (i.e., recém saído do 
ninho, jovem, adulto). Desta forma, se o interesse é 
estudar o comportamento de indivíduos que acaba-
ram de sair do ninho, é desejável utilizar materiais 
mais elásticos quando estes ainda não apresentarem 
tamanho adulto.

Apesar de bastante recomendados em estudos 
ornitológicos (Powell et al., 1998; Hill et al., 
1999; Woolnough et al., 2004), diversos efeitos 
negativos do uso de arreios foram reportados. Des-
tacamos a redução de diversos comportamentos as-
sociados ao vôo, redução das taxas de crescimento, 
de recaptura e do tempo destinado à alimentação, 
aumento de tempo destinado a atividades de manu-
tenção e menor conteúdo lipídico corporal (Ges-
saman & Nagy, 1988; Hooge, 1991; Osborne 
et al., 1997a; Hubbard et al., 1998; Phillips et 
al., 2003; Robert et al., 2006). Para aves mari-
nhas o uso de arreios não é recomendado, e a mas-
sa do transmissor deve ser inferior a 3% da massa 
corporal da ave, devido às altas taxas de deserção 
do ninho, redução na habilidade de vôo e viagens 
de forrageamento mais demoradas (Phillips et al. 
2003). Além disso, este é um método que demanda 
bastante tempo no manuseio dos animais e requer 
muita habilidade do pesquisador para ser imple-
mentado (Kenward, 2001). 

Modelos alternativos de transmissores com 
arreios vêm sendo elaborados a fim de minimizar 
efeitos indesejáveis. Kenward et al. (2001) pro-
puseram um modelo em que uma das alças passa 
pelo pescoço e a outra pelo corpo, sendo que elas se 
ligam por meio de uma tira ao longo do peito – ao 
invés da tradicional ligação cruzada (em forma de 

Tabela 1. Avaliação subjetiva das diferentes técnicas de fixação dos transmissores (X = baixa desvantagem; XX = média desvantagem; 
XXX = alta desvantagem; modificado de Kenward, 2001).

Técnica Tempo de 
manuseio

Habilidade 
requerida

Taxa de 
perda

Risco de 
efeitos 
adversos

Considerações

Implante XXX XXX X XX Baixo alcance do sinal; invasiva
Arreios XX XXX X XXX Pode causar efeitos adversos relevantes
Adesivos X XX XXX XX Taxa de retenção varia bastante
Gargantilha X X X XX Pode causar efeitos na alimentação
Acoplagem em retriz X XX XX X Perda das penas da retriz; somente para aves grandes
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“X”). Já Rappole & Tipton (1991) sugerem um 
modelo para uso em Passeriformes com as alças 
passando pelas pernas do animal (leg-loop harness), 
tornando o procedimento mais rápido (Figura 2B). 
Independente do modelo, é preciso ajustar correta-
mente o diâmetro das alças, evitando que fiquem 
muito frouxas ou apertadas demais. Naef-Dan-
zer (2007) fornece uma função para estimar o di-
âmetro correto das alças do tipo leg-loop a partir da 
massa da espécie-alvo.

Adesivos: essa técnica é bastante apropriada 
para o uso em pequenas aves tais como Passerifor-
mes, já que adiciona pouco peso extra e pela bai-
xa incidência de efeitos adversos (Withey et al., 
2001). Consiste basicamente em se colar o trans-
missor diretamente na pele do animal direcionan-
do a antena para as retrizes. Para isso, as penas da 
região inter-escapular (Raim, 1978) ou uropigial 
devem ser cuidadosamente cortadas, expondo uma 
área de pele equivalente ao do material a ser cola-
do (Figura 3A). Deve-se tomar muito cuidado para 
não encobrir a glândula uropigial. Recomenda-se, 
também, que os transmissores sejam colados antes 
em uma tira de gaze, neoprene ou espuma finos e 
esta colada na pele do animal (Figura 3B e C), pro-

porcionando uma melhor fixação e menor desco-
forto para a ave (Raim, 1978; Kenward, 2001).

A cola utilizada não deve irritar e nem causar 
abrasões na pele da ave. Além disso, deve ter ma-
leabilidade para não restringir seus movimentos, 
assim como apresentar rápida secagem. As colas 
mais utilizadas são aquelas à base de cianoacrila-
to (Johnson et al., 1991; Bowman et al., 2002; 
Woolnough et al., 2004) e colas cosméticas para 
cílios postiços (Sykes Jr. et al., 1990; Göth & Jo-
nes, 2001), sendo estas últimas, preferencialmen-
te, com látex para aumentar a maleabilidade (M. 
Hansbauer com. pess.).

A grande desvantagem deste método é o bai-
xo tempo de retenção do transmissor no corpo da 
ave (Kenward, 2001). Em geral, estes ficam ade-
ridos entre 2-4 semanas (Raim, 1978; Sykes et 
al., 1990; Johnson et al., 1991; Göth & Jones, 
2001; Bowman et al., 2002), dificultando estu-
dos que demandam mais tempo. A realização de 
suturas epidérmicas feitas com fio dental sem cera, 
aliado à colagem dos transmissores nas penas das 
costas pode aumentar a média do número de dias 
de retenção, tornando esta técnica equiparável à 
de arreios (Wheeler, 1991). Entretanto, suturas 

Figura 2. Exemplos de métodos de fixação de transmissores de telemetria em aves. A) Arreios do tipo mochila (backpack); B) Arreios 
do tipo leg-loop; C) Montagem sobre retriz (tail-mount); D) Gargantilha/colar (necklace); E) Transmissor acoplado em anilha.
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devem ser evitadas em Passeriformes devido ao pe-
queno tamanho e à fragilidade destas aves. Já para 
a fixação de PTT’s nas penas do dorso de aves ma-
rinhas, o uso de fitas adesivas especiais (cloth tape, 
Wilson et al., 1997) é o método mais recomendá-
vel, permanecendo aderidos por diversos meses até 
que a ave efetue a muda da plumagem.

Acoplagem nas retrizes (Tail-mount): Neste 
método o transmissor é fixado em uma ou duas re-
trizes por meio de cola, fitas, fios ou mesmo gan-
chos (Kenward, 2001; Figura 2C). Esta técnica é 
empregada principalmente em aves de rapina (e.g., 
Kenward, 1978; Taylor, 1991; Montoya et 
al., 1997; Kenward et al., 1999), dado o tama-
nho adequado de suas retrizes em relação ao ta-
manho dos transmissores, e ao fato destas espécies 
realizarem tardiamente as mudas do segundo par 
de retrizes (Kenward, 2001). Apesar dos poucos 
estudos destinados a verificar os vieses associados à 
acoplagem dos transmissores nas retrizes, esse é um 
método que provoca pequeno (Irvine et al., 2007) 
ou nenhum efeito adverso nas aves (Taylor, 1991; 

Woolnough et al., 2004). As principais desvan-
tagens desta técnica são o alto tempo de manu-
seio dos animais, a exigência de muita habilidade 
por parte do pesquisador, a alta taxa de perda dos 
transmissores e a possibilidade de troca de retrizes 
(Kenward, 2001; Woolnough et al., 2004). 
Contudo, o uso de fitas adesivas especiais vem se 
mostrando uma técnica bastante promissora, redu-
zindo bastante o tempo de manuseio, assim como 
aumentando consideravelmente o tempo de reten-
ção do transmissor (Wilson et al., 1997).

Gargantilha/Colar (Necklace): dentre os mé-
todos aqui mencionados, este é o mais fácil e rápido 
de ser executado em campo. A gargantilha ou colar, 
confeccionada em material f lexível e contendo um 
transmissor acoplado, se prende ao pescoço da ave 
(Figura 2D). Entretanto, o peso deste tipo de trans-
missor precisa ser cuidadosamente avaliado, para 
que não afete a postura dos animais marcados.

Esta técnica aplica-se bem em aves de pesco-
ço longo e a única habilidade requerida é a preci-
são no nível de aperto da gargantilha, a fim de se 

Figura 3. Fixação de rádio-transmissor através de adesivo (cola) no olho-de-fogo-do-sul (Pyriglena leucoptera). A) Corte de penas e 
exposição da região do uropígio; B) Fixação do transmissor; C) Visão geral da ave após a fixação. Notar que a glândula uropigial não 
foi encoberta pelo transmissor. 
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evitar danos físicos, estrangulamento ou incapaci-
dade da ave marcada ingerir alimentos. Portanto, 
recomenda-se o conhecimento dos hábitos alimen-
tares das espécies-alvo para que se possa levar em 
conta o tamanho dos alimentos engolidos no ajuste 
da gargantilha (Kenward, 2001). Visto que o uso 
de gargantilhas pode alterar o sucesso reproduti-
vo (Caizergues & Ellison, 1998) e aumentar 
a taxa de mortalidade de juvenis (Höfle et al., 
2004), deve-se evitar sua utilização durante o perí-
odo reprodutivo ou em indivíduos que ainda estão 
em crescimento. Atualmente, existem gargantilhas 
expansíveis que podem amenizar os efeitos adver-
sos acima mencionados. 

Implante: os primeiros transmissores utili-
zados em estudos de telemetria animal em campo 
eram fixados por meio de implantes subcutâneos 
(Rawson & Hartline, 1964). As principais 
vantagens desta técnica são a não interferência ex-
terna no comportamento da ave estudada, o longo 
período no qual os transmissores ficam ancorados 
e a possibilidade destes poderem conter sensores de 
monitoramento da atividade do organismo. Entre-
tanto, é a técnica mais invasiva, exigindo procedi-
mentos cirúrgicos com anestesia que requerem su-
pervisão veterinária (Mulcahy, 2006), e um lon-
go tempo de retenção da ave antes de sua soltura. 
Outra desvantagem importante é o baixo alcance 
do sinal emitido por tais transmissores, sendo pou-
co indicados para animais migratórios (Jacob & 
Rudran, 2004).

Existem controvérsias a respeito de seus 
efeitos adversos, pois dependendo da espécie, es-
tes podem ser mais ou menos graves (Schulz et 
al., 1998; Esler et al., 2000; Garretson et al., 
2000; Bowman et al., 2002; Small et al., 2004; 
Whidden et al., 2007). O melhor local para o 
implante do transmissor na ave também é contro-
verso. Alguns estudos mostraram que implantes 
subcutâneos causam menos efeitos adversos em 
relação a implantes intra-abdominais (Schulz 
et al., 1998; Small et al., 2004). Korschgen 
et al. (1996) observaram uma alta perda de sinal 
associado a implantes subcutâneos. Além disso, 
Whidden et al., (2007) mostraram fortes efeitos 
negativos sobre ninhegos quando implantes sub-
cutâneos foram acoplados em adultos parentais. 
Esler et al. (2000) recomendam o implante in-
tra-abdominal como a técnica mais confiável para 
estudos com espécies aquáticas. 

Acoplagem em anilhas: rádio-transmissores 
podem ser aderidos a anilhas metálicas ou plásti-
cas (Figura 2E). Transmissores aderidos a anilhas 
metálicas foram usados com sucesso para rastrear 
Trinta-réis-boreal (Sterna hirundo) na costa e no 

mar por até três semanas (Bugoni et al., 2005). 
O transmissor possui uma longa e f lexível antena 
(whip) que é esperada romper-se em poucos meses, 
após a exaustão da bateria, reduzindo os efeitos so-
bre as aves. Trinta-réis rastreados no Brasil foram 
observados com rádio transmissores em suas colô-
nias nos EUA (P.C. Lima in litt.), confirmando que 
mesmo durante a longa migração os efeitos nesta 
espécie são reduzidos.

Quando os transmissores prescindem de ante-
na e necessitam ficar em contato com a água para a 
coleta de temperatura superficial do mar ou ritmo 
de atividade (e.g. vôo vs. pouso), a fixação em ani-
lhas é o método mais recomendável. Geolocalizado-
res que precisam ficar aderidos por longo tempo (até 
um ano) também são frequentemente fixados deste 
modo já que as penas são frequentemente trocadas.

Estimando Localizações

Dependendo do sistema de telemetria utiliza-
do, a estimativa de localização das aves marcadas 
pode ser realizada de diferentes formas, tais como 
observação direta (homing in), rastreamento por 
satélite, por aeronaves e triangulação usando esta-
ções móveis ou fixas (White & Garrott, 1990). 
Pode ser presencial (i.e., requer a presença de um 
observador em campo) ou remota, como no caso de 
sistemas automatizados. A seguir descrevemos os 
procedimentos de coleta mais utilizados em estu-
dos com aves.

Coleta Manual de Dados
Na coleta manual de dados as estimativas de 

localização são obtidas por um ou mais observa-
dores munidos de antena e receptores portáteis. 
Neste procedimento são preferíveis modelos de an-
tenas e receptores leves e de fácil manuseio, o que 
restringe o alcance de recepção do sinal. Assim, a 
coleta de dados manual não é recomendável em es-
tudos de migração ou para espécies que percorrem 
grandes distâncias diárias. Para contornar este pro-
blema, alguns pesquisadores utilizam automóveis, 
barcos ou até mesmo aeronaves para acompanhar 
indivíduos (Kenward, 2001; Millspaugh & 
Marzluff, 2001a). Assim, podem utilizar ante-
nas mais potentes (e pesadas) e cobrir maiores dis-
tâncias. Este procedimento pode apresentar altos 
custos financeiros, embora em algumas situações 
o custo-benefício seja vantajoso ou mesmo a única 
opção. 

O grau de refinamento exigido para a esti-
mativa das localizações depende dos objetivos do 
estudo. Assim, o intuito pode ser desde apenas 
confirmar a presença de uma ave em certo local, 
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até estimar sua posição exata. A técnica de trian-
gulação é muito utilizada para estimar a posição 
de indivíduos marcados. Essa técnica exige o uso 
de antena direcional (e.g. Yagi), que o pesquisador 
utiliza para estimar a direção do sinal emitido pelo 
transmissor. Uma vez estabelecida esta direção, seu 
ângulo em relação ao norte magnético é determi-
nado por meio de uma bússola. Esse procedimento 
deve ser repetido em três ou mais posições conheci-
das pelo pesquisador para que a triangulação possa 
ser efetuada. Caso haja mais de um observador, as 
medidas podem ser estabelecidas simultaneamente; 
caso contrário, devem ser estabelecidas de forma se-
quencial. As posições a partir de onde foram feitas 
as medidas devem então ser plotadas em um mapa 
georreferenciado da região, e, a partir de cada uma 
delas, traçam-se semi-retas orientadas pelos ângu-
los coletados em cada posição (estes ângulos devem 
ser corrigidos pela declinação magnética local para 
compensar a diferença entre o norte magnético e 
geográfico da Terra). As semi-retas traçadas devem 
se intersectar em um ponto ou formar um polígo-
no, indicando a localização do transmissor (Figura 
4). Este procedimento de plotagem pode ser reali-
zado através de softwares (ver APÊNDICE 1). 

No entanto, a técnica de triangulação não for-
nece a localização precisa da ave, mas uma estima-
tiva de sua verdadeira localização (Withey et al., 
2001). Diferentes fatores podem embutir erros nas 
estimativas. O movimento da ave durante medidas 
de direção sequenciais de uma triangulação aumen-
ta consideravelmente os erros das estimativas. Por 
isso, é recomendável reduzir os intervalos entre as 
medições sequenciais de uma triangulação, 
ou que estas medições sejam realizadas si-
multaneamente (Withey et al., 2001). 
Além disso, erros dos instrumentos de me-
dida (bússola e GPS) e do observador na 
determinação das direções também dimi-
nuem a acurácia das estimativas. São mui-
to comuns ambiguidades na determinação 
da direção do sinal (i.e. quando não se é 
capaz de estabelecer uma única direção). 
Fatores externos podem alterar a qualida-
de de recepção do sinal, como tempo chu-
voso, a densidade da vegetação e o relevo, 
refletindo o sinal ou mesmo obstruindo 
completamente sua recepção. A elevação 
da antena pode resolver parcialmente esses 
problemas, pois quanto mais alta sua posi-
ção em relação ao solo, melhor a recepção 
do sinal. 

Os erros nas estimativas de localiza-
ção devem, portanto, ser medidos e mini-
mizados a fim de melhorar a qualidade dos 

dados obtidos (ver Withey et al., 2001). Com este 
intuito foram desenvolvidos estimadores de locali-
zação para dados coletados por triangulação, mui-
tos deles disponíveis em softwares (ver APÊNDICE 
1). No geral, estas estimativas fornecem polígonos 
de erro ou elipses de confiança ao redor do ponto 
estimado (Withey et al., 2001). Um destes esti-
madores calcula o baricentro do triângulo formado 
pela intersecção das retas (Mech, 1983), uma vez 
que as localizações são geralmente determinadas 
por meio de três direções (ângulos de visada). Po-
rém, esta técnica é questionada, visto que cada di-
reção pode ser obtida com uma precisão diferente. 
Assim, foram propostos estimadores de localização 
baseados em máxima verossimilhança (Lenth, 
1981), os quais exigem cálculos complexos que, sem 
o uso de computadores, demandam muito tempo 
para serem executados. No aplicativo LocateIII®, 
por exemplo, pode-se optar entre o uso de três esti-
madores de máxima verossimilhança que ponderam 
diferentemente os erros de cada medida de direção 
(Nams, 2006; manual do LocateIII®). O estimador 
de máxima verossimilhança propriamente dito não 
atribui pesos às medidas de direção, enquanto que 
os estimadores de Huber e de Tukey dão menos 
peso às medidas com maior erro (Andrews et al., 
1972). Recomenda-se o uso desses dois últimos es-
timadores quando se possui mais de cinco direções 
em uma triangulação (Nams, 2006).

Coleta de Dados por Estações Fixas
Existem sistemas de telemetria que dispensam 

a presença do pesquisador durante a coleta de dados 

Figura 4. Exemplo de procedimento de triangulação. Em cada ponto (1 a 3) é 
estimada a direção (ângulo) do transmissor, de forma sequencial ou simultâ-
nea. O polígono resultante (área sombreada) deve conter o ponto de localiza-
ção da ave. Ver a sessão Estimando Localizações para maiores detalhes.
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através do emprego de estações fixas automatizadas 
(e.g., Cooke et al., 2004; Castellón & Sieving, 
2006). Estas são capazes de coletar automaticamen-
te os dados de localização de um ou mais indivídu-
os simultaneamente. Variam desde simples estações 
compostas de um receptor e antena omni-direcional 
a torres munidas de um sistema integrado de an-
tenas direcionais (Kenward, 2001). Estações do 
primeiro tipo são usadas quando se deseja verificar 
a presença de aves marcadas em um dado ambiente, 
ou quando se deseja monitorar a visitação de locais 
específicos, como ninhos ou corredores f lorestais 
(e.g., Castellón & Sieving, 2006). Já o segundo 
tipo se aplica quando se pretende registrar dados de 
uso do espaço em que as localizações devem ser de-
terminadas com mais refinamento. 

Citamos dois exemplos extremos de sistemas 
com estações fixas, sendo que variações podem ser 
implementadas, dependendo da criatividade e tec-
nologias disponíveis. Por exemplo, podem ser mon-
tadas grades (grids) de estações fixas, cada qual 
com um sistema integrado de antenas direcionais, 
a fim de se registrar o uso do espaço por um animal 
por meio de triangulação simultânea (Cooke et 
al., 2004). Sistemas de telemetria hiperbólica (ver 
Rodgers, 2001) também utilizam grades de esta-
ções fixas, porém as estimativas são obtidas através 
da diferença de tempo (atraso) no qual o sinal che-
ga a cada estação. 

Estações fixas podem demandar a presen-
ça humana para registro dos dados obtidos pela 
estação ou podem se valer do uso de memórias 
acopladas aos receptores (data loggers) para o 
registro. Esses equipamentos podem armazenar 
informações continuamente, em intervalos pré-
definidos ou apenas quando o sinal procurado 
for detectado. Data loggers registram também 
o momento exato da identificação do sinal. Um 
sistema desses não requer obrigatoriamente a 
presença constante de pessoas para operá-lo, mas 
é preciso que a estação seja verificada periodica-
mente para a troca de baterias, manutenção do 
equipamento e coleta dos dados registrados na 
memória. Entretanto, alguns sistemas contam 
com envio da informação em tempo real para 
uma estação coletora de dados, como é o caso do 
sistema montado na ilha de Barro Colorado, no 
Panamá (ver www.princeton.edu/~wikelski/re-
search/index.htm).  

Coleta de Dados Via Satélite e Baseada
em GPS

No rastreamento por satélite com PTT’s, o 
transmissor emite sinais de rádio em frequências 
altamente estáveis de 401.6 MHz que são captados 

pelos satélites em órbita ao passar sobre o transmis-
sor. A localização é calculada com base no efeito 
Doppler, uma vez que a localização e a velocidade 
de deslocamento do satélite em órbita são conhe-
cidas. Para o cálculo da localização do animal são 
necessários diversos sinais do PTT coletados em 
um intervalo de segundos ou poucos minutos. O 
sinal coletado é enviado pelo satélite para esta-
ções em terra (antenas) que por sua vez repassam 
os dados para estações de processamento, em geral 
do sistema ARGOS que opera na França e Estados 
Unidos (Veja http://www.cls.fr e ARGOS, 1996). 
O pesquisador não precisa se preocupar com estes 
cálculos, já que receberá os dados impressos ou di-
gitais (em CD-ROM, ou acessando o sistema on-
line através de senha pessoal) mediante pagamento 
de taxa de uso do serviço (Tabela 2).

Cada localização vem acompanhada da latitu-
de, longitude, altitude, data, hora e nível de acurá-
cia, entre outras especificações técnicas. O nível de 
acurácia (LC) é extremamente importante porque 
determina o grau de confiabilidade na localização 
fornecida. É classificado em: LC 3 – precisão me-
nor que 150 m; LC 2 – entre 150 e 350 m; LC 1 – 
entre 350 e 1000 m; LC 0 – precisão > 1000 m; LC 
A, B e Z, quando o número de sinais obtidos não 
for suficiente para calcular a acurácia (ARGOS, 
1996). Mesmo os sinais com acurácia desconhecida 
(ou seja A, B e Z) podem ser utilizados desde que 
tomados alguns cuidados. 

As localizações são em geral filtradas poste-
riormente antes de serem utilizadas para análises 
da distância percorrida, velocidade, área de vida 
ou outras. Uma ‘limpeza’ inicial pode ser feita 
eliminado-se dados impossíveis com base no co-
nhecimento existente sobre a biologia da espécie, 
por exemplo uma ave marinha sobrevoando o 
continente, uma ave terrestre cruzando o mar ou 
uma ave aquática em meio a uma f loresta. Outras 
localizações improváveis são na maioria das vezes 
eliminadas através de um filtro iterativo (e.g. Mc-
Connell et al., 1992), e estabelecendo-se uma ve-
locidade máxima possível para a espécie: quando 
os valores de velocidade forem superiores ao valor 
determinado (por exemplo 90 km/h em albatrozes 
e petréis, Phillips et al., 2006) a localização de 
menor LC é eliminada e repete-se o processo até 
que todas as velocidades entre localizações geo-
gráficas sucessivas sejam menores que a velocidade 
máxima pré-estabelecida. Em geral este procedi-
mento por si só elimina as localizações imprová-
veis (e.g. em terra para uma ave marinha pelágica, 
Figura 5).

Como demonstrado acima a acurácia dos da-
dos obtitos por PTT’s é bastante inferior ao for-
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necido pelos aparelhos de GPS’s portáteis que usa-
mos em campo, devido ao funcionamento bastante 
distinto entre ambos. Também deve ser evidente 
ao leitor que os GPS’s são bastante maiores e mais 
pesados que um PTT acoplado a uma ave, e que 
atualmente variam entre 8 e 60 g. Transmissores 
GPS ao invés de enviar sinal de rádio ao satélite em 
órbita, obtêm as coordenadas geográficas de modo 
similar aos GPS’s portáteis e as enviam ao satélite. 
Desta forma, a precisão destes transmissores é se-
melhante a dos GPS’s portáteis, ou seja, alguns me-
tros e permite coletar localizações em intervalos de 
poucos segundos. Este tipo de transmissor tem sido 
utilizado para rastrear grandes mamíferos já há al-
gum tempo, mas somente recentemente tiveram 
seu tamanho reduzido (atualmente cerca de 20 g) 
e passaram a ser considerados possíveis em estudos 
com aves (e.g. Weimerskirch et al., 2002; Biro 
et al., 2004; Burger & Shaffer 2008). 

Geolocalizadores: Na última década foram 
desenvolvidos aparelhos que permitem a determi-
nação da localização de aves a partir do registro 
da intensidade da luz associados à data e horário 
(Wilson et al., 2002; Afanasyev, 2004). Geo-
localizadores possuem um sensor de luz ambiente 
e uma unidade de armazenamento e medem a in-
tensidade de luz em intervalos de 30 segundos a 3 
minutos. A latitude é derivada a partir do núme-
ro de horas do dia com luz e a longitude a partir 
do horário do nascer e pôr-do-sol (Wilson et al., 
2002; Afanasyev, 2004). Por não emitir ondas 
de rádio o tamanho do equipamento é bastante 
reduzido e a durabilidade da bateria bastante lon-
ga. Atualmente estão disponíveis geolocalizadores 
de apenas 1,5 g e durabilidade de 2 anos ou 3,6 g 
e capacidade de rastrear uma ave por até 6 anos, a 
um custo inicial bastante inferior aos PTT’s ou 
transmissores GPS (similar aos custos de rádio-

transmissores), e sem custos 
de operação (http://www.
antarctica .ac.uk/bas_rese-
a rch/instr u ments/instr u-
ment7.php). Limitações do 
método são a precisão das 
localizações (180-200 km, 
Phillips et al., 2004; Bur-
ger & Shaffer 2008) que 
o torna útil apenas para ras-
treamento de longos deslo-
camentos, a necessidade de 
recapturar a ave para descar-
regar os dados, apenas duas 
localizações por dia e a im-
possibilidade de determinar 
a latitude alguns dias antes e 
depois dos equinócios (Wil-
son et al., 2002; Phillips 
et al., 2004). 

Análise de Dados

Nesta seção apresenta-
mos os princípios básicos de 
análise dos dados obtidos 
por telemetria, com ênfase 
em variáveis relacionadas à 
movimentação, não nos aten-
do a detalhes dos modelos es-
tatísticos empregados nestas 
análises. Abordagens deta-
lhadas sobre o tema são apre-
sentadas em White & Gar-
rott (1990) e Millspaugh 
& Marzluff (2001a). 

Tabela 2. Comparação dos custos financeiros e efetividade de transmissores por satélite em 
comparação com rádio-transmissores em dois estudos de aves marinhas realizados no Bra-
sil.

PTT's Rádio-transmissores
Tempo de Rastreamento 2 meses* 3 semanas*

Custos

Transmissor (valor unitário)     R$ 6.000,00 R$ 200,00                                         
(x 14 unidades)

Custo mensal    R$ 40,00 (x 2 meses)   ------
Custo diário                       R$ 25,00 (x 49 dias)   ------
Custo avião (por hora de vôo) ------ R$ 800,00 (x 34 h)
Total R$ 7.305,00 R$ 30.000,00

Resultados
n (número de aves amostradas) 1 12
Dias amostrados 49 7
N.º de localizações por dia 8-14 1
N.º de localizações por ave 3167 4-10
Total de localizações 3167 100

Fonte Bugoni et al. (no prelo) Bugoni et al. (2005)

Vantangens dos PTT’s: Precisão na localização, várias localizações por dia, mínima 
logística após a colocação, único método em áreas remotas.
Desvantagens dos PTT’s: Elevado custo inicial; em geral, com baixo ‘n’; limitado a 
aves grandes (massa elevada); efeitos adversos nas aves podem ser maiores devido ao 
tamanho. 
* Tempo de vida útil da bateria
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Requisitos Prévios
Dependendo dos objetivos propostos, é ne-

cessária a obtenção de imagens de satélite, fotos 
aéreas e/ou mapas georreferenciados das áreas de 
estudo antes de se iniciar a plotagem dos dados. 
Estes materiais podem ser obtidos através de di-
versas empresas e instituições especializadas (e.g., 
www.inpe.br). Atualmente, com a disseminação 
do uso de sistemas de informação geográfica (SIG) 
e o desenvolvimento de diversos softwares que li-
dam com análises espaciais e geoprocessamento 
(por exemplo, ArcGIS, ERDAS e SPRING), a 
manipulação dos dados por telemetria vem se tor-
nando mais rápida e eficiente. Além disso, uma 
gama enorme de softwares para a análise de área 
de vida e da movimentação de indivíduos moni-
torados está disponível no mercado (APÊNDICE 
1). 

Padrões de Movimentação
A telemetria promoveu avanços significativos 

na obtenção de dados referente a padrões de mo-
vimentação, principalmente em espécies de difícil 
observação. A grande vantagem deste método é a 
possibilidade de coleta de dados à distância, evitan-
do interferências no comportamento do animal e 
permitindo que mais de um indivíduo seja monito-
rado ao mesmo tempo. Os tipos de estudo variam 
desde a simples descrição de deslocamentos dos 
animais até análises mais sofisticadas de intensida-
de de uso, associação com determinados ambientes 
ou padrões de atividade. 

As variáveis usadas para medir padrões de 
movimentação são baseadas principalmente em 
distâncias percorridas, tempo, velocidades e ân-
gulos (tortuosidade) entre sucessivos pontos de lo-
calização (Turchin, 1998; Pace III, 2001). Por 

Figura 5. Localizações de uma Pardela-de-óculos (Procellaria conspicillata) rastreada com satélite (PTT) no sul do Brasil. Os triângu-
los sólidos conectados por linha contínua representam todas as localizações com todos os níveis de acurácia (LC’s). Após a aplicação 
de filtro de velocidade, diversos pontos improváveis são eliminados permanecendo apenas aqueles cuja velocidade entre localizações 
sucessivas é inferior a 90 km/h (a velocidade possível para a espécie). Os pontos filtrados (círculos vazados) e a trajetória da ave (linha 
pontilhada) são representados. Note que localizações irreais no interior do continente são também eliminadas por este procedimento. A 
coloração indica a temperatura da superfície do mar média para o mês de setembro de 2006. Mapa elaborado através do STAT (Satellite 
Tracking and Analysis Tool; Coyne & Godley, 2005), diponível online gratuitamente em www.seaturtle.org/maptool.
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exemplo, padrões de movimento em tratamentos 
(e.g. ambientes) distintos, ou medidas de ativida-
de exploratória em ambientes desconhecidos pela 
ave podem ser descritos por meio do cálculo das 
distâncias entre pontos de localização estimados e 
da variação angular entre estas posições (Figura 6). 
As estimativas de localização para descrição de pa-
drões de movimentação devem, portanto, ser acu-
radas. Assim, hipóteses que propõem diferenças 
nos padrões de movimentação ou atividade entre 
diferentes grupos de indivíduos podem ser testadas 
empregando-se análises estatísticas convencionais 
(e.g, teste t, ANOVA, regressões, Qui-quadrado - 
Zar, 1999). Deve-se enfatizar que a maioria dos 
testes requerem dados independentes e não auto-
correlacionados espacialmente ou temporalmente. 
As réplicas, neste caso representadas pelos indiví-
duos rastreados, também devem, em teoria, ser in-
dependentes. Raramente trabalhos com telemetria 
contemplam estes pré-requisitos, já que as localiza-
ções obtidas são tipicamente dependentes da loca-
lização anterior e por isso espacial e tem-
poralmente autocorrelacionadas. Como 
veremos a seguir, dependendo da pergunta 
a ser respondida isso é um problema me-
nor.

Área de Uso
As variáveis para estas análises se ba-

seiam na distribuição de localizações dos 
indivíduos monitorados, sendo as mais 
complexas de serem analisadas. Apesar 
do intenso debate a respeito da melhor 
definição para área de uso (Burt, 1943; 
Cooper, 1978; Gautestad & Myste-
rud, 1995), diversos estimadores foram 
propostos, sendo divididos em duas cate-
gorias: poligonais ou de mínima ligação 
e os probabilísticos ou de densidade das 
localizações (Kenward, 2001; Jacob & 
Rudran, 2004). Nos primeiros é criado 
um polígono ligando-se os pontos refe-
rentes às localizações, de tal modo que seu 
perímetro seja mínimo. Nos segundos, são 
criados elipses ou contornos baseados em 
estimativas de densidade das localizações, 
que representam as probabilidades das 
coordenadas pertencerem à área de vida. 
Destacaremos os estimadores de área de 
vida mais utilizados, definindo-os breve-
mente. As vantagens e desvantagens de 
cada um deles podem ser acessadas através 
da literatura citada abaixo, além de Jacob 
& Rudran (2004) em uma visão mais 
simplificada.

Mínimo polígono convexo (MPC): do tipo 
poligonal, é o estimador mais antigo e comumen-
te empregado até hoje (Hayne, 1949; Stickel, 
1954; Kenward, 2001). Consiste basicamente na 
união dos pontos mais extremos da distribuição de 
localizações, de modo a fechar o menor polígono 
possível sem admitir concavidades. Entretanto, é 
bastante contestado por incluir todas as localiza-
ções, inclusive as mais extremas (outliers), como 
pontos obtidos quando o animal realiza excursões 
exploratórias fora da área normalmente usada para 
suas atividades diárias. Alguns métodos foram 
propostos para lidar com esses problemas, como 
inclusão de concavidades (Stickel, 1954) ou a 
exclusão progressiva dos pontos mais extremos (ge-
ralmente 5% do total de localizações – MPC 95%; 
Kenward, 2001).

Normal bivariado (elipse): é um estimador 
probabilístico paramétrico, cujo cálculo é baseado 
no centro de atividade do indivíduo, o qual é dado 
pela média aritmética das coordenadas que com-

Figura 6. Exemplo de diferentes padrões de movimentação de aves identifi-
cados a partir de dados telemétricos coletados em tempos regulares (linhas 
grossas). Os vértices (pontos escuros) representam as localizações estimadas 
obtidas em cada medição. As setas pontilhadas indicam a direção do mo-
vimento. a: movimento de baixa tortuosidade. Note como os ângulos inter-
nos de giro de cada vértice são obtusos, acarretando em um deslocamento 
grosseiramente linear; b: movimento de alta tortuosidade, o qual tem como 
característica a alta incidência de ângulos agudos. Apesar de ambos os casos 
serem compostos pela mesma quantidade de medições, a distância euclidiana 
efetiva (DE) percorrida por a é praticamente o dobro que a de b.
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põem a distribuição de localizações. Este centro de 
atividade representa a área de maior probabilidade 
de se encontrar o animal e a partir dele irradiam-
se zonas de probabilidade decrescentes de encontro 
em forma de elipse (Adams & Davis, 1967; Jenn-
rich & Turner, 1969).

Média harmônica: Trata-se de um estimador 
do tipo probabilístico não-paramétrico. A ideia 
fundamental de seu desenvolvimento foi elaborar 
um estimador que aceitasse resultados das áreas de 
uso com mais de um centro de atividade, através 
da formação de agrupamentos distintos de acor-
do com densidade dos pontos de localização dos 
animais estudados (Kenward, 2001). Dixon & 
Chapman (1980) propuseram a média harmônica 
como a função de densidade a ser utilizada para se 
determinar a área de uso. Neste caso, deve-se so-
brepor uma grade sobre a distribuição de localiza-
ções a fim de se calcular, para cada nó desta grade, 
o valor da média harmônica das distâncias deste nó 
a cada localização. Os centros de atividade podem 
ser determinados pelos nós que possuem o menor 
valor associado de média harmônica das distâncias 
(Dixon & Chapman, 1980), ou por métodos que 
não dependem do posicionamento da origem da 
grade (Spencer & Barret, 1984).

Kernel: este método está baseado no uso de 
uma família de funções de probabilidade deno-
minadas kernel (Silverman, 1986), sendo que a 
média harmônica das distâncias representa apenas 
uma dessas funções (Worton, 1987, 1989). Exis-
tem diversas funções de probabilidade que satisfa-
zem as premissas de um kernel, sendo que a grande 
diferença deste estimador para os demais é a exis-
tência de um parâmetro de suavização (h). Esse 
método permite o estabelecimento de contornos 
de probabilidade de densidade fixos (20%, 40%, 
90%, etc.) ou variáveis. Para este estimador foi de-
monstrado que autocorrelação não é um problema 
para a análise (De Solla et al., 1999; Nicholls 
et al., 2005) e que o tamanho da amostra (isto é, o 
número de localizações) é mais importante que a 
independência entre as localizações (e.g. Seaman 
et al., 1999).

Os cálculos para a estimativa das áreas atra-
vés de análise de kernel e sua representação gráfica 
(mapas) são complexos e dependem de programas 
específicos. Nas últimas décadas, o acesso a compu-
tadores pessoais de alta velocidade tem estimulado 
o uso destes tipos de análise, dos quais kernel apre-
senta diversas vantagens e é um dos preferidos. Para 
detalhes e ferramentas sugere-se consultar Beyer 
(2004; http://www.spatialecology.com/htools).

A seleção do estimador mais adequado não 
é consenso entre os especialistas. Dentre diversos 

aspectos que o pesquisador deve levar em conside-
ração na escolha do estimador de área de uso, des-
tacamos a adequação dos dados às premissas subja-
centes, a significância biológica das áreas estimadas 
e o grau de comparabilidade com outros estudos 
relevantes. 

Interações Intra-específicas e Seleção
de Habitat

Dado que muitas espécies de aves apresen-
tam algum grau de comportamento territorial, 
o pesquisador pode ter o interesse em verificar o 
grau de tolerância à presença de outros indivídu-
os da mesma espécie em sua área de uso. Para isso 
foram desenvolvidos métodos de comparação entre 
as distribuições de localizações dos indivíduos en-
volvidos (Dunn & Gipson, 1977). Em geral, estes 
métodos verificam o nível de sobreposição entre as 
áreas de vida dos animais estudados e, dependendo 
do estimador de área de uso empregado, podem ou 
não levar em conta a distribuição de utilização por 
probabilidade de densidade.

Outro interesse muito frequente em estudos 
de aves é verificar e quantificar padrões de seleção 
de habitat (e.g. Peach et al., 2004). As análises 
de seleção de habitat são realizadas comparando-
se a disponibilidade de cada tipo de habitat com 
sua utilização na escala estudada. Este tipo de 
estudo requer elevada acurácia nas estimativas 
de localização (Millspaugh & Marzluff, 
2001a), principalmente quando os habitats pos-
suem pequenas dimensões em comparação com 
a área ocupada pela ave. Técnicas de análise para 
acessar seleção de habitats podem ser baseadas 
em teste de Qui-quadrado ou similar (Neu et 
al., 1974), análise composicional (compositional 
analysis Aebischer et al., 1993), modelos de es-
colha discreta (discrete choice modelling Cooper 
& Millspaugh, 2001), modelos log-lineares e 
regressão logística (Manly et al., 1993). A forma 
como os habitats são descritos (i.e. como unidades 
discretas ou como variações contínuas) determi-
na o tipo de análise que pode ser utilizado. Em 
Manly et al. (1993) podem ser encontrados em 
mais detalhes os aspectos teóricos e práticos dos 
estudos de seleção de habitat.

Análise para Outras Variáveis 
As variáveis quantificadas por meio do método 

de telemetria nem sempre remetem diretamente a 
atributos de movimentação dos animais estudados. 
Nestes casos, as posições no espaço de cada indiví-
duo não representam o dado a ser obtido, sendo que 
a telemetria geralmente é empregada apenas para se 
localizar visualmente os animais monitorados de 
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modo a permitir a coleta de um dado relevante ao 
estudo, como taxas de visitação ao ninho. Sendo as-
sim, as análises destes dados não envolvem técnicas 
muito complexas ou rebuscadas, como as mencio-
nadas para o caso de área de uso. Exemplificando, 
diferenças no sucesso reprodutivo, nas estimativas 
de sobrevivência ou nos parâmetros demográficos 
entre duas ou mais populações podem ser analisa-
das aplicando-se os métodos estatísticos convencio-
nais para testes de hipóteses envolvendo estas variá-
veis (para maiores detalhes, veja Zar, 1999).

Por mais que os dados referentes a estas vari-
áveis não precisem ser coletados obrigatoriamente 
por telemetria, esta técnica apresenta grandes van-
tagens em muitas circunstâncias. Por exemplo, es-
timativas de sobrevivência obtidas por telemetria 
podem ser mais robustas, pois esta técnica possibi-
lita ao pesquisador constatar direta e eficazmente 
eventos de mortalidade e de dispersão, parâmetros 
essenciais na obtenção destas estimativas.

Conclusões

O desenvolvimento de técnicas de telemetria 
permitiu abordar diversas questões relativas à bio-
logia de aves dificilmente solucionadas através de 
outros métodos. A telemetria tem sido, portanto, 
uma das mais versáteis e importantes ferramentas 
no estudo de animais selvagens nos últimos 30 
anos (Millspaugh & Marzluff, 2001b). No en-
tanto, as aves brasileiras têm sido pouco estudadas 
através da técnica. Esperamos que o barateamento 
dos equipamentos, a crescente disponibilidade de 
financiamentos para pesquisa e a facilitação de im-
portações contribua para a popularização da téc-
nica entre pesquisadores brasileiros. Sem dúvida, 
sua disseminação no Brasil terá um considerável 
impacto positivo sobre o nível de conhecimento de 
nossas aves.

No entanto, como enfatizado neste capítulo, 
a aplicação da telemetria em estudos ornitológicos 
depende de profundas ponderações sobre o tipo 
de informação que se busca sobre a(s) espécie(s)-
alvo, se a telemetria é realmente a melhor forma de 
se obter essas informações, bem como da escolha 
dos equipamentos mais adequados e se os dados 
coletados não são enviesados devido a efeitos dos 
transmissores sobre as aves. Estas ponderações não 
devem ser vistas como simples empecilhos à apli-
cação da técnica, mas sim como características ine-
rentes a ela e que têm o intuito de garantir, com o 
auxílio dos avanços tecnológicos, a coleta de dados 
de qualidade sobre aspectos da vida e comporta-
mento de aves que apenas a telemetria nos permite 
obter.
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APÊNDICE 1. Relação de fabricantes de equipamen-
tos para telemetria (A) e aplicativos para análise de 
dados (B).

A) FABRICANTES
Relação on-line de fabricantes de equipamentos para 
telemetria: 
http://biotelem.org/manufact.htm
http://nhsbig.inhs.uiuc.edu/wes/equipment_suppliers.
html

Advanced Telemetry Systems, Inc (Sistemas de 
rádio-telemetria). 
e-mail: sales@atstrack.com 
http://www.atstrack.com 

AF Electronics, Inc (Antenas).  
Fone / Fax: 217-328-0800.

American Wildlife Enterprises (Transmissores para 
aves pequenas feitos sob medida).  
Fone: 1-850-997-3551 / Fax: 1-850-997-3552 
e-mail: BradAWE@aol.com 

AVM Instrument Co., Ltd (Sistemas de rádio-
telemetria). 
Fone: 1-530-346-6300 / Fax: 1-530-346-6306 
e-mail: sales@avinstrument.com 
http://www.avinstrument.com 

Biotelemetrics, Inc (Transmissores miniaturizados 
para implante feitos sob medida).  
Fone: 1-407-394-0315 / Fax: 1-407-394-0315 
e-mail: biotran@ix.netcom.com 

Biotrack Ltd (Sistemas de rádio-telemetria e 
softwares). 
Fone: +44(0) 1929 552 992 / Fax: +44(0) 1929 554 
948 
e-mail: info@biotrack.co.uk 
http://www.biotrack.co.uk 
 
Communications Specialists, Inc (Receptores de 
rádio-telemetria).  
Fone: 1-800-854-0547 / Fax: 1-800-850-0547 
e-mail: com-spec@earthlink.net 
http://www.com-spec.com 

Custom Electronics of Urbana, Inc (Receptores e 
antenas feitos sob medida, vários transmissores para 
aves com especialidade em rapinantes).  
Fone: 1-217-344-3460 / Fax: 1-217-344-3460 
e-mail: customel@aol.com 
http://members.aol.com/~customel/ 

Custom Telemetry and Consulting (Especializada 
em sistemas de rádio-telemetria sob medida para 
pequenos animais). 
Fone: 1-706-769-4024 / Fax: 1-706-769-4026 

F&L Electronics (Transmissores de tamanho 
reduzido, receptores e antenas). 
Fone: 1- 217-586-2132 / Fax: 1-217-586-5733 
 
GFT - Gesellschaft fur Telemetriesysteme mbH 
(rádio-transmissores, PTT’s e GPS; desenvolve 

softwares de acordo com especificações do cliente). 
Fone: +49-(0)4126-38793 (or 49-4322-699669) / Fax.: 
+49-(0)4126-38794 (or 49-4322-699671) 
e-mail: rls.gftmbh@t-online.de 
 
Global Tracking Systems (GTS), Inc (rádio-
transmissores sob medida). 
Fone: 1-403-563-5063 / Fax: 1-403-887-8866 
e-mail: gtsdmt@telusplanet.net or gts-rjc@
telusplanet.net 
http://www.gtstrack.com 

H.A.B.I.T. Research, Ltd (rádio-transmissores, 
PTT’s e GPS). 
Fone: 1-250-381-9425 / Fax: 1-250-381-9426 
e-mail: info@habitresearch.com 
http://www.habitresearch.com/ 

Hi-Tech Services (Transmissores). 
Fone: 1-315-487-2484 
email: JKenty@aol.com 
 
Holohil Systems Ltd (Sistemas de rádio-telemetria 
sob medida). 
Fone: 1-613-839-0676 / Fax: 1-613-839-0675 
email: info@holohil.com  
http://www.holohil.com 

ICOM America (Receptores portáteis). 
Fone: 1-425-454-8155 / Fax: 1-425-454-1509 
http://www.icomamerica.com 

Lotek Wireless, Inc. (Sistemas de rádio-telemetria, 
telemetria via satélite e GPS) 
Fone: 1-905-836-6680 / Fax: 1-905-836-6455 
e-mail: telemetry@lotek.com 
http://www.lotek.com

Mariner Radar Ltd (Transmissores via satélite).
Fone: 44-1502-567-195 / Fax: 44-1502- 567-762 

Microwave Telemetry, Inc (Especializada em PTT’s 
miniaturizados para aves e sistemas de coleta de 
dados). 
Fone: 1-410-715-5292 or 1-410-715-5293 / Fax: 1-410-
715-5295 
e-mail: microwt@aol.com 
http://www.microwavetelemetry.com 

North Star Science and Technology, LLC 
(Telemetria via satélite). 
Fone: 1-410-961-6692 / Fax: 1-603-462-5144 or 
1-410-772-5985 
e-mail: blakehenke@msn.com 
http://www.northstarst.com 

Service Argos, Inc (Fornece transferência de dados 
coletados pelo sistema de satélites Argos; não fornece 
equipamentos). 
Fone: 1-301-925-4411 / Fax: 1-301-925-8995 
e-mail: info@argosinc.com 
http://www.argosinc.com 

Sirtrack Limited (Sistemas de rádio-telemetria e via 
satélite sob medida). 
Fone: 64-6-877-7736 / Fax: 64-6-877-5422 
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e-mail: sirtrack@landcare.cri.nz  
http://sirtrack.landcare.cri.nz/ 
 
Telenax (Sistemas de rádio-telemetria; treinamento 
gratuito). 
Fone: 52 55 5532-2531 / Fax: 52 55 5532-2531 
e-mail: alexcampos@telenax.com 
http:// www.telenax.com

Telonics, Inc (Sistemas de rádio-telemetria, via 
satélite e baseada em GPS). 
Fone: 1-480-892-4444 / Fax: 1-480-892-9139 
e-mail: info@telonics.com 
http://www.telonics.com 
 
Titley Electronics Pty Ltd (Sistemas de rádio-
telemetria). 
Fone / Fax: 61 - 2-66-866-617 
email: titley@nor.com.au 
http://www.titley.com.au 
 
TVP Positioning AB -Televilt International 
AB (Rádio-telemetria, GPS, coleta de dados 
automatizada e softwares de análise de dados). 
Fone: +46.581.17195 / Fax: +46.581.17196  
e-mail: info@televilt.se 
http://www.positioning.televilt.se 
 
Wildlife Materials Inc. (Sistemas de rádio-
telemetria, coleta automatizada de dados, 
transmissores implantáveis). 
Phone: US 1-800-842-4537 e Canadá 1-800-626-2704 
e-mail: info@wildlifematerials.com 
http://www.wildlifematerials.com 
 
B) APLICATIVOS PARA ANÁLISE DE DADOS:
Websites com relação de aplicativos para análise de 
dados provenientes de telemetria:
http://detritus.inhs.uiuc.edu

http://fwie.fw.vt.edu/wsb/
http://welcome.warnercnr.colostate.edu/~gwhite/
software.html

Estimativas de localização (triangulação):
ARCVIEW (pacote Animal Movements): http://www.
absc.usgs.gov/glba/gistools
GTM: http://www.conservation.state.mo.us/mnrc/
gtm.html
LOCATEIII: http://www.locateiii.com/
TRIANG: http://nhsbig.inhs.uiuc.edu/wes/radio_
telemetry.html
WILDTRAK: http://www.geocities.com/
rainforest/3722

Análise de movimentação:
ARCVIEW (pacote Animal Movements)
ARCVIEW (pacote Tracking Analist): http://www.
esri.com/software/arcview/extensions/trackingext.
html
ELSA: http://www.cls.fr/html/argos/general/elsa_
en.html
RANGES 6: http://www.anatrack.com/
UTOOLS: http://forsys.cfr.washington.edu/utools_
uview.html
WILDTRAK

Estimadores de área de vida:
ANTELOPE: http://www.nbb.cornell.edu/neurobio/
jbsv_downloads/programs.html
ARCVIEW (pacote Animal Movements)
HOMERANGE: http://nhsbig.inhs.uiuc.edu/wes/
home_range.html
RANGES 6
McPAAL: http://nhsbig.inhs.uiuc.edu/wes/home_
range.html
THE KERNEL: http://www.nbb.cornell.edu/
neurobio/jbsv_downloads/programs.html
WILDTRAK


