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ABSTRACT.  Diagnostic of National Birds Strikes Collisions. Due to the crescent risk of bird strikes in Brazil, between 1995 and 
2002	CEMAVE	conducted	avian	surveys	in	airports	belonging	to	13	Brazilian	cities.	The	purposes	of	this	work	was	to	diagnose	the	
national situation of bird strikes and to propose measures to minimize these incidents. Aerial and terrestrial census in the Airport 
Safety Area indicated that the Southern Lapwing (Vanellus chilensis (Molina, 1782)) was the species that presented a greater risk 
to	aviation	in	airports	of	the	southern	states	of	Brazil	and	at	Brasília’s	airport	and	the	Black	Vulture	(Coragyps atratus  (Bechstein, 
1793)) was the main problem around aerodromes as Natal, Recife, Maceió, Salvador and Rio de Janeiro. Other birds that represented 
risk to collision in other cities were Nacunda Nighthawk (Podager nacunda	(Vieillot,	1817))	in	Manaus,	Gray-breasted	Martin	
(Progne chalybea (Gmelin, 1789)) in João Pessoa, Eared Dove (Zenaida auriculata (DesMurs, 1847)) in Fernando de Noronha, 
Egrets (Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758), Egretta thula (Molina, 1782) e Casmerodius albus (Linnaeus, 1758))in Rio de Janeiro and 
Recife, and Crested Caracara (Caracara plancus (Miller, 1777)) in Brasilia. Activities conducted in the surroundings of airports 
that attracted vultures, such as garbage deposition, slaughterhouses and tanning represent a great risk to aviation. Therefore, it is 
recommended an improvement in environmental planning for these activities, a rigorous control when applying environmental 
legislation, and an involvement of the municipal city halls in the actions to minimize the risk of collisions. We encourage the 
development of population dynamic studies, the monitoring of vulture populations, migratory route’s studies, and the management 
of landscapes to avoid the permanence of certain bird species in the proximities of aerodromes. In situations of emergency some 
artificial techniques can be used to drive birds away.
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RESUMO.	DIAGNÓSTICO	DA	SITUAÇÃO	NACIONAL	DE	COLISÕES	DE	AVES	COM	AERONAVES.	Devido	ao	crescente	
risco	de	colisões	de	aves	com	aeronaves	no	Brasil,	o	CEMAVE	realizou	entre	1995	e	2001,	levantamentos	da	avifauna	em	aeroportos	
de treze cidades brasileiras. Os objetivos deste trabalho foram diagnosticar a situação nacional de colisões entre aves e aeronaves e 
propor medidas para minimizar a incidência destas. Os censos aéreos e terrestres realizados nas Áreas de Segurança Aeroportuária 
(ASA) indicaram que nos aeroportos dos estados do sul do país e em Brasília, o quero-quero (Vanellus chilensis (Molina, 1782)) 
é a espécie que oferece maior risco de colisões. Já em Natal, Recife, Maceió, Salvador e Rio de Janeiro, o principal problema é 
a presença de urubus-de-cabeça-preta (Coragyps atratus  (Bechstein, 1793)) nas proximidades dos aeródromos. Outras aves que 
representaram risco de colisão em outras cidades foram o curiango (Podager nacunda	(Vieillot,	1817))	em	Manaus,	andorinhas	
(Progne chalybea (Gmelin, 1789)) em João Pessoa, avoantes (Zenaida auriculata (DesMurs, 1847)) em Fernando de Noronha, 
garças brancas (Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758), Egretta thula (Molina, 1782) e Casmerodius albus (Linnaeus, 1758)) no Rio de 
Janeiro e Recife, e o carcará (Caracara plancus (Miller, 1777)) em Brasília. Os censos realizados nos aeroportos do norte, nordeste 
e sudeste brasileiros indicam que a grande problemática de colisões de aves com aeronaves nestas regiões está relacionada à 
ausência de saneamento básico e presença de focos de atração de aves, como lixões, matadouros e curtumes nas Áreas de Segurança 
Aeroportuárias. Recomenda-se, portanto, que haja um planejamento ambiental das atividades próximas aos aeródromos, exigência 
de maior rigor na aplicação da legislação ambiental, e envolvimento das prefeituras municipais nas ações para minimizar o risco de 
colisões. Além disso, sugere-se o monitoramento das populações de urubu, o desenvolvimento de estudos de dinâmica populacional 
e de rotas migratórias, o manejo das paisagens para evitar a permanência de determinadas espécies nas proximidades das pistas, e 
a utilização de artifícios que podem ser empregados em situações emergenciais para afugentar as aves.
PALAVRAS	CHAVES� Urubus-de-cabeça-preta, colisões, segurança aeroportuária
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INTRODUÇÃO

Colisões entre aves e aeronaves ocorrem em todo o 
mundo, incluindo desde colisões leves, quase imperceptíveis, 
até acidentes envolvendo a queda e a morte de passageiros 
e tripulantes. A partir da década de 50, quando as aeronaves 
passaram a ser movidas por turbinas, tornando-se mais rápidas 
e com sucção de ar, aumentaram em contra-partida as colisões 
entre aves e aeronaves (ALLAN 2000). 

No Brasil, o problema de colisões com aves está 
principalmente relacionado com as áreas urbanas (BASTOS 2000).
Como os aeroportos em geral estão localizados na periferia 
das grandes cidades, e estas áreas têm sido mais ocupadas 
devido ao crescimento populacional e uso desordenado das 
terras, é comum que próximo a eles hajam assentamentos sem 
saneamento básico. 

Em face ao crescente aumento das colisões entre aves 
e aeronaves no país nos últimos 10 anos, entre 1995 e 2001, o 
CEMAVE	 (Centro	Nacional	 de	 Pesquisa	 para	 a	 Conservação	
das Aves Silvestres), em parceria com o CENIPA (Centro de 
Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), do 
Ministério da Defesa, implementou o projeto “Levantamento 
da Avifauna nos Aeroportos do Brasil – Riscos, Problemas e 
Soluções”. 

Com	 o	 apoio	 financeiro	 do	 IBAMA	 e	 CENIPA,	 o	
objetivo	principal	foi	 identificar	e	estimar	as	espécies	de	aves	
ocorrentes nas áreas dos aeroportos e seu entorno, com maiores 
índices de colisões registrados no Rio de Janeiro, Salvador, 
Manaus	e	Natal.	O	projeto	teve	ainda	como	objetivos	específicos,	
identificar	 focos	 principais	 de	 atração,	 e	 propor	 medidas	
de manejo condizentes a cada realidade local, com vistas a 
minimizar e/ou equacionar os riscos de incidentes entre aves e 
aeronaves. A partir de então, o Centro passou a atuar no apoio 
técnico às questões desta natureza, junto ao Comitê Nacional de 
Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Ao mesmo tempo, tem 
procurado	 atender	 as	 notificações	 de	 ocorrências	 de	 colisões	
de aves e aeronaves nos aeródromos, encaminhadas pelas 
Gerências Executivas Estaduais do IBAMA e INFRAERO.

Em 1995 o CONAMA, Conselho Nacional do Meio 
Ambiente, estabeleceu restrições ao uso das propriedades 
vizinhas a aeródromos criando a Área de Segurança Aeroportuária 
– ASA, através da resolução nº 4, de 9 de outubro de 1995. 
São consideradas ASAs, as  áreas abrangidas a partir do eixo 
principal, num raio de 20 km para aeroportos que operam de 
acordo com as regras de vôo por instrumento (IFR); e 13 km para 
os demais aeródromos. Entre outras atividades não permitidas 
na mesma, está a implantação de atividades de natureza 
perigosa, entendidas como “foco de atração de pássaros”, 
como por exemplo, matadouros, curtumes, vazadouros de lixo, 
culturas agrícolas que atraem pássaros, assim como quaisquer 
outras atividades que possam proporcionar riscos semelhantes à 
navegação aérea (D.O .U. 1995). 

De acordo com BASTOS (2001), através do número 
de colisões reportadas por ano, observa-se que nos últimos 
anos, principalmente em 2000 e 2001, as colisões com aves 
têm aumentado. Esse aumento pode estar relacionado ao 
crescimento da indústria de aviação e utilização de vôos nos 

últimos anos, bem como ao aumento das populações de aves 
relacionadas ao crescimento urbano desordenado na periferia 
de grandes cidades. A freqüência de colisões é quase constante 
ao longo dos meses do ano, sendo um pouco maior de março 
a maio. As fases de vôo com maior incidência de colisões 
são a decolagem (25,3%) e a aproximação (21,7%). Entre as 
2326 colisões reportadas ao CENIPA, 51,5% não fornecem 
nenhum	 tipo	 de	 identificação	 da	 ave,	 24,9%	 foram	 colisões	
com urubus (famílias Cathartidae) e 8,5% com quero-queros 
(família	Charadriidae).	Todas	as	demais	 famílias	 identificadas	
apresentam porcentagens inferiores a 5% das colisões.  As 
partes da aeronave mais atingidas foram às turbinas, em 24,4% 
dos casos e as asas, em 15,3%. Em 76,9% das colisões, nenhum 
efeito negativo foi provocado no vôo. Nas ocasiões reportadas 
em que foram necessárias tomar medidas que alteraram os 
procedimentos normais das aeronaves, estes foram pousos de 
prevenção, aborto de decolagem e cancelamento do vôo.

MATERIAL E MÉTODOS

Entre 1995 e 2001, para o levantamento da avifauna 
foram realizados censos aéreos nas Áreas de Segurança Aero-
portuária	(ASA),	figura	1,	utilizando-se	helicópteros	ou	aviões	
tipo Cessna 206 de asa baixa, sobrevoando-se à baixa altura, 
abrangendo um raio de 20 km em torno do eixo principal de 
cada aeródromo, conforme a resolução No 004/95 do CONA-
MA, que dispõe sobre a mesma. Cada ASA foi subdividida em 
setores - transectos lineares, mapeados espacialmente através de 
acidentes	geográficos	notáveis,	com	dois	observadores	postados	
de cada lado da aeronave. Além das aves censadas, foram tam-
bém observadas a relevância de áreas de pouso, descanso e/ou 
reprodução, bem como quaisquer potenciais focos de atração 
das mesmas.

Na execução de cada etapa de campo, o projeto buscou 
integrar	a	participação	de	profissionais,	 ligados	às	instituições	
locais como ornitólogos da Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro - Departamento de Zoologia (Laboratório de Ornitologia), 
técnicos da LIMPURB (Empresa de Limpeza Urbana de Sal-
vador) e CRA (Centro de Recursos Ambientais) de Salvador. 
Os resultados gerais obtidos em cada etapa de campo foram 
condensados em relatórios, sendo estes sempre apresentados à 
comunidade, em geral através de eventos (seminários). 

Censos terrestres foram realizados a pé ou utilizando-
se	 veículo.	 Os	 dados	 foram	 registrados	 em	 fita	 cassete,	 para	
posterior. Os levantamentos foram quantitativos e qualitativos, 
possibilitando a obtenção dos dados de abundância e riqueza, 
respectivamente. Nas localidades em que foi realizado mais 
de um censo, geralmente em anos diferentes, a abundância foi 
obtida através da média entre estes censos, sendo o cálculo da 
riqueza, correspondente ao número total de espécies registradas 
nos dois censos. 

Para obtenção da taxa de colisões, em relação ao 
movimento de aeronaves em cada aeroporto, foi calculado o 
número de colisões a cada 10 mil movimentos, que correspondem 
ao número de decolagens mais o número de pousos. O número 
de movimentos entre 1990 e 2001, foi cedido pela INFRAERO 
(Empresa de Infra-estrutura Aeroportuária). Apenas para os 
aeródromos de Fernando de Noronha, Caxias do Sul e Base 
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Aérea de Ponta Pelada não foi possível adquirir o número de 
pousos e decolagens.

RESULTADOS

Foram levantadas 11 Áreas de Segurança Aeroportuária, 
e em 16 aeroportos, conformes as tabelas I a III e cujos resultados 
são apresentados a seguir. Encontram-se apresentadas também 
as colisões a cada 10 mil movimentos reportadas ao CENIPA 
entre 1990 e 2002, abundância e riqueza da avifauna nos 
aeroportos	censados	pelo	CEMAVE.

Com relação ao esforço amostral, foram realizados 
dois censos em épocas diferentes nos aeroportos de Salvador, 
Rio de Janeiro e Fernando de Noronha, e apenas um censo nos 
aeródromos de Porto Alegre, Caxias do Sul, Curitiba, Maceió, 
Manaus, Natal, Recife, João Pessoa, Paulo Afonso e Brasília 
(Tabs. II e III).

NATAL

A maioria das aves registradas (Tabs I e II) inclui 
espécies características de ambientes urbanos, como o urubu-de-
cabeça-preta (Coragyps atratus), o pombo doméstico (Columba 
livia) e o pardal (Passer domesticus). C. atratus foi a espécie 
mais abundante, totalizando 1790 indivíduos, correspondendo 
a 99,3% das aves censadas. Em áreas de manguezais próximas 
ao	aeroporto	foram	registradas	aves	migratórias	do	Hemisfério	
Norte do Gênero Calidris sp. Foi observada nas proximidades 
das pistas de pouso e decolagem, uma lagoa, resultante da 
drenagem de águas pluviais, utilizada pelos urubus como local 
de descanso e dormida.

O	principal	foco	de	atração	identificado	durante	o	censo	
foi o lixão municipal. Como medidas de controle e prevenção 
aeronáutica, consideramos importante a eliminação de focos 
de atração próximos às cabeceiras das pistas 16 e 19, como a 

Tabela I.  Esforço amostral nas Áreas de Segurança Aeroportuárias durante a execução do Projeto “Levantamento da 
avifauna nos aeroportos do Brasil – riscos, problemas e soluções”. *Levantamento anterior ao projeto, realizado pelo 

CEMAVE. 
 

CIDADE AEROPORTO COL/1000
0 mov 

ABUNDÂ
NCIA 

RIQUEZA Tipo de 
censo 

No de dias/ 
horas 

DATA 

Natal Aeroporto Internacional 
Augusto Severo * 

3,29 1802 11 Aéreo / 
Terrestre 

2 AGO/199
7 

Porto Alegre Aeroporto Salgado 
Filho 

1,92 300 37 Terrestre 1 (3h 
40min) 

DEZ/1993 

Maceió Aeroporto Campo dos 
Palmares 

1,91 2632 9 Terrestre 6 JUN/1996 

Rio do Janeiro Aeroporto Internacional 
Galeão 

1,75 4208 17 Terrestre 3 AGO/199
5 

NOV/199
7 

Manaus Aeroporto Internacional 
Eduardo Gomes 

1,37 64  Aéreo 2 
(4h15min) 

AGO/199
6 

Manaus Base Militar de Ponta 
Pelada * 

- 66  Aéreo 2 AGO/199
6 

Recife Aeroporto InternacionaI 
de Guararapes 

0,89 - 10 Aéreo 2 (3 horas) OUT/2000 

Curitiba Aeroporto Internacional 
Afonso Pena 

0,86 
 

108 18 Aéreo/ 
Terrestre 

2 JUN/1994 

Curitiba Aeroporto do Bacacheri 0,11 199 12 Aéreo 1 (40min) JUN/1994 
Salvador Aeroporto Internacional 

Luiz Eduardo 
Magalhães 

0,72 1937 6 Aéreo 2 (5 horas) JAN/1996 
FEV/2000 

Brasília Aeroporto Internacional 
Juscelino Kubitschek 

0,26 77 10 Aéreo 2 OUT/2002 

Paulo Afonso  Aeródromo de Paulo 
Afonso 

 - 52 Aéreo 2 (4 horas) MAR/200
2 

João Pessoa Aeroporto Internacional 
Pres. Castro Pinto 

 - 7 Terrestre 1 JUL/2002 

Fernando de 
Noronha 

Aeródromo de 
Fernando de Noronha 

- 104 11 Terrestre 2 NOV/199
6 

ABR/2001 
Caxias do Sul  Aeródromo de Caxias 

do Sul 
- 89 12 Terrestre 2 MAI/1999 

TOTAL   11586  Terrestre 1 (2 horas)  
 

Tabela I.  Esforço amostral nas Áreas de Segurança Aeroportuárias durante a execução do Projeto “Levantamento da 
avifauna nos aeroportos do Brasil – riscos, problemas e soluções”. *Levantamento anterior ao projeto, realizado pelo 
CEMAVE.
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Tabela II. Lista de espécies com abundância de indivíduos registrados em cada localidade onde foram censos realizados 
pelo CEMAVE/IBAMA. Para o segundo censo realizado no Rio de Janeiro (Nov/1997), o código Ac (acidental) se 

refere às espécies presentes em menos de 25% das amostragens, As (acessória) entre 25% e 50%, e Ct (constante) às 
presentes em mais de 50% das amostragens do censo. 

 
Espécies Natal Porto 

Alegre 
Recife Rio de 

Janeiro 
Salvado

r 
João 

Pessoa 
Brasília 

Agelaius ruficapillus (Vieliot, 1819)  19      
Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789)  4  Ac    
Ardea cocoi (Linnaeus, 1766)    12/As    
Athene cunicularia (Molina, 1782)  2      
Bubulcus íbis (Linnaeus, 1758)  13 x 1356/Ct    
Butorides striatus (Linnaeus, 1758)  2      
Calidris sp.(Merrem, 1804) x       
Casmerodius albus (Linnaeus, 1758) x 7 x 21/Ct    
Cathartes aurea (Linnaeus, 1758) x  x  8   
Columba livia (Gmelin, 1789) x 1 x As 56   
Columba picazuro (Temminck, 1813)       3 
Columba picui (Temminck, 1813)  26      
Columbina talpacoti (Temminck, 1813)  35      
Coragyps atratus (Bechstein, 1793) 1790  x 1352/Ct 1845   
Crothophaga ani (Linnaeus, 1758) x 5 x 8/As 19 x  
Dendrocygna viduata (Linnaeus, 1758)  2      
Egretta thula (Molina, 1782) x 5 x 1315/Ct    
Embernagra platensis (Gmelin, 1789)  2      
Florida caerulea (Linnaeus, 1758)    8/Ac    
Fluvicola sp. (Swaison, 1827)      x  
Fregata magnificens (Mathews, 1914)    7/As    
Furnarius rufus (Gmelin, 1788)  11      
Gallinula chlorophus (Linnaeus, 1758)  2      
Guira guira (Gmelin, 1788)  2 x Ac  x  
Jacana jacana (Linnaeus, 1758) x 4      
Larus dominicanus (Liechtenstein, 1823)    5/Ac    
Leistes superciliares       x  
Leptotila verreauxi (Bonaparte, 1855)  1      
Milvago chimachima (Vielliot, 1816)  1      
Milvago chimango (Vielliot, 1816)  2      
Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789)  4      
Nothura maculosa (Temminck, 1815)  2      
Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)  4  29/Ac    
Passer domesticus (Temminck, 1815) x 43 x As  x 3 
Phaeprogne tapera (Linnaeus, 1766)  15      
Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 1789)    As    
Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766)  33     2 
Platalea ajaja (Linnaeus, 1758)    2/Ac    
Caracara plancus (Miller, 177) x 3  12/As 4   
Progne chaybea (Gmelin, 1789)      3960  
Rallus sanguinolentus (Linnaeus, 1766)  1      
Rupornis magnirostris (       2 
Scolopacideos    17/Ac    
Speotyto cunicularia       1 
Sporophila plumbea       2 
Sterna eurygnatha (Linnaeus, 1758)    Ac    
Sterna hirundinacea (Lesson, 1831)    27    
Sterna sp.     Ac    
Sturnella superciliar (Vieillot, 1819)  6      
Suiriri suiriri (Vieillot, 1818)  4      
Sula leucogaster (Boddaert, 1783)    5/Ac    
Synalaxis sp.  2      
Tachycineta leucorrhoa (Vieillot, 1817)  2      
Troglodytes aedon (Vieillot, 1809)  3      
Turdus rufiventris (Vieillot, 1818)       1 
Tyranus savana (Vieillot, 1808)  7     12 
Vanellus chilensis (Molina, 1782) x 8 x 13/As 5 x 41 
Vireo gracilirostris (Sharpe, 1890)        
 

Tabela II. Lista de espécies com abundância de indivíduos registrados em cada localidade onde foram censos 
realizados	pelo	CEMAVE/IBAMA.	Para	o	segundo	censo	realizado	no	Rio	de	Janeiro	(Nov/1997),	o	código	Ac	
(acidental) se refere às espécies presentes em menos de 25% das amostragens, As (acessória) entre 25% e 50%, e 
Ct (constante) às presentes em mais de 50% das amostragens do censo.
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Lagoa Seca; a implementação, por parte das prefeituras dos 
municípios com áreas compreendidas na ASA, de medidas de 
saneamento básico; implantação de programa de monitoramento 
dos urubus-de-cabeça-preta, especialmente na área patrimonial 
do Aeroporto e dos indivíduos translocados nos locais de 
soltura,	afim	de	conhecer	aspectos	relacionados	à	sua	ecologia,	
deslocamentos, reprodução, entre outros.

PORTO ALEGRE

Durante o censo foram registrados 300 indivíduos de 36 
espécies,	tabelas	I	e	II.	A	alta	riqueza	verificada	em	comparação	
aos aeroportos de outras capitais, pode ser devida à presença de 
baixos alagadiços dentro da área aeroportuária, com vegetação 
de gramíneas e maricás, e de fragmentos naturais característicos 
da região do entorno, os quais são refúgios para a avifauna 
local. Além disso, o fato do censo ter sido terrestre facilitou a 
identificação	de	espécies	de	pequeno	porte	que	podem	passar	
desapercebidas durante sobrevôos.

O Aeroporto Salgado Filho está localizado em área 
urbanizada, apresentando pequenos fragmentos de vegetação 
natural. Nas proximidades do aeroporto, foram observadas 
áreas de cultivo de arroz, as quais podem ser atrativas para 
algumas aves.

Em	1993,	 em	 levantamento	 realizado	pelo	CEMAVE,	
antes	 da	 implantação	 do	 projeto,	 verificou-se	 a	 presença	 de	
um ninhal nestas áreas, onde se reproduziam cerca de 300 
indivíduos, incluindo a garça branca grande (Casmerodius 
albus), a garça branca pequena (Egretta thula), a garça vaqueira 
(Bubulcus ibis), e o savacu (Nycticorax nycticorax). 

MACEIÓ

Foram realizados 5 sobrevôos, perfazendo um total 
de 4horas, cujos resultados encontram-se na tabela I e III, 
verificando-se	grande	concentração	de	urubus-de-cabeça-preta	
ao sul deste aeroporto, onde existem diversos depósitos de lixo 
e matadouros. Já a área ao norte, apresenta apenas canaviais e 
matas ciliares, não compreendendo nenhum foco de atração a 
estas aves.

 Foi registrada uma média de 1855 (1241-2593) 
indivíduos de C. atratus durante os censos aéreos. A grande 
maioria dos indivíduos se encontrava sobre o lixão de Maceió, 
sendo o Matadouro Mafrial  o segundo ponto mais atrativo destas 
aves. Além destes dois focos principais, foram detectados outros 
menores sobre a cidade de Rio Largo e o Conjunto Benedito 
Bentes, áreas desprovidas de saneamento básico. Apesar destes 
últimos apresentarem menores concentrações de C. atratus, 
maior atenção deve ser dada à eliminação destas aves nestas 
áreas, pois se localizam respectivamente nas linhas de pousos e 

decolagens das aeronaves do aeroporto Campo dos Palmares.
Para este sítio aeroportuário, recomenda-se dentre outras 

medidas, o aterramento dos depósitos de lixo das proximidades 
do aeroporto, a promoção de coleta adequada de lixo, bem como 
o tratamento dos resíduos sólidos e a reciclagem de materiais 
que podem ser re-aproveitados, bem como experimentos de 
manejo da vegetação para evitar presença de quero-quero, 
utilizando grama densa e alta, devem ser implementados.

RIO DE JANEIRO

O primeiro censo aéreo realizado no Rio de Janeiro 
foi em agosto de 1995 e o segundo em setembro de 1997. Em 
ambos, foram sobrevoados 4 setores, os quais incluíram os 
Aeroportos do Galeão, Santos Dumont, Campo dos Afonsos, 
Jacarepaguá e a Base Aérea de Santa Cruz, e o  Aterro Sanitário 
de Jardim Gramacho.

Nos dois censos, os urubus-de-cabeça-preta (C. atratus) 
e as garças brancas, incluindo as três espécies (C. albus, 
E.thula e B. ibis) foram espécies muito freqüentes em todos 
os setores percorridos (Tab. I e II). O Aeroporto Internacional 
do Galeão apresentou o maior risco de colisões com aves 
dentre os aeroportos do Rio de Janeiro, superado apenas por 
aquelas ocorridas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, o 
segundo mais movimentado do país, onde foram registradas, 
segundo o CENIPA, 209 colisões entre 1990 e 2001 (BASTOS 
2001). A presença abundante de aves nas proximidades do 
Galeão ocorre devido à sua proximidade com o Aterro Sanitário 
de Jardim Gramacho, foco maior de atração de urubus. Na 
oportunidade, este aterro era um lixão a céu aberto, cujo lixo 
cerca de 80% do mesmo produzido na região metropolitana do 
Rio de Janeiro. Posteriormente, após gestões junto aos órgãos 
públicos municipais e estaduais, o lixo passou a ser coberto com 
terra, evitando assim a dispersão do cheiro a longas distâncias, 
diminuindo a atração dos urubus. 

Em Jardim Gramacho, os urubus preferencialmente 
utilizavam a área para descanso. No censo de 1995, calculou-
se em média a ocorrência de pelo menos 1,8 indivíduos desta 
espécie por m2. A garça vaqueira (B. ibis) também foi observada 
em grandes números, alimentando-se de restos encontrados 
no lixo, o que parece ser uma adaptação recente. No censo de 
1997, as garças foram observadas se alimentando em grupos, 
nos canais de escoamento da água, junto ao lixo trazido pelas 
marés.

Na área do Aeroporto Santos Dumont, foram registrados 
urubus e fragatas (Fregata magnificens (Mathews, 1914)), 
os quais devem ter suas populações monitoradas para evitar 
possíveis riscos de colisões. Nos aeródromos de Campo dos 
Afonsos e da Base Aérea de Santa Cruz, além dos urubus, foram 
registrados quero-queros Vanellus chilensi (Molina, 1782) e a 
garça branca grande (C. albus), associados à presença de água 

Espécies Natal Porto 
Alegre 

Recife Rio de 
Janeiro 

Salvado
r 

João 
Pessoa 

Brasília 

Xolmis cinérea (Vieillot, 1816)       10 
Zonotrichia capensis (Muller, 1776)  6      
Outros  11  19    
TOTAL 1802 300  4208 1937  77 

 
 
 

Tabela III. Lista de espécies com abundância de indivíduos registrados Caxias do Sul, Curitiba, Paulo Afonso, e Maceió, 
localidades onde também foram realizados censos pelo CEMAVE/IBAMA. 

 
 
Espécies Caxias 

do Sul 
Curitiba 

 
Fernando de 

Noronha 
Paulo 

Afonso 
Maceió 

Amnodramus humeralis     x  
Arenaria interpres    11   
Arundinicola leucocephala     x  
Athene cunicularia   6    
Bubulcus ibis    54 x  
Butorides striatus     x 0,2 
Calidris sp.    3   
Caprimulgus parvulus     x  
Carduelis magellanicus 2      
Cariama cristata     x  
Casmerodius albus  1   x  
Cathartes aurea     x 4,6 
Certhiaxis cinnamomea     x  
Ceryle torquata  1     
Chaetura andrei 3 / 6      
Charadrius collaris      0,2 
Charadrius semipalmatus    1   
Chordeilles acutipennis     x  
Colaptes campestris 5 / 1  6    
Columba livia  30 8    
Columbina minuta     x  
Columbina picui     x  
Coragyps atratus 1 / 8 5   x 1855,4 
Coryphospingus pilleatus     x  
Crothophaga ani  7   x 2,6 
Cychlaris gujanensis     x  
Dendrocygna bicolor     x  
Dendrocygna viduata     x  
Elaenia ridleyana    1   
Embernagra platensis 8      
Estrilda astrild 8  60    
Eupetomena macroura     x  
Euphonia violacea     x  
Falco sparverius  2 2    
Fluvicola nengeta     x  
Fluvicola pica     x  
Forpus xanthopterygius     x  
Fregata magnificens    1   
Furnarius rufus  2     
Gallinula chlorophus  1   x  
Guira guira     x  
Heterospizias meridionalis  1     
Jacana jacana  3   x 1,4 
Leistes militaris     x 0,4 
Milvago chimachima 1     1,2 
Mimus saturninus     x  
Molothrus bonariensis 13    x  
Nothura boraquira     x  
Nothura maculosa  1 2  x  
Numenius phaeopus    4   
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Tabela III. Lista de espécies com abundância de indivíduos registrados Caxias do Sul, Curitiba, Paulo Afonso, e 
Maceió,	localidades	onde	também	foram	realizados	censos	pelo	CEMAVE/IBAMA.	

em	 riachos	 e	 canais	 artificiais.	No	 aeroporto	 de	 Jacarepaguá,	
embora não registrada a presença de biguás Phalacrocorax 
brasilianus (Gmelin,	 1789),	 é	 provável	 que	 haja	 fluxo	 desta	
espécie nas proximidades deste aeródromo. 

Entre outras recomendações do ponto de vista de redução 
dos riscos de colisões, constitui-se de fundamental importância 
a implementação de obras que possibilitem o tratamento e a 

disposição	final	do	lixo	de	Jardim	Gramacho,	de	forma	a	adequá-
lo à legislação ambiental, principalmente no que se refere às 
atividades produtoras de impacto ambiental, especialmente nas 
ASAs; o desenvolvimento de estudos das populações de aves 
do entorno dos aeroportos, englobando aspectos bio-ecológicos 
como dinâmica populacional, reprodução, variações sazonais 
e alimentação; experimentos de manejo da vegetação na área 
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Espécies Caxias 
do Sul 

Curitiba 
 

Fernando de 
Noronha 

Paulo 
Afonso 

Maceió 

Nystalus maculatus     x  
Paroaria dominicana     x  
 Passer domesticus    16 x  
Pitangus sulphuratus   1  x  
Pluvialis squatarola    3   
Tachybaptus dominicus     x  
Podylimbus podiceps     x  
Polyborus plancus     x  
Porphyrula martinica     x  
Pseudoceisura cristata     x  
Pytilus fuliginosus  1     
Rupornis magnirostris  3   x  
Scardafella squamata     x  
Sicalis flaveola   2    
Sicalis luteola 11      
Speotyto cumicularia 1/1    x  
Sporophila albogularis     x  
Syrigma sibilatrix  6 2    
Taraba major     x  
Thraupis sayaca     x  
Troglodytes aedon  2     
Turdus rufiventris   1    
Tyrannus melancholicus     x  
Vanellus chilensis 17/7/3 36 108  x 2,6 
Vireo gracilirostris    1   
Volatina jacarina     x  
Xenopsaris albinucha     x  
Xolmis irupero     x  
Zenaida auriculata  1 1 9   
Zonotrichia capensis 9 5     
TOTAL 105 108 199 104  1868,4 
 
 
 

Tabela IV. Censos terrestres no lixão de Quingoma e Aterro Sanitário de Canabrava, em Salvador, em 1997. 
 
 

Espécies Lixão de Quingoma Aterro Sanitário de Canabrava 
Coragyps atratus 383 1845 
Cathartes aura 1 8 
Crotophaga ani 12  
Caracara  plancus  4 
TOTAL 396 1857 

interna do Aeroporto Internacional do Galeão, para evitar a 
presença e utilização por parte de aves como os quero-quero 
(V. chilensis).

MANAUS

Em Junho de 1996, foram realizados três sobrevôos 
partindo-se do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, 
Centro,	Lixão	Municipal,	finalizando	na	Base	Aérea	de	Ponta	
Pelada (Tabs. I e II).    
 Foram registrados durante os censos, em média 2819,6 
indivíduos da espécie C. atratus, concentrados em sua maioria 
no Lixão municipal. Neste local, a média de indivíduos censados 
foi de 1890,6 correspondendo a 67% das aves registradas.

Além do lixão municipal, foram detectados outros focos 
potenciais de atração de aves como matadouros, ausência de 
saneamento básico e lixo disperso à céu aberto em vários pontos 
da cidade. 

Além dos urubus-de-cabeça-preta, destaca-se a presença 
do bacurau corucão Podager nacunda (família Caprimulgidae). 
Segundo SICK (1997), esta ave voa também durante o dia e 
costuma caçar insetos nas lâmpadas dos aeroportos.

Em Manaus, além do uso de fogos de artifício antes 
dos pousos e decolagens para afugentar as aves, como já vem 
sendo realizado pela INFRAERO (comunicação pessoal), 
recomendamos o desenvolvimento de estudos das populações de 

aves que utilizam não somente a área interna do sítio aeroportuário, 
mas também o seu entorno, para a obtenção de informações 
sobre a biologia de C. atratus e Podager nacunda, incluindo 
aspectos relacionados à dinâmica populacional, reprodução, 
variações	sazonais	e	alimentação,	a	fim	de	embasar	medidas	de	
manejo	eficazes	e	a	conseqüente	redução	dos	riscos	de	colisões.

RECIFE

No censo realizado em outubro de 2000, tabelas I 
e II, 33% das aves registradas foram urubus (C. atratus e 
Cathartes aurea), 33% pombos domésticos (Columba livia), 
garças-brancas das quais, 23% eram B. ibis, 7% C. albus e 
4% E.thula. A área de maior concentração de C. atratus e B. 
ibis foi no aterro sanitário da Muribeca, situado a menos de 20 
km do Aeroporto Internacional de Guararapes. Concentrações 
de pombos domésticos foram também registradas no trecho 
sobrevoado entre o Monte Guararapes e o bairro de Piedade, na 
região metropolitana do Recife. 

Medidas como a eliminação dos focos de atração na área 
interna do aeroporto com a remoção do lixo, corte da grama e 
drenagem das águas pluviais, assim como avaliação por parte 
das prefeituras dos municípios com áreas compreendidas na 
ASA para discussão e implementação de ações conjuntas de 
saneamento básico.
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CURITIBA

Em junho de 1994, foi realizado um censo terrestre 
das aves presentes nos aeroportos Afonso Pena e Bacacheri. 
De acordo com a tabela I, a espécie mais freqüente foi o 
quero-quero (Vanellus chilensis), sendo registrados 36 e 108 
indivíduos, no Aeroporto Internacional Afonso Pena Bacacheri, 
respectivamente. Pombos domésticos (Columba livia) foram 
também observados no aeródromo de Afonso Pena (n=30 
indivíduos). As demais espécies ocorreram em menor número 
e não devem oferecer grandes riscos para as aeronaves (Tabs. 
I e III).

Entretanto do ponto de vista de segurança aeroportuária, 
recomenda-se a realização de estudos relativos à disponibilidade 
de hábitats, ocupação e forrageamento de V. chilensis, assim 
como experimentos de manejo da vegetação para evitar presença 
da espécie, utilizando grama densa e alta.

SALVADOR

 O primeiro levantamento na área do Aeroporto Inter-
nacional Luiz Eduardo Magalhães, ocorreu em janeiro de 1996. 
Este levantamento incluiu censos aéreos na ASA e censo terres-
tre em locais que representavam foco de atração de aves. Du-
rante o trajeto foram censados, 1845 urubus-de-cabeça-preta. 
Além das espécies observadas, tabela II, realizou-se um censo 
pontual no lixão de Quingoma e no Aterro Sanitário de Cana-
brava	(Tab.	IV),	ambos	localizados	a	menos	de	10	km	do	aero-
porto. Além destes dois principais focos de atração, detectou-se 
dentro da ASA, a presença de outros lixões cladetinos e de um 
abatedouro.

O Aterro Sanitário de Canabrava foi construído em 1973 
e não apresentava mecanismos de tratamento do lixo. Este era 
apenas coberto com terra, o que não impedia a aproximação de 
urubus (SEPLANTEC 1997). Além do lixo domiciliar, entre julho 
e	 setembro	de	1998,	 foi	 verificada	pela	Empresa	de	Limpeza	
Urbana de Salvador (LIMPURB) a presença de mais de 400 
animais domésticos mortos neste aterro, fato este que deve ter 
contribuído para o aumento de urubus neste ano (Fig. 2). Como 
alternativa para afastar o foco de atração de urubus do aeroporto 
foi criado pela LIMPURB, o depósito de lixo de Camaçari, o 
qual está localizado fora da Área de Segurança Aeroportuária.

No segundo levantamento, realizado em fevereiro de 
2000,	tabela	IV,	observou-se	uma	redução	de	89,8%	no	número	
de urubus em comparação com o censo de 1996. Durante o 
sobrevôo foram avistados 253 indivíduos, e nos censos pontuais 
realizados nos lixões, totalizou-se 949 indivíduos, número 
inferior ao obtido em 1996. A maior parte dos urubus registrada 
em 2000 (745 indivíduos), Figura 2, estava na área do lixão de 
Camaçari. Já no aterro de Canabrava, apenas 189 urubus foram 
observados, o que sugere uma queda no risco de colisões com 
aeronaves em comparação com os anos anteriores. No segundo 
censo, houve aumento no número de pombos domésticos 
(Columba livia), que utilizam a área para alimentação e 
descanso. 

Outro aterro localizado dentro da ASA é o Aterro 
Metropolitano Centro, distante 5,9 km do aeroporto. Neste, 

o lixo depositado é compactado, recoberto em células, e os 
resíduos sólidos tratados, o que tem garantido a ausência de 
urubus desde sua implantação.

Além da presença de lixo e ausência de saneamento 
básico nas proximidades do Aeroporto Luiz Eduardo Magalhães, 
outro fator atrativo observado foi uma mata secundária a cerca 
de dois quilômetros da pista de pouso. É importante ressaltar 
que estas áreas de vegetação não são focos de atração, mas 
apresentam	 sítios	 propícios	 para	 a	 nidificação	 de	 algumas	
espécies favorecendo sua permanência na área. 

Como recomendações, sugerimos a manutenção 
das medidas adotadas pela LIMPURB nos aterros Centro, 
Canabrava e foco de atração em Camaçari; a eliminação de 
foco de atração nas dunas do aeroporto e o monitoramento do 
local	para	verificar	se	os	urubus	utilizam	a	área	para	reprodução	
ou descanso; a implementação de Projeto de Monitoramento 
dos urubus de cabeça preta proposto pela LIMPURB nos 
aterros sanitários Centro e Canabrava, com atividades de 
captura e marcação dos indivíduos e realização de censos 
estimativos	populacionais;	quantificação	sistemática	do	número	
de indivíduos remanescente em Canabrava e em Camaçari; 
realização de experimentos com a translocação de 50 a 100 
indivíduos para distâncias experimentais entre 300 e 500 km; 
a extinção do foco de atração criado em Camaçari, quando for 
detectada redução da população de C. atratus em torno de 30 a 
40% da população de Canabrava.

BRASÍLIA

Um censo terrestre da avifauna no Aeroporto 
Internacional Presidente Juscelino Kubitschek foi realizado 
no dia 29 de outubro de 2002 (Tabs. I e II). Neste aeroporto a 
principal espécie envolvida em colisões é o carcará (Caracara 
plancus), como demonstra a tabela III. Segundo a INFRAERO 
local, de novembro de 2001 a outubro de 2002, ocorreram 12 
colisões com esta espécie e nove com o quero-quero. Durante o 
censo realizado não foi registrado nenhum carcará. A presença 
da espécies, um grupo de 15 indivíduos em abril, conforme 
informado pelo Departamento de Atividades de Prevenção da 
INFRAERO, pode ter sido provocada pela abundância de alguma 
presa	naquele	período	específico.	A	ave	mais	abundante	 foi	o	
quero-quero V.chilensis, tendo sido registrados 41 indivíduos, 
correspondendo a 53% das aves amostradas. Nesta ocasião, 
a grama tinha sido recém plantada e havia diversas áreas de 
solo exposto, situação propícia para aves como o quero-quero 
encontrarem alimento no solo.

Como recomendações sugerimos a preservação das 
áreas de cerrado próximas ao aeroporto, pois nestes locais 
as presas de carcarás são abundantes, o que pode mantê-los 
confinados	a	estas,	sem	necessidades	de	grandes	deslocamentos	
para se alimentarem; a realização de experimentos de manejo 
da vegetação para evitar a presença de quero-queros, utilizando 
grama	densa	e	alta;	o	monitoramento	constante	para	verificar	se	
há presença de possíveis presas nas proximidades do aeródromo 
que estejam atraindo carcarás. Queimadas em áreas de cerrado 
muito próximas ao aeroporto podem atrair esta ave.
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PAULO AFONSO

Nos dias 14 e 15 de março de 2002, foram realizados 
censos terrestres no Aeródromo de Paulo Afonso, na Bahia. 
Foram registradas 52 espécies pertencentes a 25 famílias 
(Tab. III), sendo as aves mais freqüentes no gramado, na pista 
e	sobrevoando	o	aeródromo,	conforme	a	Tabela	V,	B. ibis, C. 
atratus, C. aurea e Speotyto cunicularia. A presença de áreas 
com plantação de milho, sorgo e capim em ambos os lados das 
pistas de pouso e decolagem atraem aves granívoras, onívoras 
e insetívoras que se alimentam dos recursos ali existentes, e 
podem vir a constituir riscos futuros à colisões.

No	 entorno	 do	 aeroporto	 foi	 verificada	 a	 presença	 de	
sítios, com plantações variadas e alguns com criação de gado. 
Próximo à barragem que abastece a Usina de Paulo Afonso 
(PA4) há áreas de invasão onde moram populações muito 
pobres que criam animais domésticos e não têm saneamento 
básico.	Há	também	uma	vala	a	céu	aberto	com	lixo	hospitalar	
e restos de abatedouros de galinhas, o que tem atraindo urubus 
para esta área. Próximo a este depósito de lixo existem três 
aviários. Outros importantes focos de atração detectados foram 
uma usina de reciclagem desativada, o matadouro municipal e 
um curtume, ambos localizados a 4 km do aeroporto - nesta área 
o número de C. atratus estimado é de mais de 1800 indivíduos. 

Entre outras recomendações, destacamos: averiguar a 
proveniência dos restos de abatedouro de galinha depositados a 
céu aberto e a integração dos órgãos interessados em solucionar 
os problemas de colisões para tomar providências para eliminar 
focos de atração de urubus compreendidos dentro da Área 
de Segurança Aeroportuária, como a usina de reciclagem, o 
matadouro municipal e o curtume.

JOÃO PESSOA

Nos dias 11 e 18 de julho de 2001, foram realizados 
censos terrestres no Aeroporto Internacional Presidente Castro 
Pinto, em João Pessoa. As espécies registradas encontram-se 
na tabela III, sendo a andorinha Progne chalybea espécie mais 
freqüente, com 3960 indivíduos registrados, correspondendo a 
96,16% do total das aves. P. chalybea se desloca para o aero-
porto ao entardecer (por volta das 16:00h) e permanece até o 
amanhecer (por volta das 5:00h), quando então se deslocam no 
sentido norte/nordeste possivelmente para áreas de alimentação. 
A concentração de andorinhas pareceu estar associada a presen-
ça de locais protegidos do vento e da chuva, servindo de abrigo 
noturno. Segundo relatos de funcionários da INFRAERO local, 
a grande concentração de andorinhas teve início em março de 
2002, e aumentou em maio, quando foi realizado um exercício 
militar, a cerca de 3 km do aeródromo.

 Recomenda-se a implementação de estudos da 
população de andorinhas para obter informações à respeito da 
biologia da espécie, migrações e capacidade de dispersão. Estes 
estudos	 são	 essenciais	 para	 dar	 subsídio	 a	 ações	 eficazes	 de	
manejo da espécie e dos recursos utilizados por esta.

FERNANDO DE NORONHA

No início da década de 90, a presença de grandes bandos 
de avoantes, também denominadas de arribaçãs (Zenaida 
auriculata), preocupou o Destacamento da Aeronáutica 
de	 Fernando	 de	 Noronha.	 Assim,	 o	 CEMAVE	 realizou	 um	
primeiro censo em 1992, quando foi estimada a presença de 
17500 arribaçãs em Fernando de Noronha. De acordo com 
NASCIMENTO (1996) neste arquipélago, a reprodução ocorre 
principalmente na Ilha do Chapéu (colônia) de abril a junho e 
nas demais e nas demais, em ninhos isolados, de outubro a julho 
(Azevedo-Júnior e Antas 1990). Segundo BUCHER E ORUETA 
(1977), Em Córdoba, Argentina, a substituição por áreas por 
campos de cultivo de sorgo, milho, trigo, soja, e girassol levou 
a formação de colônias de milhões de indivíduos na década de 
60, causando sérios problemas á agricultura.A subespécie que 
ocorre no nordeste brasileiro (Z.auriculata noronha) é gregária 
e	migratória,	nidifica	no	solo	ou	sobre	lajes,	entre	março	e	junho.	
É uma espécie granívora, podendo se tornar praga em áreas 
onde seu hábitat natural seja substituído por plantações, como é 
o	caso	desta	espécie	no	Paraná,	que	se	beneficiou	das	plantações	
de soja (SICK 1997). Nas últimas décadas a espécie formou 
extensas colônias de reprodução no Estado de São Paulo, sendo 
as maiores registradas na região de Assis, São Paulo, grande 
produtora de grãos do Estado (MENEzES E RANVAUD 1996). 
Segundo estes autores, é considerada nesta região séria praga 
agrícola causando prejuízo às plantações de soja, arroz, e trigo, 
cujas colônias localizam-se nas plantações de cana-de-açucar 
onde as pombas encontram um ambiente propício não descrito 
na literatura.

Em	novembro	de	1996,	o	CEMAVE	realizou	um	censo	
terrestre	de	arribaçãs	para	manejo	desta	espécie	(Tab.	V).	Nesta	
oportunidade, foram observados com freqüência o savacu 
(Nycticorax nycticorax) e o maçarico vira-pedras (Arenaria 
interpres). Neste ano não foi registrado nenhum indivíduo de 
arribaçã no aeródromo.

Em abril de 2001, foi realizado um novo censo onde as 
aves mais freqüentes foram a garça vaqueira (B. ibis), alguns 
maçaricos migratórios do hemisfério norte e pardais (Passer 
domesticus). Ninhos desta espécie foram observados em 
caixas de eletricidade dispersas nas vias públicas. Embora não 
represente grande preocupação à aviação devido ao seu pequeno 
porte, é nocivo pelos problemas sanitários a ele associados. O 
registro de arribaçã neste ano restringiu-se a quatro indivíduos. 
Segundo o Destacamento da Aeronáutica de Fernando de 
Noronha, entre junho de 1995 e julho de 2001, ocorreram 29 
colisões entre aves (arribaçã e garças) e aeronaves. Destas, 83% 
nos meses de junho e julho. Como os censos foram realizados 
em novembro e abril, é provável que a ausência da espécie nos 
mesmos, não tenha coincidido com o período de sua maior 
concentração no arquipélago.

Do ponto de vista da segurança aeroportuária, entre 
outras recomendações, a realização de novos censos nos 
meses de junho ou julho, para averiguar a concentração de Z. 
auriculata, potenciais focos de atração a esta espécie e seus 
comportamentos; substituição das gramíneas das laterais das 
pistas como o sorgo, matapasto e jitirana, por outras, para 
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Espécies Caxias 
do Sul 

Curitiba 
 

Fernando de 
Noronha 

Paulo 
Afonso 

Maceió 

Nystalus maculatus     x  
Paroaria dominicana     x  
 Passer domesticus    16 x  
Pitangus sulphuratus   1  x  
Pluvialis squatarola    3   
Tachybaptus dominicus     x  
Podylimbus podiceps     x  
Polyborus plancus     x  
Porphyrula martinica     x  
Pseudoceisura cristata     x  
Pytilus fuliginosus  1     
Rupornis magnirostris  3   x  
Scardafella squamata     x  
Sicalis flaveola   2    
Sicalis luteola 11      
Speotyto cumicularia 1/1    x  
Sporophila albogularis     x  
Syrigma sibilatrix  6 2    
Taraba major     x  
Thraupis sayaca     x  
Troglodytes aedon  2     
Turdus rufiventris   1    
Tyrannus melancholicus     x  
Vanellus chilensis 17/7/3 36 108  x 2,6 
Vireo gracilirostris    1   
Volatina jacarina     x  
Xenopsaris albinucha     x  
Xolmis irupero     x  
Zenaida auriculata  1 1 9   
Zonotrichia capensis 9 5     
TOTAL 105 108 199 104  1868,4 
 
 
 

Tabela IV. Censos terrestres no lixão de Quingoma e Aterro Sanitário de Canabrava, em Salvador, em 1997. 
 
 

Espécies Lixão de Quingoma Aterro Sanitário de Canabrava 
Coragyps atratus 383 1845 
Cathartes aura 1 8 
Crotophaga ani 12  
Caracara  plancus  4 
TOTAL 396 1857 

Tabela	IV.	Censos	terrestres	no	lixão	de	Quingoma	e	Aterro	Sanitário	de	Canabrava,	em	Salvador,	em	1997.

 
 

Figura 1. Localização das Áreas de Segurança Aeroportuárias trabalhadas pelo CEMAVE onde foram realizados levantamentos 
da avifauna. 

  
 

 
 

Figura 2. Número de indivíduos de C. atratus censados entre 1993 e 2000, no Lixão de Canabrava, Salvador, BA. 
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Figura	1.	Localização	das	Áreas	de	Segurança	Aeroportuárias	trabalhadas	pelo	CEMAVE	
onde foram realizados levantamentos da avifauna. 

evitar a atração de arribaçãs; relativo aos pardais, para evitar 
sua reprodução no aeródromo, é necessário vedar com telas 
as caixas de eletricidade e outras cavidades propícias para a 
construção de ninhos, além de manter a limpeza e vedação dos 
depósitos de lixo.

CAXIAS DO SUL

Em abril de 1999, foram realizados os censos aéreo 

e terrestre das aves presentes no aeródromo de Caxias do Sul 
(RS). Neste aeroporto, a maior parte dos incidentes de colisões 
de aves com aeronaves ocorrem com o quero-quero (V. chilensis) 
entre os meses de outubro a março. A maior freqüência desta 
espécie registrada durante o levantamento foi de 17 indivíduos, 
tabela	V.	Durante	a	vistoria	realizada	foi	detectada	a	presença	de	
corpos d’água, os quais são potenciais atrativos para espécies de 
aves aquáticas, como marrecas e garças. De acordo com BRIOT 
(1996), em Orly na França, medidas ecológicas foram adotadas 
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com sucesso para eliminar grande quantidade de gramíneas  ao 
longo das pistas, as quais atraiam milhares de pombos e neste 
caso para eliminação das mesmas foram utilizadas dispersão 
com o uso de helicópteros, de herbicidas selecionados que 
inibiam o crescimento das sementes, iniciativa que pode ser 
válida para afastar outras espécies como V. chilensis que podem 
oferecer perigos ao tráfego aéreo nos aeroportos.

Os aeroportos dos estados do sul do país apresentam 
uma predominância de colisões com o quero-quero. Segundo 
BASTOS (2001), nestes V. chilensis é responsável por 24,0 % 
de todas as colisões reportadas ao CENIPA ou por 50,8% das 
colisões	em	que	a	espécie	foi	identificada.		

Em relação às colisões entre aves e aeronaves, o 
urubu-de-cabeça-preta é a espécie brasileira mais envolvida 
em colisões (BASTOS 2000). Entre 1990 e 2001, 579 colisões 
foram com C. atratus, o que corresponde a 51,3% das colisões 
em	que	a	 espécie	 foi	 identificada.	No	país,	 colisões	com	esta	
espécie já provocaram queda de duas aeronaves de caça e perda 
de visão de pilotos. Um dos principais fatores que contribui 
para o crescimento da população de determinada espécie é a 
disponibilidade de recursos alimentares. 

Outra espécie considerada comum nos censos foi a 
garça-vaqueira (Bubulcus íbis). Insetívora, comumente se 
associa ao gado, aproveitando-se dos insetos que são espantados 
por estes. A presença de vários indivíduos de garça vaqueira nos 
lixões deve-se provavelmente à grande concentração de moscas 
junto à matéria orgânica em decomposição.

A concentração de pombos-domésticos (Columba livia) 
em aeroportos e suas proximidades deve estar relacionada 
à presença de lixo e disponibilidade de locais propícios para 
nidificação	nas	construções	dos	aeroportos.	

A diversidade de aves no Brasil inclui espécies 
adaptadas às mais diversas alterações ambientais, o	que	dificulta	
a	adoção	de	métodos	de	manejo	padronizados	e	eficazes	para	
afugentar, de forma geral, todas as espécies e em particular 
as que oferecem maiores riscos às colisões. Ações de manejo 

devem ser elaboradas, analisadas e incluir avaliação profunda 
das implicações ambientais, jurídicas e sociais, antes de serem 
implementadas, caso contrário, podem a curto-médio prazo 
serem	ineficazes	e	agravar	ainda	mais	o	problema.

Nas cidades onde o principal problema é a presença 
de urubus, como Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Maceió, 
Natal, Manaus e Paulo Afonso, a principal medida a ser 
tomada é eliminar os focos de atração como lixões, curtumes e 
abatedouros. Os lixões resultam do manejo inadequado do lixo, 
formando grandes áreas degradadas e criando um desequilíbrio 
no ecossistema. A presença abundante de urubus nas cidades 
é indicadora deste desequilíbrio ambiental.  Nestes termos, 
ressalta-se a importância do  monitoramento das populações de 
aves, com o desenvolvimento de estudos mais aprofundados de 
sua ecologia, englobando aspectos de reprodução, distribuição, 
freqüência e deslocamentos para embasar ações de manejo. 

Nos aeroportos onde há grande risco de colisões com 
quero-queros, como os aeroportos dos estados do sul do país 
e de Brasília, recomenda-se a realização de estudos incluindo 
experimentos de manejo da vegetação. Para alguns países como 
o Reino Unido, a manutenção de grama acima de 15 cm, tem 
auxiliado a diminuir as colisões com espécies que se alimentam 
de invertebrados na terra, lama ou em áreas de vegetação muito 
baixa, como Vanellus vanellus, Larus canus e L. ridibundus 
(DEACON & ROCHARD 2000). Sugerimos que nos locais onde há 
solo exposto ou falhas na vegetação, esta seja replantada com 
alguma gramínea densa e de crescimento rápido. Para isso, 
devem ser testados comprimentos de grama de 10cm, 15cm e 
acima de 15cm e monitorado o uso das áreas com diferentes 
comprimentos de grama pelos quero-queros. Esta vegetação 
deve ser desbastada somente ao redor das luzes de orientação.

A falcoaria (BRIOT 1996, BLOCKPOEL 1976, 1977), 
treinamento de falcões para controle de aves em aeroportos, 
método já bastante utilizado na Europa), embora ainda não 
regulamentado no Brasil, pode ser uma ferramenta adicional 
a ser utilizada nos casos para redução dos riscos das colisões 
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Figura 2. Número de indivíduos de C. atratus censados entre 1993 e 2000, no Lixão 
de Canabrava, Salvador, BA.
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e controle de aves nos sítios aeroportuários. Após sua 
regulamentação e posterior utilização, é importante estudar a 
resposta comportamental das diversas espécies ao seu uso. Toda 
e qualquer medida de manejo adotada deve ser monitorada para 
que	seja	avaliada	sua	eficácia	ou	não.

Outras	 estratégias	 de	 controle	 como	 a	 modificação	
de habitats (alterações na disponibilidade de alimento, água, 
cobertura vegetal), o uso de repelentes químicos, visuais, 
auditivos, treinamento de cães, ou mesmo captura e a eliminação 
de	aves,	através	do	abate	 regulamentado	pelos	órgãos	oficiais	
(USDA 1999) podem e devem ser implementadas conjuntamente 
às já mencionadas acima, todavia devidamente avaliadas e parte 
de projetos efetivos de monitoramento. Entretanto, deve se 
levar	em	consideração	que	podem	ser	pouco	eficazes	se	usadas	
continuamente, pois as aves podem se acostumar rapidamente.

A questão das colisões de aves e aeronaves não 
é simples de ser resolvida, e depende da participação, da 
integração de diversos segmentos da sociedade, seja nos níveis 
federal, estadual e municipal, secretarias e órgãos encarregados 
das questões ambientais, de saneamento e obras. Medidas de 
manejo,	emergenciais	ou	não,	somente	poderão	ser	eficazes	se	
houver integração entre as diferentes esferas envolvidas e que 
tenham continuidade, compromisso e aplicação da legislação 
pertinente. Estes por sua vez, elementos imprescindíveis ao 
processo como um todo, principalmente no que diz respeito à 
segurança aeroportuária.

Como atividade complementar aos métodos acima 
sugeridos, recomenda-se um trabalho intenso de divulgação 
da problemática de colisões de aves e aeronaves junto não 
somente à administração dos aeroportos, pilotos de aeronaves, 
prefeituras dos municípios envolvidos, governos estaduais, mas 
à	 comunidade	 em	 geral,	 afim	 de	 promover	 e	 integrar,	 todas	
as esferas envolvidas. Somente com a consciência coletiva e 
participativa de todos os segmentos direta ou indiretamente 
envolvidos	na	questão,	poderão	advir	soluções	eficazes	afim	de	
minimizar ou mesmo equacionar o problema no país.
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