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As 4 grandes empresas aéreas brasileiras realizam 6.000 movimentos/dia 
(Jan16) 
• 1 litro de querosene de aviação corresponde a 2,57 kg de CO² 
• 1 litro de gasolina de aviação corresponde a 2,19 kg de CO² 
 
Bom Dia Brasil (Mai16) 
• Bahia da Guanabara recebe esgoto a razão de 100t/dia ou 8.200l/s. 
 
Site de notícias G1 (Out15) 
• A cada segundo, 15 animais são atropelados nas estradas brasileiras 



 
Custos médios, diretos e indiretos (4-20X), por colisão com fauna na: 
• USAF corresponde a US$ 14 mil 
• Aviação civil internacional corresponde a US$ 36 mil (AAA, 2016) 
 
Total estimado de prejuízos anuais 
• Aviação civil internacional é de US$ 3 bilhões (ATSB, 2003) 



Colisões com fauna representam um 
problema à aviação? 



Data / Local: 3 de abril de 1912 / Long Beach EUA 

Fatalidade: 1 morto 

Gaivotas 



Data / Local: 4 outubro de 1960 / Boston EUA 

Fatalidades: 62 mortos 

Fonte: K.Patrick 2012 

58-101 g 



Data / Local: 23 novembro de 1962 / Maryland EUA 

Fatalidades: 17 mortos 

Fonte: Wikipedia 

3,4 - 9,6kg 



Data / Local: 12 novembro de 1975 / Nova Iorque/ EUA 

Fatalidades: 0 morto 

10 



Aves associadas ao homem (3 dúzias de pombo domésticos) 

Fonte: Wikipedia 2012 

Data / Local: 15 setembro de 1988 / Bahir Dar / Etiópia 
Fatalidades: 35 



Aeronave: Sikorski S-76 
Local: EUA  
• 8 fatalidades 
Espécie: Búteo-de-cauda-vermelha 

Ave menor que urubu-de-Cabeça-preta 

Fonte: Wikipedia 2012 



Published May 05, 2016 472 vítimas fatais devido a 
colisões com fauna! 

Em 20 Abr 2016 





Ingestão de urubu-de-cabeça-preta pelo motor esquerdo 



Na aproximação para pouso, um urubu 
foi ingerido pelo motor esquerdo, a 
perda do motor foi imediata. 
 
Durante nosso tráfego para pouso, 
após a arremetida, um bando passou 
muito perto do motor direito. Achei que 
iríamos perder o motor que nos 
restava. 
 
Se ocorresse teríamos que tentar 
pousar no rio. 
 
O pessoal do aeroporto relatou vários 
lixões próximos à cabeceira 02. 



Hipótese PR-MHM (Airbus 319/320/321) 
Este evento poderia ter se transformado 
em um acidente?  



Critérios de certificação (Citation Excel) 
 
- Dfan= 0,69m (PW 545C) 
- FAR 23 

 
- Ingestão pelo motor 

- 2 aves de 0,45kg 
 

- Estrutura 
- Ws = 1 ave de 0,91kg 
- Pitot = instalação distante 

Aves na região de Santos (porto) 
 
- Urubu-de-cabeça-preta = 1,6 a 2kg 
- Fragata (tesourão) = 1,5kg 
- Pombo-doméstico = 0,25 a 0,3kg 
- Biguá = 1,2 a 1,4kg 
- Garça-branca-grande = 1kg 
- Marreca-pé-vermelho = 0,35 a 0,48kg  

Hipótese PR-AFA 
O acidente poderia ter sido causado por colisão com fauna?  



Hipótese PP-LLS 
O acidente poderia ter sido causado por colisão com fauna?  



Colisões com fauna representam um 
problema à aviação? 





R² = 0,7459 
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3.500 ft  AGL 

Risco = Probabilidade x Severidade 

Altura 
(ft)  

Dados de 1990 a 2013     % por ALT % acumulada 

Colisões totais Sem danos Sem (com) danos 

0 28.706 41% 41%(29%) 

1 – 500 21.545 31% 71% (57%) 

501 – 1500 7.580 11% 82% (72%) 

1501 – 2500 3.899 6% 88% (80%) 

2501 - 3500 2.888 4% 92% (86%) 

20 km 
ASA 









Recepção de resíduos 
 Só recebe resíduos permitidos 
Controle de entrada 
 Quantidade, procedência e composição de resíduos 
Impermeabilização 
 Protege lençol freático e águas superficiais na região. 
Deposição (critérios técnicos) 
 Compactação e espessura de resíduos, 
 Frente de serviço reduzida, 
 Inclinação definida, etc. 
Drenagem 
 Captação de líquidos evitando infiltração (desmoronamento e contaminação de 
águas). 
Cobertura de resíduos com camada de material inerte 
 Diária (no mínimo). 
Acessibilidade 
 Acesso restrito 
Impacto visual / saúde pública 
 Minimiza a proliferação de vetores de doenças (ratos, urubus, garças, 
pombos, etc) 

Aterro X Vazadouro 





Lei 12725 

Dispõe sobre o controle de fauna nas imediações dos aeródromos 

Art. 1º Estabelece regras que visam à diminuição de acidentes e incidentes aeronáuticos 

decorrentes da colisão de aeronaves com espécimes de fauna nas imediações de 

aeródromos 

 

Art. 2o  Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

V - Área de Segurança Aeroportuária - ASA: área circular do território de um ou mais 

municípios, definida a partir do centro geométrico da maior pista do aeródromo ou do 

aeródromo militar, com 20 km (vinte quilômetros) de raio, cujos uso e ocupação estão 

sujeitos a restrições especiais em função da natureza atrativa de fauna; 

..... 



Lei 12725 

Art. 4o  As restrições especiais constantes no PNGRF devem ser observadas, 

obrigatoriamente:  

I - pela autoridade municipal, na ordenação e controle do uso e ocupação do solo urbano, 

sendo ela a responsável pela implementação e fiscalização do PNGRF;  

II - pela autoridade ambiental, no processo de licenciamento ambiental e durante as 

atividades de fiscalização e controle; e  

III - pelo operador do aeródromo, na administração do sítio aeroportuário.  

§ 1o  As propriedades rurais incorporadas à ASA também são sujeitas às restrições 

especiais previstas no PNGRF e à fiscalização pela autoridade municipal.  



Lei 12725 

Art. 7o  Constitui infração ao disposto nesta Lei: 

I - implantar ou operar atividade com potencial de atração de espécimes da fauna na 

ASA sem submetê-la à aprovação da autoridade municipal e da autoridade 

ambiental; 

II - estimular, desenvolver ou permitir que se desenvolva atividade com potencial de 

atração de espécimes da fauna consideradas proibidas no interior da ASA; 

III - desrespeitar prazo que haja sido estabelecido para a cessação de atividade 

com potencial de atração de espécimes da fauna; 

IV - deixar de adequar atividade com potencial de atração de espécimes da fauna a 

parâmetros definidos nas restrições especiais; e  

V - desrespeitar a determinação de suspender atividade atrativa de espécimes da 

fauna. 



Minuta Decreto de Regulamentação - Lei 12725 

Princípios do PNGRF: 
 A operação eficiente e segura dos aeródromos deve ser protegida por todas 
as instâncias da sociedade...; 

 ... 

 Todas as esferas do poder público devem harmonizar o planejamento do uso 
do solo e sua ocupação no interior da ASA dos aeródromos ... 

 

Metas do PNGRF: 

 Adequar o uso do solo urbano e rural no interior da ASA...; 

 Estabelecer no processo de licenciamento ambiental as restrições de uso 
e ocupação do solo ...; 

 Estimular o desenvolvimento de legislação estadual e municipal sobre o uso 
do solo no interior da ASA, considerando a segurança operacional da aviação; 



Minuta Decreto de Regulamentação - Lei 12725 

Parecer Aeronáutico 
Análise técnico-profissional realizada pelo COMAER, afeta somente à atração de espécies-problema para 
local situado no interior da ASA, com o objetivo de prevenção de acidente aeronáutico por colisão. 



Extinguir (proibir) 

Extinguir (proibir) 

Minuta Decreto de Regulamentação - Lei 12725 



Mas então, não há controle do risco de fauna 
na aviação? 

Fora dos aeródromos é um grande desafio, porque 
depende muito das prefeituras e dos atrativos da região 



Aeroportos norte-americanos reduzem colisões com fauna 

http://www.cenipa.aer.mil.br/cenipa/index.php/component/content/article/1-comunicacao-social/1644-aeroportos-norte-americanos-reduzem-colisoes-com-fauna


Aeroportos norte-americanos 
reduzem colisões com fauna dentro 
do aeródromo e aquelas que causam 

danos às aeronaves! 



Colisão na Área de Segurança Aeroportuária 

Evento em que há impacto quando a aeronave está voando a 
3.500ft de altura (ou abaixo) até 20km do aeródromo 

20km 

3.500ft (1.100m) 

20km 

20km 

Fonte: Lei nº 12.725/2012 



Colisão dentro do aeródromo 

Evento que ocorre quando a aeronave está a 200ft de altura (ou mais 
abaixo na chegada=pouso) ou até 500ft de altura na decolagem 

Fonte: Organização de Aviação Civil internacional 



Altura 
(ft)  

Dados de 1990 a 2013     % por Altura 

Colisões totais Sem danos Com danos 

0 28.706 41% 29% 

1 – 500 21.545 71% 57% 

Brasil 
 
Entre 2011-2015, foram reportadas 9.423 colisões na ASA, 
94,57% do total. 
 
No mesmo período, foram reportadas 7.878 colisões dentro de 
aeródromos, 79,16% do total. 

Nos EUA, as colisões dentro de aeródromos estão sendo 
reduzidas com a diminuição na presença de fauna! 



Deslocamentos de fauna 

 Aterro    
Espelho d’água 

Adaptado de Mead & Hunt Inc. 

Pista de pouso 

Rampa de 
aproximação 

Zona de proteção 
aeródromo (ZPA) 

Presença = atrativos ao redor da pista de pouso 

Então toda a Área de Segurança Aeroportuária é importante? 

Faixa de pista     
de aeródromo 

Deslocamentos de fauna 



Fonte: Henrique Oliveira, 2010 

Fonte: Ivo Kindel, 2011 

Fonte: Antonio Nobre, 2011 



Como gerenciar risco de fauna? 



Dados... 
Sistemas complexos têm interações complexas X

 

Qual é a base deste gerenciamento de risco? 



Na prática, ‘como’ e ‘onde’ gerenciar este risco? 



Quais dados devem ser usados para gerenciar? 



Método de classificação de espécies (ANAC) 



Método de classificação de espécies 
(Resolução CONAMA nº 466/2015) 



Nível de Risco Recomendações de manejo 

Muito alto Ações adicionais devem ser implementadas de forma imediata 

Alto Ações de manejo devem ser implementadas e/ou as já realizadas revisadas 

Moderado Manter as ações de manejo atuais, não sendo requerida nenhuma ação adicional 

Método de classificação de espécies 
(Resolução CONAMA nº 466/2015) 







Programas de gerenciamento integrados 





52/98 
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