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1 – INTRODUÇÃO
1.1 – Apresentação
Enquanto aves e aeronaves parecem dividir o espaço aéreo pacificamente, a sua convivência é
prejudicada com extremo risco. No caso da colisão com uma aeronave, um único pássaro tem
o potencial de causar danos severos, levando em alguns casos a perda total da aeronave, sua
tripulação e passageiros.
O perigo aviário tem sido relatado desde o início da aviação. Um dos pioneiros, Orville
Wright, reportou uma colisão com um pássaro cinco anos após seu primeiro vôo em 1903. O
primeiro acidente com mortes devido a uma colisão com pássaros ocorreu em 1912. Carl
Rogers, o primeiro homem a cruzar os Estados Unidos, caiu no oceano após colidir com um
ganso. Desde então, os acidentes com pássaros têm se tornado um grande problema tanto para
a aviação civil quanto para a militar, com milhares de colisões ocorrendo a cada ano.
As companhias aéreas têm sofrido grandes perdas econômicas devido ao enorme aumento de
acidentes/incidentes entre pássaros e aeronaves. Por sua vez, os aeroportos também têm
sofrido com esse problema. Por serem poderosos motores econômicos essenciais para várias
comunidades, o seu sucesso ou fracasso depende do nível de segurança e da viabilidade
econômica que podem ser atingidos enquanto mantidas fortes relações de trabalho com os
stakeholders e as comunidades.
No Brasil, observamos o agravamento do risco de colisão de aeronaves com pássaros,
principalmente em função do desequilíbrio ecológico causado pelas áreas destinadas à
disposição de lixo urbano, além de matadouros, curtumes e postos de entrepesca que operam
em desconformidade com a legislação em vigor no entorno dos aeroportos. A presença de
favelas e de conjuntos habitacionais de população de baixa renda com precária infra-estrutura
de saneamento básico também contribuem para o quadro atual encontrado.
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No caso específico da cidade do Rio de Janeiro, destacamos o Aterro Sanitário de Gramacho
como um importante foco de atração de aves, devido ao tratamento do lixo urbano recebido
(item 4.6) e da sua proximidade com o Aeroporto Internacional Tom Jobim.
Embora exista uma legislação e órgãos controladores (OACI e CENIPA) responsáveis pela
criação de leis, normas e pela fiscalização dos aeroportos do Brasil, o Aeroporto Internacional
Tom Jobim é o segundo no ranking nacional de colisões entre pássaros e aeronaves (fonte
CENIPA).

1.2– Justificativa do Tema
A manutenção de segurança para as operações aéreas, em relação às colisões de aeronaves e
aves no espaço aéreo brasileiro, vem sendo ameaçada por fatores externos, a exemplo da
existência de atividades antrópicas funcionando como foco de atração de aves, que fogem às
competências e responsabilidades do âmbito aeronáutico.
Consideramos ser econômica e socialmente inviável a desativação do Aterro Sanitário de
Gramacho, sem a existência e preparação de um novo local para o recebimento adequado do
lixo urbano. Esta atitude transformaria todas as cidades atendidas atualmente pelo Aterro de
Gramacho, em um verdadeiro caos urbano. Ao mesmo tempo, consideramos ser inviável a
desativação do Aeroporto Internacional Tom Jobim, devido a sua proximidade com o aterro
em questão. Fechar o aeroporto, não seria uma alternativa para acabar com o problema do
perigo aviário na cidade do Rio de Janeiro, pois traria sérios transtornos à economia e ao
turismo da nossa cidade. Isto somente iria transferir o problema para outro local.
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Portanto, acreditamos ser possível a operação dos dois empreedimentos dentro de padrões
rigorosos de controle ambiental, com adoção de medidas preventivas, a fim de se evitar a
atração de aves e colisões com aeronaves.

1.3 – Objetivos

Analisar o conceito de perigo aviário, apontando as características do Aeroporto
Internacional Tom Jobim e do Aterro Sanitário de Gramacho, destacando a leis aplicadas ao
estudo.

1.4 – Hipótese

Este estudo preliminar possibilitará o desenvolvimento de um posterior estudo mais
aprofundado da relação e influência do AMG para com o AIRJ, no que diz respeito ao perigo
aviário e da identificação de medidas preventivas e padrões de operação. Assim sendo, seria
possível a existência do Aterro Sanitário de Gramacho dentro da Área de Segurança
Aeroviária (ASA).
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2 – PERIGO AVIÁRIO
2.1 – Introdução

Para que se torne possível a percepção do estudo proposto é essencial a compreensão e a
identificação dos preceitos, dos fatos e das relações que encerram os conceitos de:

•

conceito de perigo aviário;

•

incidentes X acidentes;

•

probabilidade;

•

gravidade;

•

custos;

•

levantamento e análise de dados estatísticos;

•

estratégias e técnicas para o controle de pássaros nos aeroportos;

•

aspectos legais aplicados.

Assim sendo, este capítulo apresenta uma síntese dos tópicos destacados acima, permitindo a
compreensão necessária ao desenvolvimento do estudo em tela.

2.2 – Conceito

Com um crescente aumento no número de incidentes e acidentes envolvendo aeronaves e
pássaros, a partir de 1962 a comunidade internacional começa a se organizar em comitês
nacionais para tratar do assunto e a utilizar a expressão “perigo aviário” para abranger a
complexidade do problema.
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O Termo perigo aviário expressa então, o risco de colisão entre aeronave e pássaro ou bando
de pássaros.
A Norma de Sistemas do Ministério da Aeronáutica (NSMA – 3.1) que dispõe sobre termos e
expressões utilizadas nas atividades de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos
define colisão com pássaros como sendo: “ocorrência em que há o choque da aeronave em
deslocamento com pássaros ou bando de pássaros”.

2.3– Incidentes X Acidentes

As conseqüências da colisão entre uma aeronave e um pássaro ou um bando de pássaros vão
desde uma insignificante mossa na fuselagem da aeronave à sérios danos a aeronave e
eventualmente a tripulação e passageiros.
O CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) através da
NSMA – 3.1, estabelece uma distinção entre acidente e incidente como descrito a seguir.

2.3.1- Acidente Aeronáutico
Toda ocorrência relacionada com a operação de uma aeronave, ocorrida entre o período em
que uma pessoa nela embarca com a intenção de realizar um vôo, até o momento em que
todas as pessoas tenham dela desembarcado e, durante o qual, pelo menos uma das situações
abaixo ocorra:
a) qualquer pessoa sofra lesão grave ou morra como resultado de estar na aeronave, em
contato direto com qualquer uma de suas partes, incluindo aquelas que dela tenham se
desprendido, ou submetida à exposição direta do sopro de hélice, rotor ou escapamento de
jato, ou às suas conseqüências. Exceção é feita quando as lesões resultem de causas naturais,
forem auto ou por terceiros infrigidas, ou forem causadas a pessoas que embarcaram
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clandestinamente e se acomodaram em área que não as destinadas aos passageiros e
tripulantes;
b) a aeronave sofra dano ou falha estrutural que afete adversamente a resistência estrutural, o
seu desempenho ou as suas características de vôo; exija a substituição de grandes
componentes ou a realização de grandes reparos no componente afetado. Exceção é feita para
falha ou danos limitados ao motor, suas carenagens ou acessórios; ou para danos limitados a
hélices, pontas de asa, antenas, pneus, freios, carenagens do trem, amassamentos leves e
pequenas perfurações no revestimento da aeronave;
c) a aeronave seja considerada desaparecida ou o local onde se encontre seja absolutamente
inacessível.
Nota - Em observância ao Anexo 13 da OACI, as lesões decorrentes de um Acidente
Aeronáutico que resultem em fatalidade até 30 dias da data da ocorrência são consideradas
lesões fatais.
Nota - Uma aeronave será considerada desaparecida quando as buscas oficiais forem
encerradas e os destroços não forem encontrados.

2.3.2- Incidente Aeronáutico
Toda ocorrência, inclusive de tráfego aéreo, associada à operação de uma aeronave, havendo
intenção de vôo, que não chegue a se caracterizar como um acidente, mas que afete ou possa
afetar a segurança da operação.

2.4– Probabilidade
A premissa básica do perigo aviário em aeroportos é que se se for reduzido o número de
pássaros dentro e no entorno do aeródromo dinimui a probabilidade de uma colisão entre
aeronave e pássaros. Entretanto, a relação entre abudância de pássaros e freqüência de colisão
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é bastante complexa. Em países onde há um banco de dados mais aprimorado como Canadá,
Estados Unidos e Inglaterra percebeu-se que a nível nacional uma mudança no número de
pássaros coincidiu com uma mudança na freqüência das colisões, no que tange a aves com
mais de 2Kg. Ao nível do aeroporto, no entanto, a mudança no local de alimentação de uma
espécie de pássaros, pode obriga-los a sobrevoar o aeroporto aumentando o risco de colisão
sem nenhuma mudança na população dos mesmos.
Os fatores que contribuem para a atração de aves para dentro de um aeroporto e seu entorno
estão normalmente relacionados à busca de área para nidificação, alimentação, abrigo,
segurança, assim como à presença de formações aquáticas e áreas para o descanso. (OACI,
1978).
Segundo a Agência de Transportes do Canadá, as evidências sugerem que o aumento no
número de incidentes e acidentes envolvendo pássaros e aeronaves são devido ao aumento na
população de certas espécies e de um contínuo crescimento do tráfego aéreo. São fatores que
contribuem ainda para um aumento na probabilidade das colisões, segundo a Agência, o
tamanho e a velocidade das aeronaves e a tecnologia empregada na construção de motores
cada vez mais silenciosos.
Espera-se que a frota de aproximadamente 12.000 aeronaves em 2000 cresça para cerca de
20.000 em 2014.
Outra questão envolvendo a probabilidade de uma colisão está relacionada à fase do vôo em
que se encontra a aeronave e sua localização em relação aos aeroportos.
No Canadá dados coletados mostram que 90% das colisões entre pássaros e aeronaves
ocorreram abaixo de 1500 Ft (495 metros), e de todas as colisões, 50% foram abaixo de 100Ft
(33 metros) em operações de pouso e decolagens.

8

No Brasil as colisões reportadas ao CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de
Acidentes Aeronáuticos) mostram uma realidade bastante parecida com o Canadá, como pode
ser observado no gráfico a seguir:
Colisões por Fase de Vôo
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Nos Estados Unidos ocorre novamente um cenário similar, pois 78% das colisões ocorreram
abaixo de 1000 pés (330 metros) acima do solo. Destes, 35% ocorreram durante as fases de
decolagem e subida e 49% ocorreram durante as aproximações e pousos.
Estes dados demonstram que as colisões geralmente ocorrem dentro ou muito próximas dos
aeroportos sendo, portanto, este o lugar mais lógico para se começar a corrigir o problema.
A correta utilização das propriedades ou empreendimentos dentro e no entorno do aeroporto
influencia fortemente o número de pássaros no local por afetar a atratividade no que diz
respeito à alimentação, descanso, abrigo dentre outros já mencionados.
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2.5– Gravidade
O conhecimento da força de impacto e conseqüentemente o potencial de dano que estes
impactos podem causar são críticos no desenvolvimento e certificação de componentes das
aeronaves.
Existe uma série de fatores que afetam a seriedade do impacto entre uma aeronave e uma ave.
Dentre eles pode-se citar:

•

velocidade do impacto

•

peso da ave

•

densidade da ave

•

rigidez da ave

•

ângulo de impacto

•

formato da área de colisão

•

rigidez da área de colisão

Se for expressa numa equação, a força de impacto será proporcional a massa da ave e ao
quadrado da velocidade do impacto.

•

Para simplificar o cálculo assume-se que:

•

A velocidade de impacto é igual a velocidade da aeronave

•

O ângulo de impacto é igual a 90°

•

O formato da ave é esférico

•

A ave é deformada a metade do seu tamanho no impacto

•

A área de impacto da aeronave não deforma

•

A área de impacto da aeronave é plana

Com estas considerações, aplicando-se a uma fórmula dados realísticos, uma ave pesando 4 lb
(1,8 Kg) colidindo com uma aeronave a 250Kt (450 Km/h), velocidade esta comum nas
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entradas de áreas terminais, chega-se a um valor aproximado de 38.000lbs (17.273 Kg).
Aumentando a velocidade para 400Kt (720 Km/h), a força vai para aproximadamente
100.000lbs (45.454 Kg).
Outro fator relevante no que tange a gravidade das colisões é em que parte a aeronave está
sendo atingida.
Os dados mais recentes de Canadá e Estados Unidos indicam que as partes da aeronave mais
atingidas foram o nariz, as asas e os motores.
No Brasil segundo dados reportados ao CENIPA o cenário não se mostra diferente como se
pode analisar no quadro abaixo:

Partes Atingidas
35%
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35%
30%

24%
25%
20%
15%
10%

12%
9%

8%

7%
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2%
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Análise de dados mais recentes mostram um aumento no número de impactos nos motores.
Isto se deve, possivelmente, a uma tendência tecnológica onde os motores são projetados com
uma área frontal maior.
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2.6– Custos

Não há hoje em dia uma informação confiável dos custos associados a bird strike trad. por
batidas de pássaros. As falhas estão basicamente na dificuldade que as companhias aéras tem
de separar os custos associados a bird strike de outros custos e também por causa do pobre
sitema de reporte de incidentes envolvendo aeronaves e pássaros. Estima-se que a nível
mundial, somente 1 de cada 5 colisões são reportadas. É impossível, portanto, determinar se
as colisões não reportadas geraram algum custo e, se geraram, qual seria o montante.
Além dos custos diretos que envolvem a substituição de peças danificadas pelo impacto,
existem ainda os indiretos. São os custos que não envolvem a aeronave, mas que são
decorrentes do incidente como: hotel de pernoite para os passageiros, realocação em outros
vôos, comissaria disperdiçada, combustível alijado, atrasos nas conexões e ainda o quanto a
aeronave deixa de arrecadar por estar indisponibilisada.
Estiuma-se que ao redor do mundo as aeronaves de transporte de grande porte tem prejuízos
com bird strikes que varia de 1 bilhão a 1,5 bilhão de dólares por ano. (“The costs of bird
strikes and bird strike prevention” – John R. Allan e “Human Conflicts with wildlife:
Economic Considerations”)
Uma informação mais precisa provém da aviação militar americana. Segundo a Bird Aircraft
Strike Hazard Team, a USAF (Força Aérea dos Estados Unidos) sofre em danos
aproximadamente 33 milhões de dólares por ano.
2.7– Levantamento e Análise de Dados Estatísticos

A ICAO (International Civil Aviation Organization trad.por Organização Internacional de
Aviação Civil) é uma agência especializada das Nações Unidas e foi criada em 1944, para
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que a aviação civil internacional fosse conduzida com regularidade, eficiência e, acima de
tudo, com segurança.

Colisões entre aves e aeronaves são uma ameaça para a segurança da aviação e assim como o
tráfego aéreo, o número de colisões parece estar crescendo. Em 1965 a ICAO começou a
monitorar o número de colisões através da coleta de reporte de colisões. Estes dados
começaram a ser armazendados de forma automatizada em 1980 com a criação do IBIS
(ICAO Bird Strike Information Sistem) que atualmente contém informação de mais de
80.000 colisões. Quando o IBIS foi criado, pensava-se que somente 10.000 colisões
aconteciam ao redor do planeta. Entretanto desde 1980 um aumento no número de reportes
expôs a real gravidade do problema. Enquanto as estimativas variam, acredita-se hoje que
mais de 40.000 colisões acontecem com aeronaves civis a cada ano. Estas colisões são um
fenômeno mundial uma vez que mais de 190 países reportaram colisões entre aeronaves e
pássaros a ICAO.
O principal documento regulatório da ICAO que trata do design e operação de aeroportos é o
Anexo 14 da Convenção Internacional de Aviação, Volume IB Aeródromos. (“Manual on the
ICAO Bird Strike Information System” (IBIS) - Doc 9332).
Em 1990, em meio a uma crescente procupação devido ao contínuo aumento do número de
reportes, a ICAO foi obrigada a rever as especificações do Anexo 14 dando uma maior
importância ao problema. Com a assistência do Bird Strike Comittee Europe, recentemente
renomeado, International Bird Strike Committee (IBSC), três recomendações práticas foram
intoduzidas ao Anexo. Elas se tornaram aplicáveis em novembro de 1990, e são:

A9.5 Redução de danos causados por pássaros
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A9.5.5 Recomendação: Os danos causados por colisões entre pássaros e aeronaves no, ou na
vizinhança de um aeródromo devem ser avaliados através:

1. Do estabelecimento de um procedimento nacional de reporte e armazenamento de dados
envolvendo colisões entre pássaros e aeronaves;

2. A coleta de informação dos operadores das aeronaves, pessoal de aeroporto etc. da
presença de aves no ou ao redor do aeródromo;

9.5.2 Recomendação: Quando um risco de colisão entre aeronave e pássaro é identificado no,
ou no entorno do aeródromo, a autoridade competente deve tomar medidas para diminuir o
número de aves que constituem risco para os operadores das aeronaves adotando medidas que
desencoragem a presença destas aves no, ou no entorno, do aeródromo.

Nota: instruções de medidas efetivas para se estabelecer quando
pássaros, no ou ao redor do aeródromo, constituem risco potencial para as aeronaves e seus
operadores, e instruções de métodos que desencoragem a presença das aves, são dadas no
Airport Service Manual, Part 3, trad. por Manual de Serviço Aeroportuário, parte 3.

9.5.3 Recomendação: Depósitos de lixo ou qualquer outra fonte de atração de pássaros no, ou
na vizinhança de um aeródromo, devem ser eliminados ou evitados, a menos que estudos
indiquem que eles não criem condições que venham a proporcionar risco de colisões entre
aeronaves e pássaros.

Nota: é importante salientar que estes três parágrafos são somente
práticas recomendáveis e não normas.
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No Brasil, em 1971, através do Decreto no 69.565, foi criado o Centro de Investigação e
Prevenção de Acidentes Aeronáuticos – CENIPA, como órgão central do Sistema de
Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos – SIPAER, tendo como atribuição a
supervisão, o planejamento, o controle e a coordenação de atividades afins, em perfeita
consonância com todos os seus elos, na cadeia de comando operacional.
Com relação ao problema específico do perigo aviário, o CENIPA recebe, através da ficha
CENIPA 15 (ANEXO B), informações padronizadas para alimentar um banco de dados,
essencial para a análise de tendências e de possíveis soluções para o problema. O CENIPA
reúne informações colhidas desde janeiro de 1980.
Segundo o CENIPA, é fato que muitas organizações e pilotos têm deixado de enviar a referida
ficha por desconhecimento desta ou por não disporem de todos os dados nela citados, embora
esta informação, mesma que incompleta, se faça essencial para a solidez do banco de dados.
Antes de um problema ser resolvido ele precisa ser entendido. O primeiro passo necessário
para se compreender o complexo problema das colisões entre pássaros e aeronaves é coletar e
analisar dados dos eventos registrados.
As colisões devem ser reportadas por pilotos, operadores de aeroporto e pessoal de
manutenção, ou ainda, qualquer outra pessoa que tenha conhecimento de uma colisão.
Neste caso, comunicar ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos
(CENIPA), órgão central de segurança de vôo no Brasil. É importante que o reporte tenha o
maior número de informações possíveis. A identificação da espécie envolvida na colisão é
particularmente importante. Os restos da ave que não podem ser identificados pelo pessoal do
aeroporto podem hoje ser identificados por um biologista local.
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Com estes dados será possível revelar tendências que ajudarão as autoridades aeroportuárias e
governamentais a determinar os pontos focais para abordagem, mediante um programa de
prevenção e controle das aves presentes nas áreas de aeroportos e adjacências, com vistas à
redução dos índices de colisão. O levantamento permite, também, identificar as épocas do ano
e o período do dia em que se deve restringir, ao máximo, a presença de aves no sítio
aeroportuário.
2.7.1-Estatística de Colisões Reportadas ao CENIPA
Com base nos dados reportados ao CENIPA, envolvendo colisões entre aeronaves e aves, no
período de JAN/91 a DEZ/2002 (Figura 2.1), foram registradas 2592 ocorrências, com uma
tendência de crescimento no número de colisões observada nos últimos cinco anos na ordem
de 212%. Embora não haja registro de colisões de aeronaves com aves que tivessem
acarretado queda das mesmas, com conseqüente perda de vidas humanas, os fatos indicam
que o panorama brasileiro é preocupante.
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Figura 2.1: Eventos reportados ao CENIPA entre JAN/1991 a DEZ/2002
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O conhecimento da diversidade dos representantes da avifauna que motivou as colisões nos
aeródromos é importante para a caracterização do perigo aviário, uma vez que pode indicar
elementos como alimentação, sua origem e características de áreas para descanso e
nidificação, ou seja, possibilita gerar elementos para a identificação dos focos de atração das
aves existentes.
Isto posto, a observação da Figura 2.2 aponta o urubu com 26% do total de eventos
notificados, o quero-quero com 9%, o gavião e a coruja com 3% e a garça com 2%. O número
de eventos nos quais a ave envolvida não foi identificada atinge 55%.
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Figura 2.2: Tipo de aves envolvidas nas colisões.
Destaca-se a necessidade das administrações aeroportuárias e das empresas aéreas
desenvolverem pesquisas no sentido de procurar identificar o maior número possível de aves,
pois a identificação das espécies permitirá a identificação dos hábitos e dos possíveis fatores
de atração para aquelas espécies, a fim de que seja possível adotar medidas efetivas para sua
eliminação ou controle.
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Já a Figura 2.3 identifica as principais partes das aeronaves que foram atingidas nas colisões
reportadas. Constata-se que os motores, as asas e a fuselagem, respectivamente, foram as
partes mais atingidas. Com um menor número de incidência, observa-se o nariz ou radome e o
pára-brisa.
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Figura 2.3: Parte das aeronaves mais atingidas nas colisões.
Com relação às fases de vôo, a Figura 2.4 demonstra que a decolagem, a aproximação, o
pouso e a corrida de pouso foram as fases que apresentaram os maiores índices de corrências.
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Figura 2.4: Colisões por fase de vôo.
Por fim, a Figura 2.5 aponta os dez aeródromos brasileiros onde foram registrados os maiores
índices de ocorrências. Observa-se que o Aeroporto Internacional de Guarulhos apresenta o
maior número de episódios, com 241 eventos registrados, que representam cerca de 9.3 % do
total de ocorrências havidas no Brasil e reportadas ao CENIPA.
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Figura 2.5: Número de colisões por aeródromo.
Legenda da figura 2.5 (Designativos da ICAO para os aeroportos):
SBGR – Aeroporto Internacional de Guarulhos
SBGL – Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro
SBPA – Aeroporto Internacional de Porto Alegre
SBNT – Aeroporto Internacional de Natal
SBSV – Aeroporto Internacional de Salvador
SBEG – Aeroporto Internacional de Manaus
SBRF – Aeroporto Internacioanl de Recife

SBSM

SBYS
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SBCT – Aeroporto Internacioanl de Curitiba
SBSM – Aeroporto de Santa Maria
SBYS – Aeroporto de Pirassununga

2.8 – Estratégias e Técnicas para o Controle de Pássaros nos Aeroportos

Este capítulo tem como objetivo mostrar os diversos métodos para se reduzir o número de
pássaros nos aeroportos bem como mostrar os pontos fortes e fracos de cada técnica. O
controle de pássaros nos aeroportos é um campo bastante dinâmico. Novos produtos e
tecnologias estão sendo desenvolvidos bem como as leis ambientais estão sendo aprimoradas.
Portanto, estas estratégias e técnicas não são a solução final do problema, mas sim, uma
ferramenta para um apropriado plano de manejo de aves nos aeroportos.

Basicamente existem quatro estratégias básicas de controle para se resolver o problema das
aves nos aeroportos:

1. Modificação dos horários de vôo

2. Modificação do habitat e exclusão

3. Técnicas de afugentação

4. Remoção

Estas técnicas não devem ser usadas separadamente, mas sim, de uma maneira integrada para
um melhor resultado.
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2.8.1- Modificação dos Horários de Vôo

Esta é uma técnica utilizada nos casos em que as espécies identificadas têm um padrão
previsível de movimentação. Por exemplo, os pilotos podem ser avisados para evitar pousos e
decolagens nos primeiros minutos após o nascer do sol e antes do pôr do sol, quando bandos
de pássaros estão cruzando o aeroporto para as áreas de alimentação e descanso
respectivamente. Esta técnica, no entanto, não é muito utilizada pelo transporte aéreo regular
que inclui as grandes companhias aéreas com horários bastante rígidos.
2.8.2- Modificação do Habitat e Exclusão
Modificar o habitat significa tornar o ambiente do aeroporto menos atrativo ou inacessível
para as aves. Os pássaros precisam de comida, abrigo e água para sobreviver. Qualquer ação
que reduza, elimine ou exclua qualquer um destes elementos irá acarretar numa diminuição do
número de aves no aeroporto.
Geralmente estas ações são mais onerosas, entretanto quando amortizadas ao longo dos anos,
podem ser as mais baratas de todas as técnicas. Quando o habitat é modificado corretamente,
não é preciso fazê-lo novamente.
O conhecimento prévio dos hábitos e “habitats” naturais das espécies de avifauna presentes
em um sítio aeroportuário é de suma importância, pois permite a adoção de medidas de
ordenação e/ou intervenção nestes ambientes, quer sejam de origem natural ou antrópica, com
vistas à erradicação dos elementos essenciais à vida, como a oferta de alimentos, de água e de
segurança para reprodução e descanso, dentre outros.
As ações relacionadas ao planejamento de um novo aeroporto e ao processo de escolha de
sítio deverão levar em conta tais considerações. Ao selecionar o sítio adequado para a
implantação do projeto, deve-se evitar áreas que necessitem de intervenções e/ou
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modificações em ambientes naturais que possam resultar em aspectos negativos e de
alterações significativas ao bioma existente.
Antes de colocar em prática um determinado processo de ordenação e modificação ambiental,
é importante o desenvolvimento de estudos ecológicos do sítio aeroportuário e da área de
entorno que exerce influência sobre o mesmo. Deve ser desenvolvido um programa de
investigação dos antecedentes ecológicos, incluindo consulta a biólogos, ornitólogos e outros,
com vistas a caracterizar as particularidades afetas a hábitos e “habitats” das espécies de aves
que constituem o problema do perigo aviário.

2.8.2.1 - Alimento
Os operadores do aeroporto devem estar atentos para os locais onde fontes de comida urbana
venham a se tornar focos de atração de aves. Lugares comuns como pontos de táxi e ônibus,
estacionamentos, centros de tratamento de esgoto, lugares impróprios para armazenagem de
lixo proveniente de restaurantes e restos de comissaria, podem constituir em forte foco
atrativo.
No entorno do aeroporto certas atividades rurais podem vir a ser uma fonte de comida para as
aves dependendo dos grãos que estão sendo cultivados ou de como os animais estão sendo
alimentados. Ainda, processos de destinação final dos resíduos sólidos orgânicos, gerados em
centros urbanos com concentração de população, tais como vazadouros de lixo (lixão),
aterros sanitários (Aterro Sanitário de Gramacho), usinas de compostagem, valos sanitários
etc, quando não bem gerenciados, representam as atividades humanas que oferecem
alimentação em maior abundância para certas aves, principalmente os urubus, a exemplo do
Coragyps atratus.
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Portanto, no aeroporto, seus operadores devem exigir um armazenamento correto das sobras
de comida, proibir alimentação de aves, providenciar lixeira e sanitários. Ao redor dos
aeroportos os operadores devem trabalhar juntos com as autoridades locais competentes para
desencorajar atividades e utilização da terra que venham a atrair aves principalmente dentro
das áreas de segurança estabelecidas na resolução CONAMA Nº 004, de 09 de outubro de
1995.
Árvores e arbustos plantados ao longo de ruas e como ornamentação não devem produzir
frutos ou sementes atrativas a aves. As grandes áreas gramadas podem servir como habitat
ideal para larvas e insetos que atraem pássaros. O manejo destas áreas pode ser complexo e
necessitar a utilização de inceticidas, herbicidas, mudanças programadas no tipo de vegetação
de cobertura e alguns ajustes no calendário de corte. Estes planos de manejo devem ser
assistidos por profissionais competentes.
2.8.2.2 - Abrigo
As aves necessitam de abrigo para se proteger, descansar e reproduzir. Diferentes espécies
utilizam diferentes locais como abrigo.
Freqüentemente, as aves procuram abrigo nos hangares dos aeroportos ou em rincões,
marquises, ressaltos ou em quaisquer outros locais que possam oferecer um canto seguro e
protegido para elas.
Outras aves encontram abrigos em árvores ou matas presentes no aeroporto ou nas áreas
externas mais próximas, onde pousam, por vezes, em grande quantidade, quando são aves que
têm por hábito a formação de bandos. Quando a vegetação tiver valor estético ou de outra
natureza, deverá ser avaliada convenientemente, tendo em vista o interesse ou não de sua
preservação.
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Normalmente, o aeroporto é uma área espaçosa livre de animais domésticos, de tráfego
terrestre intenso e de outros incômodos para as aves.
As aves que descansam em áreas próximas às pistas acabam se acostumando ao movimento
das aeronaves e é possível que a permanência delas seja aceitável a maior parte do tempo.
Porém, como seus movimentos a partir das áreas de descanso são imprevisíveis, podendo
ocorrer subitamente e em bando, esta situação também pode acarretar risco para as operações
aéreas.
Levadas pelo instinto de perpetuação das espécies, as aves, na época de sua procriação,
iniciam a busca por locais apropriados e seguros para a formação de ninhos. Sendo uma área
aeroportuária a escolhida, a partir deste momento caracteriza-se uma situação de risco de
colisão em potencial, que só findará quando os filhotes aprenderem a voar e o bando partir do
local de procriação.
Muitos problemas causados pelos pássaros podem ser solucionados eliminando a
disponibilidade de tais áreas, seja por remoção ou exclusão.
2.8.2.3 - Água
A água serve como um imã para os pássaros, portanto todos os locais onde se possa encontrar
água parada devem ser eliminados. Depressões nas pistas de pouso e táxi, e qualquer outro
lugar que venha a acumular água após uma chuva devem ser reparadas ou modificadas para
uma melhor drenagem. Isto é particularmente importante para aeroportos costeiros onde água
fresca é um grande atrativo para os pássaros beberem e se banharem.
2.8.2.4 -Exclusão
Se a comida, a água e o abrigo não podem ser eliminados pela modificação do habitat, então
algumas ações para excluir as aves destas fontes devem ser tomadas. Exclusão envolve o uso
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de barreiras físicas para negar o acesso a certas áreas. Assim como a modificação do habitat,
as técnicas de exclusão, como a instalação de arames nos locais de descanso para evitar o
pouso das aves, podem incialmente ser caras. Entretanto, a exclusão provê uma solução
permanente, ambientalmente correta e se dividida ao longo dos anos uma solução barata.
Acesso aos angares, depósitos e conectores (fingers) podem ser eliminados com redes.
Cortinas de plástico duro penduradas nas portas dos angares e depósitos podem desencorajar o
acesso dos pássaros. Arame farpado pode ser instalado nas bordas, vigas, picos, postes, sinais
e outros lugares evitando que as aves os utilizem como local de descanso. Mudando o ângulo
de inclinação das bordas das construções para 45 graus evita que as aves venham a se
empoleirar. Isolar com plástico ou rede locais onde exista água parada também pode ser uma
solução.
2.8.3-Técnicas de Afugentação
Técnicas de afugentação são desenvolvidas para tornar uma determinada área ou fonte para
aves não atrativa ou amedrontadora. Ao longo prazo, os custos utilizados com estas técnicas
não são baratos se comparados aos custos utilizados com os métodos de modificação de
habitat e exclusão. Não importa quantas vezes estas aves sejam afastadas de uma área que as
atraia, elas retornarão assim que o local se tornar acessível novamente. Entretanto, as técnicas
de modificação do habitat e exclusão nunca tornarão o aeroporto num local completamente
isento de aves, portanto as técnicas de afugentação são mais uma ferramenta no plano de
manejo destas aves.
Estas técnicas atuam afetando os sentidos do animal através de meios químicos, auditivos ou
visuais. O condicionamento das aves nas técnicas de afugentação é o principal problema.
Quando usadas repetidamente sem reforços ou modificações, os animais logos aprendem que
estas técnicas são inofensivas.
Alguns fatores devem ser levados em consideração no uso dos afugentadores:
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 Não existe uma técnica que resolva todos os problemas;
 Não existe um padrão ou um grupo de procedimentos que seja melhor para todas as

situações. O mais importante é um pessoal motivado e treinado com equipamento
apropriado e que entenda o problema das aves nos aeroportos;
 Cada espécie é única e irá freqüentemente responder de uma maneira diferente para cada

técnica de afugentação;
 O condicionamento pode ser minimizado usando uma variedade de técnicas de uma forma

integrada e reforçando a intensidade com eventuais controles letais.

Avanços eletrônicos e computadores estão ajudando no desenvolvimento de sistemas
inteligentes que automaticamente disparam os agentes repelentes (ex: foguetes) quando as
aves entram em uma determinada área. Entretanto estes equipamentos nunca irão substituir o
pessoal treinado em solo para atender a incursões de diferentes espécies altamente adaptáveis.

2.8.3.1- Artifícios Sonoros de Dissuasão
Existem diferentes métodos que se valem dos efeitos sonoros usados na dispersão de pássaros
nos aeroportos. Eles podem ser divididos em dois grupos: sons artificiais e sons naturais.
Com qualquer uma das opções deve-se observar a necessidade de se elaborar estratégias para
o uso destes artifícios, uma vez aves que estejam pousadas podem alçar vôo assustadas pelo
barulho justamente na hora de uma decolagem ou pouso.
Às vezes faz-se necessário o atraso na utilização destes artifícios até que tenha se encerrado a
operação de pouso ou decolagem.
Como já foi mencionado anteriormente, estes métodos, se não usados corretamente e não
sofrerem um reforço perdem logo seu efeito ficando as aves acostumadas a tais sons uma vez
que não oferecem perigo.
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2.8.3.2- Sons Artificiais
São sons geralmente produzidos pela explosão de pólvora de artifícios pirotécnicos ou
ultrasons. Este último não vem se mostrando muito eficiente uma vez que muitas espécies de
pássaros não conseguem detectar sons com frequência mais alta que os humanos.
Os artifícios pirotécnicos são escolhidos de acordo com a facilidade de manejo e custo. São
geralmente lançados por canhões, espingardas ou pistolas para produzir um forte estampido
seguido ou não de clarão e fumaça. Os lançadores podem ser fixos, disparados
eletrônicamente, ou disparados por grupo de homens que fazem patrulha regular nas áreas
críticas.
Em alguns países como Canadá e Estados Unidos, recomenda-se que eventualmente sejam
abatidas algumas aves quando da utilização deste método, para evitar que o bando não
“perceba” que o barulho não oferece risco algum.
Evidentemente esta ação é coordenada e autorizada pelo órgão ambiental do país.
2.8.3.3- Sons Naturais
É o emprego de sons semelhantes aos emitidos pelas aves quando se encontram sobre pressão
ou coação, em sinal de alerta ou de perigo. Há, ainda, sons emitidos pelas aves de rapina, em
sinal de ataque, ao observar uma presa.
Torna-se necessário obter os sons de aves adultas e de suas crias, emitidos pelas espécies que
estejam causando o problema, nas situações descritas anteriormente, ou de seu predador
natural, e difundi-los em alto volume na área desejada.
A gravação dos sons de alerta, perigo ou de ataque emitidos pelas aves deve ser confiada a um
técnico especialista em sons, em conjunto com um perito em aves, tornando-se mandatória a
utilização de um equipamento de alta fidelidade para a realização dessas gravações.
As vozes altas devem ter 50 watts de potência e uma freqüência de resposta de até 20.000Hz,
sem distorção. A distância do som reproduzido deverá estar entre 90 a 180 metros das aves,
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difundindo-o entre 10 e 20 segundos. Se 20 segundos depois as aves não se movimentarem,
repetem-se os sons durante mais 10 a 20 segundos. Pode-se reforçar os efeitos utilizando-se
alguns petardos – explosivo portátil para destruir obstáculos – ao mesmo tempo. Se a terceira
tentativa não acusar o resultado esperado, pode-se afirmar que estes dispositivos perderam sua
eficiência.
A observação dessas práticas tem demonstrado que é menos provável que as aves se habituem
a sons naturais, como os sinais de alerta ou de perigo de um membro do bando ou os de uma
ave de rapina. Esse hábito a sons naturais pode, no entanto, acabar eventualmente
acontecendo.
2.8.3.4- Artifícios Visuais de Dissuasão
Estes artifícios seguem basicamente o mesmo princípio dos antigos “espantalhos” usados nas
atividades agrícolas. São bandeiras e bandeirolas bem como espelhos, modelos de aves como
falcões e outras aves de rapina. Mais recentemente, vem se empregando raios laser que são
direcionados para os bandos ou para um único pássaro. Em experiências recentes ficou
demonstrado que a eficiência destes raios parece diminuir com a claridade do dia. O uso de
lasers nos aeroportos requer evidentemente extremo cuidado.
Esta técnica pode fornecer alguns bons resultados de curto tempo, principalmente se
combinada com outras técnicas de afugentação. Entretanto, a maioria do sucesso atribuído a
esta técnica deve-se a reação a algo novo. As aves visitantes ou migratórias são mais fáceis de
serem espantadas com a aplicação dessas técnicas, devido ao pouco tempo de permanência,
que não permite que elas se habituem com tais procedimentos. Já as aves residentes,
continuarão a ser um problema, pois ao longo do tempo elas se acostumarão com os limites
dessas técnicas.
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2.8.3.5- Falcoaria
Falcões treinados e outras aves de rapina vêm sendo usados por diversos aeroportos na
Europa e nos Estados Unidos. A vantagem em se usar falcões é que as aves são submetidas a
um predador natural pelos quais elas têm um medo nato. As desvantagens são o custo
excessivo na manutenção de um pessoal qualificado para treinar, comandar e tratar uma
quantidade suficiente de aves e pela dificuldade de comunicação entre as torres de controle e
os alojamentos onde se situam as aves e seus treinadores.
Os falcões são geralmente treinados para voarem em círculos, afugentando as outras aves e
em alguns casos podem ser comandados para o ataque.
As limitações desta técnica estão no fato destes animais não voarem a noite, com ventos fortes
ou ainda em períodos de muda.
Outra inovação mais recente é o uso de cães, principalmente os da raça border collie que
estão sendo utilizados em alguns campos de golf e aeroportos como experiência. Entretanto,
os cães têm muito pouco efeito sobre as aves que estão sobrevoando o campo.
2.8.3.6- Aeromodelos Controlados a Rádio
Os aeromodelos controlados a rádio proporcionam ao mesmo tempo estímulos visuais e
sonoros e eventualmente tem sido usados para assustar pássaros nos aeroportos. A grande
vantagem é que o pequeno avião está sob o controle de uma pessoa que pode direcioná-lo
diretamente no alvo, ou seja, no pássaro ou no bando de pássaros. Uma segunda vantagem é
que este mecanismo está sempre à disposição, podendo ser utilizado assim que necessário.
Algumas destas aeronaves estão sendo desenvolvidas imitando a aparência de um falcão ou
até mesmo para lançar foguetes pirotécnicos. Os operadores, no entanto, devem se certificar
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que a freqüência de rádio utilizada seja compatível com os outros rádios utilizados dentro do
sítio aeroportuário.
2.8.3.7- Repelentes Químicos
Consiste na utilização de produtos químicos nas zonas que são mais atrativas para as aves.
Nos Estados Unidos onde este método é mais usado, os produtos devem estar devidamente
registrados no U.S. Environmental Protection Agency (USEPA) ou Food and Drug
Administration (FDA) antes de manejados como forma de combater a presença de pássaros
nos aeroportos. Ainda assim, alguns estados proíbem tal método.
Quando da utilização de tais produtos é importante um cuidado especial para que não afetem
o meio ambiente ou outras espécies.
Estes produtos são geralmente comercializados na forma de líquidos ou pastas. Alguns são
aplicados onde as aves costumam se empoleirar. Outros são pulverizados sobre a vegetação
ou misturados nos lugares onde há água parada. Alguns destes produtos químicos são:
polybutenos (polybutenes), (methyl anthranilate, anthraquinone), (methyl anthranilate).

Alguns repelentes comerciais importados utilizados são: “Tacky-toes Bird Repellent Paste”;
“Bird Tanglefoot” e “Shoo Bird Pepellent Paste”.

2.8.3.8- Utilização de Narcóticos
A utilização de narcóticos é o método de afugentação que causa paralisia temporária das aves
com o objetivo de assustá-las, provocando a emissão de sons de alerta pelas mesmas, que
assustam e afastam as outras aves da mesma espécie.
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Este método também requer a presença de um especialista com o objetivo de prescrever a
droga adequada, nas doses corretas, como também orientar o pessoal que irá trabalhar com
este material. É um método sofisticado, devendo ser utilizado somente em situações extremas.
2.8.3.9- Produtos Químicos Contra outras Espécies
Baseia-se na utilização de defensivos agrícolas e herbicidas para combater respectivamente os
insetos e o crescimento de ervas e agentes desfolhantes que eliminam as sementes e servem
como fonte de alimento para as aves.
2.8.4- Remoção
A modificação do habitat, exclusão e técnicas de afugentação são as primeiras linhas de ação
em qualquer plano de manejo de aves em um aeroporto. Entretanto, estas ações não irão
solucionar todos os casos. Estas aves devem então ser removidas do local.
Geralmente a ação de remoção é aplicada em casos de espécies em extinção ou em aeroportos
que apresentem uma grande quantidade de uma determinada espécie. Estas remoções podem
ser seguidas por realocações ou abates. Nas realocações, as áreas escolhidas para a introdução
dessas aves devem ser avaliadas quanto à capacidade de suportar a sua presença, além de
guardar uma distância que não permita o retorno das mesmas para as áreas de origem.
Os abates geralmente ocorrem em situações extremas. No Brasil, para que os órgãos
ambientais competentes autorizem o abate de aves no sítio aeroportuário, a administração
aeroportuária deverá apresentar estudos consistentes que comprovem a situação de
desequilíbrio da fauna, a situação de insegurança para a prática da atividade aérea e a real
necessidade deste tipo de intervenção.
Qualquer captura ou abate deve ser feito humanamente e somente por pessoal treinado e que
dominem as técnicas a serem utilizadas.
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Quando o abate ocorrer dentro do sítio aeroportuário, o pessoal indicado deverá ser treinado a
utilizar munição adequada, sempre orientado por uma pessoa preparada e experiente.

3- AEROPORTO INTERNACIONAL TOM JOBIM
3.1- Localização
O Aeroporto Internacional Tom Jobin situa-se no município do Rio de Janeiro, na Ilha do
Governador, em uma área há muito tempo chamada de Galeão. O ponto de referência do
aeródromo situa-se 13NM à NE do centro da cidade, a uma elevação de 28FT o que
corresponde a 9m e tem as seguintes coordenadas geográficas: S22483.6 / W043150.2.
Sua administração tem como endereço oficial: INFRAERO – Aeroporto Internacional do Rio
de Janeiro – CEP – 21941.000 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil. O aeroporto ocupa uma área de
14km e fica limitado aos setores Norte, Sul e Oeste, pela Baía de Guanabara, e ao setor Leste,
pelos bairros Moneró, Guarabu, Galeão, Jardim Guanabara e Dendê. A principal via de acesso
à ilha é uma ponte que a liga ao continente e dá acesso à Linha Vermelha e Av. Brasil.

3.2 – Características Físicas
3.2.1 – Aeroporto Internacional
O Aeroporto Tom Jobin além de comportar parte do tráfego aéreo doméstico, é destinado
como aeródromo de entrada e saída do tráfego aéreo internacional, no qual se aplicam todos
os trâmites relativos à alfândega, imigração, saúde, quarentena de animais e plantas e
procedimentos semelhantes onde haja serviço de tráfego áereo disponível com caráter regular.
Estas características o classificam como Aeroporto Internacional de acordo com o AIP Brasil
(Publicação de Informação Aeronáutica), documento básico da aviação, destinado
primordialmente a satisfazer as necessidades internacionais de intercâmbio de informações
aeronáuticas.
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3.2.2 – Terminais de Passageiros
Dentro de uma área de 14km, o aeroporto contém dois terminais de passageiros que por sua
vez abrigam restaurantes, hotéis, bancos, serviços telefônicos, correios, berçários, caixas
automáticos, informações turísticas, serviços de táxi e ônibus especiais e urbanos, um espaço
cultural e tudo o mais que se encontra em uma cidade. Nestes terminais estão também
instaladas todas as facilidades no que diz respeito ao embarque e desembarque de passageiros.
Junto destes terminais existe um prédio onde fica a administração da infraero e as áreas de
controle operacional de algumas empresas aéreas. Os terminais contam com uma grande área
de estacionamento para funcionários e passageiros. No espaço delimitado pelo aeroporto
encontra-se também a Base Aérea do Galeão e os terminais de carga que contam com todas as
instalações para o manejo da carga.
3.2.3 - VARIG
A Varig tem, instalada no setor Leste do aeroporto, próximo a cabeceira 28, a sua área
industrial onde são executados serviços de manutenção, dentro de hangares específicos a cada
tipo de reparo, e ainda edificações destinadas a serviços administrativos. Nesta zona ainda
encontra-se um refeitório, e um hospital destinado aos funcionários.
3.2.4 – Pistas de Rolagem e Estacionamento de Aeronaves
As áreas destinadas aos pousos e decolagens são a pista 15–33 e a pista 10-28, medindo
respectivamente 4.060m X 45m e 3.240m X 47m. Estes comprimentos contabilizam os 60m
destinados a uma área de escape denominada Stop Way. A numeração destas pistas é devido a
orientação geográfica, seguindo instruções de convenções internacionais.(anexo B – pág.53)
Tanto as pistas principais como as pistas de táxi possuem sinalização e balizamento
necessários para operações noturnas e diurnas.
Todas as cabeceiras dispõem de procedimentos de aproximação por instrumentos de não
precisão, entretanto as cabeceiras 10, 28, e 15 possuem, além destes sistemas, um
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equipamento denominado ILS, que proporciona aos pilotos, através do display dos
intrumentos do avião, uma rampa vertical de planeio. O aumento na precisão devido a este
intrumento permite uma redução nas condições mínimas de visibilidade e teto requeridas para
pousos e decolagens. Este sistema requer um conjunto de luzes de aproximação denominado
ALS (Aproach Light System). Estas luzes são instaladas nas cabeceiras e no prolongamento
do eixo da pista. No caso do Aeroporto Tom Jobim podem ser percebidas pelos motoristas
que trafegam pela Linha Vermelha, se estes olharem para os suportes montados dentro da
Baía de Guanabara. Vale ressaltar que estes suportes servem como puleiros para garças e
urubus.
Existem pistas de táxi para o deslocamento das aeronaves e áreas de estacionamento remotas
que somam 30 posições: 11 no terminal 1, e 19 no terminal 2, das quais 7 são destinadas a
aviação geral.
No que tange aos conectores (fingers) são 19 pontes em cada terminal totalizando 38
posições.

3.2.5 – Outras Instalações
Outras instalações que merecem destaque são a torre de controle, o corpo de bombeiros e os
tanques de armazenamento de combustível. A querosene para turbina é levado até as
aeronaves através de carros pipas e hidrantes. Importante ressaltar que todas as áreas não
pavimentadas entre as pistas principais e pistas de táxi, bem como toda a área livre de
obstáculos ao longo das pistas principais são cobertas de grama.
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3.3 – Caracterização do Tráfego Aéreo
Devido às características físicas do Aeroporto Tom Jobim é possível a operação de todo o tipo
de tráfego. Pode-se identificar a operação de aeronaves civis e militares, de transporte aéreo
regular e da aviação geral, em vôos domésticos ou internacionais.
Comporta aeronaves sob regras de vôo por instrumentos (IFR) e sob regras de vôo visual
(VFR). A aviação de carga também tem seu espaço, bem como helicópteros.
No entanto o que predomina são vôos de transporte aéreo regular com aeronaves de médio a
grande porte.
3.4 – Dados Estatísticos
Embora a política empregada, a preferência dos usuários por um aeroporto mais central e o
aumento da criminalidade nas vias de acesso ao Aeroporto Tom Jobim venham prejudicando
as operações do aeroporto e sobrecarregando as operações do Aeroporto Santos Dumont, os
dados estatísticos a seguir demonstram que o AIRJ ainda é um importante elo de ligação entre
a cidade do Rio de Janeiro e as demais cidades do país, bem como com as principais capitais
do mundo. Estes dados foram obtidos junto ao Departamento de Operações da INFRAERO e
referem-se ao ano de 2003.
 população flutuante: 50.000 pessoas;
 movimento de passageiros/ano: Não Informado
 movimento de carga aérea/ano: Não Informado
 pousos e decolagens/dia: 95 pousos – 97 decolagens;
 pousos e decolagens/mês: 2.865 pousos – 2.869 decolagens;
 pousos e decolagens/ano: 34.385 pousos – 34.430 decolagens;
 pista mais utilizada: 15/33;
 procedimento mais utilizado: IAL CHARLIE 3, cabeceira 15. (anexo C – pág.50)

Os horários de pico de pousos e decolagens durante o dia são:
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 entre 19:00 e 20:00 horas – pouso;
 entre 08:00 e 09:00 horas – decolagem.

Os meses de maior tráfego ao longo do ano são: janeiro, março e dezembro.
4 – ATERRO SANITÁRIO DE GRAMACHO
4.1 Características Físicas

O Aterro Sanitário de Gramacho possui uma extensão de 130 ha, o que corresponde há
aproximadamente 1.300.000 m2. Grande parte desta área é reservada para a deposição dos
resíduos recebidos. Logo na entrada existe uma guarita de segurança e pequenas edificações,
onde encontram-se a administração e outros setores de apoio ao gerenciamento do aterro. Em
frente à administração encontra-se uma balança rodoviária, com capacidade para pesar até 31
ton, onde os caminhões de lixo pesam na entrada e na saída, após o depósito no local
determinado. São realizadas aproximadamente 1.000 pesagens/dia e recebidas 8.000 ton/dia
de lixo. Este aterro possui 170 empregados, 160 catadores cooperativados e 900 catadores
com cadastro que trabalham ali diariamente.

4.2 Localização

O aterro localiza-se no Município de Duque de Caxias, em Jardim Gramacho, Rio de Janeiro
e recebe o lixo domiciliar e público dos municípios de Duque de Caxias, Nilópolis, São João
de Meriti, Nova Iguaçu e Rio de Janeiro. A área do aterro delimita-se em cerca de dois terços
dos seus limites com cursos d’água, que são a Baía de Guanabara e os Rios Sarapuí e Iguaçu.
A escolha dessa área foi realizada através de um sobrevôo e da identificação de uma grande
área sem uso e cercada por um manguezal.
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4.3 Características dos Resíduos Sólidos

Os resíduos sólidos recebidos no Aterro de Gramacho podem ser subdivididos em três tipos:
domiciliar, público e hospitalar. Os resíduos perigosos são encaminhados a outro aterro.

4.4 Processo de Recepção dos Resíduos Sólidos

Caminhões do tipo Carreta (de 25, 30 e 45m3), Coletores compactadores (de 6, 10 e 15 m3),
Basculantes (de 10, 12, 15 e 18 m3), Dempster de uma caixa de 5m3 e Dempster duplo de
duas caixas de 5m3 transportam os resíduos sólidos até o aterro sanitário de Gramacho. Ao
chegarem, estes caminhões são obrigados a se pesar na balança para a obtenção do peso
líquido, anotação de controle em formulários específicos e o encaminhamento ao local de
descarga. Neste local o lixo será depositado e coberto por uma camada de argila, cascalho e
por uma manta impermeável, impedindo a contaminação do solo. Após o depósito deste lixo,
estes caminhões retornam à balança, onde devem se pesar novamente a fim de se controlar o
peso na saída e verificar se todo o lixo foi realmente depositado. Ao passar pela balança, o
caminhão se dirige à guarita de saída.

4.5 Horários de Pico

A administração do aterro considera alguns horários de pico, aonde às vezes chega-se a
formar filas de caminhões para pesagem e depósito dos resíduos. Os horários são: 10:30 às
13:30; 16:00 às 19:00 e 20:00 às 00:00.
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4.6 Medidas ou Práticas Adotadas para Diminuição da Atração das Aves

Uma prática observada com a finalidade de diminuir a atração de aves é a utilização de
cascalho, argila e manta após o processo de descarga dos resíduos. Porém, como o aterro
sempre estará recebendo lixo e do lixo não ficar mais de 24 horas descoberto, existirá um
foco definido de resíduos, servindo de atração para aves, vetores e roedores. Outro fator é que
o lixo descoberto servirá de opção de sobrevivência para os mais de 1000 catadores que
trabalham no aterro.

5– ASPECTOS LEGAIS

5.1 – Introdução
O complexo aeroportuário requer uma gama de restrições quanto ao uso, apropriação e
operação das áreas no entorno, uma vez que necessita de uma zona livre de influências para
garantir o mínimo risco no tráfego das aeronaves e minimizar o problema do ruído produzido
pelos aviões. Prevenções quanto à limitação no gabarito das construções vizinhas, presença de
atividades consideradas perigosas como matadouros e vazadouros de lixo etc., a presença de
escolas, hospitais e atividades capazes de interferir nos sistemas de comunicação e navegação
aérea, devem ser tomadas.(Segundo Souza 2001).
Por estes motivos necessita-se de uma legislação adequada que garanta a segurança da
atividade aérea e conseqüentemente o controle do perigo aviário.
Desta necessidade surgem então diversas propostas que são transformadas em leis ou normas,
sejam a nível federal ou através de acordos internacionais. No âmbito federal estes
instrumentos legais partem do Comando da Aeronáutica através de órgãos como CENIPA /
IAC – Instituto de Aviação Civil /DIPAA – Divisão de Investigação e Prevenção de
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Acidentes Aeronáuticos /DECEA – Departamento de Controle do Espaço Aéreo e do
Ministério do Meio Ambiente (CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente /IBAMA
– Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis / CEMAVE –
Centro Nacional de Pesquisa para Conservação das Aves Silvestres).
O Brasil como membro integrante da ICAO (Organização de Aviação Civil Internacional)
também segue as recomendações e normas expedidas por esta entidade.

5.2 – Aspectos Constitucionais
Primeiramente, a Constituição Federal Brasileira (CFB) estabelece, em seu Art. 21 (inciso
VII, alínea c), que compete à União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão
ou permissão à navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária.
Art. 21. (*) Compete à União:

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária;

Já no Art. 22 estabelece que é competência privativa da União legislar sobre alguns assuntos.
No inciso I, especifica tais assuntos: “direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral,
agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho”.
Art. 22. (*) Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial
e do trabalho;

5.2.1 Lei Nº 7.565, de 19 de Dezembro de 1986
Art 1º O Direito Aeronáutico é regulado pelos Tratados, Convenções e Atos Internacionais de
que o Brasil seja parte, por este Código e pela legislação complementar.
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§ 1º Os Tratados, Convenções e Atos Internacionais, celebrados por delegação do Poder
Executivo e aprovados pelo Congresso Nacional, vigoram a partir da data neles prevista para
esse efeito, após o depósito ou troca das respectivas ratificações, podendo, mediante cláusula
expressa, autorizar a aplicação provisória de suas disposições pelas autoridades aeronáuticas,
nos limites de suas atribuições, a partir da assinatura (arts. 14, 204 e 214).
§ 2º Este Código se aplica a nacionais e estrangeiros, em todo o território nacional, assim
como, no exterior, até onde for admitida a sua extraterritorialidade.
§ 3º A legislação complementar é formada pela regulamentação prevista neste Código, pelas
leis especiais, decretos e normas sobre matéria aeronáutica (art. 12).
Art 2º Para os efeitos deste Código consideram-se autoridades aeronáuticas competentes as do
Ministério da Aeronáutica, conforme as atribuições definidas nos respectivos regulamentos.

O Título II, Capítulo I, dispõe do Espaço Aéreo e seu uso para Fins Aeronáuticos:
Art 12. Ressalvadas as atribuições específicas, fixadas em lei, submetem-se às normas (art. 1º,
§ 3º), orientação, coordenação, controle e fiscalização do Ministério da Aeronáutica:
I - a navegação aérea;
II - o tráfego aéreo;
III - a infra-estrutura aeronáutica;
IV - a aeronave;
V - a tripulação;
VI - os serviços, direta ou indiretamente relacionados ao vôo.

Na seção V sobre Zonas de Proteção, dispõe:
Art. 43. As propriedades vizinhas dos aeródromos e das instalações de auxílio à navegação
aérea estão sujeitas a restrições especiais.
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Parágrafo único. As restrições a que se refere este artigo são relativas ao uso das propriedades
quanto a edificações, instalações, culturas agrícolas e objetos de natureza permanente ou
temporária, e tudo mais que possa embaraçar as operações de aeronaves ou causar
interferência nos sinais dos auxílios à radionavegação ou dificultar a visibilidade de auxílios
visuais.
Art. 44. As restrições de que trata o artigo anterior são as especificadas pela autoridade
aeronáutica, mediante aprovação dos seguintes planos, válidos, respectivamente, para cada
tipo de auxílio à navegação aérea:
I - Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromos;
II - Plano de Zoneamento de Ruído;
III - Plano Básico de Zona de Proteção de Helipontos;
IV - Planos de Zona de Proteção e Auxílios à Navegação Aérea.
§ 1° De conformidade com as conveniências e peculiaridades de proteção ao vôo, a cada
aeródromo poderão ser aplicados Planos Específicos, observadas as prescrições, que
couberem, dos Planos Básicos.
§ 2° O Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromos, o Plano Básico de Zoneamento de
Ruído, o Plano de Zona de Proteção de Helipontos e os Planos de Zona de Proteção e
Auxílios à Navegação Aérea serão aprovados por ato do Presidente da República.
§ 3° Os Planos Específicos de Zonas de Proteção de Aeródromos e Planos Específicos de
Zoneamento de Ruído serão aprovados por ato do Ministro da Aeronáutica e transmitidos às
administrações que devam fazer observar as restrições.
§ 4° As Administrações Públicas deverão compatibilizar o zoneamento do uso do solo, nas
áreas vizinhas aos aeródromos, às restrições especiais, constantes dos Planos Básicos e
Específicos.
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§ 5° As restrições especiais estabelecidas aplicam-se a quaisquer bens, quer sejam privados ou
públicos.
Art. 45. A autoridade aeronáutica poderá embargar a obra ou construção de qualquer natureza
que contrarie os Planos Básicos ou os Específicos de cada aeroporto, ou exigir a eliminação
dos obstáculos levantados em desacordo com os referidos planos, posteriormente à sua
publicação, por conta e risco do infrator, que não poderá reclamar qualquer indenização.
Art. 46. Quando as restrições estabelecidas impuserem demolições de obstáculos levantados
antes da publicação dos Planos Básicos ou Específicos, terá o proprietário direito à
indenização.

5.2.2 Portaria Nº 1.141/GM5, de 08 de Dezembro de 1987
Com a aprovação desta Portaria, o então Ministério da Aeronáutica estabelece uma regra
clara, no sentido de coibir a presença de implantações de natureza perigosa no entorno dos
aeroportos brasileiros, com a intenção de mitigar os riscos para as operações aéreas.
O Art. 46 estabelece, em seu caput, que nas Áreas de Aproximação e Áreas de Transição dos
aeródromos e helipontos não são permitidas implantações de natureza perigosa, mesmo não
ultrapassando os gabaritos fixados. Em seu parágrafo 1º, denomina como implantação de
natureza perigosa uma série de atividades, dentre as quais é citado o vazadouro de lixo, assim
como outras que possam proporcionar riscos semelhantes à navegação aérea. Já em seu
parágrafo 3º, dá competência ao Comando Aéreo Regional – COMAR para decidir “contrária
ou favoravelmente sobre a execução da implantação”.
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5.2.3 Resolução CONAMA nº 04, de 09 de Outubro 1995 com abordagem sobre as Áreas de
Segurança Aeroportuárias
Considerando que o artigo 43, da seção V, do capítulo II, do título III, da Lei nº 7.565, de 19
de dezembro de 1986, estabelece que as propriedades vizinhas dos aeródromos e as
instalações de auxílio à navegação aérea estão sujeitas a restrições especiais;
Considerando que o parágrafo 1º, do artigo 46, do capítulo IX, da Portaria nº 1.141/GM5, de 8
de dezembro de 1987, estabelece o conceito de "Implantação de Natureza Perigosa" e
determina a sua proibição nas Áreas de Aproximação e Áreas de Transição dos Aeródromos e
Helipontos;
Considerando que mesmo com a diminuição do número total de incidentes e/ou acidentes
aéreos nos últimos anos aumentou a incidência de colisão de aeronaves com pássaros;
Considerando que a crescente proliferação de áreas degradadas e com deficiência de
saneamento básico próximo aos aeroportos propicia a incidência e permanência de aves nestas
áreas;
Considerando a necessidade de legislação específica que proteja a áreas de entorno do
aeródromo quanto à implantação de atividades de natureza perigosa que sirvam como foco de
atração de aves.
Considerando ainda que a Organização Internacional da Aviação Civil - OACI recomenda
que não sejam estabelecidas atividades atrativas de pássaros nas áreas de entorno dos
aeroportos, resolve:
Art. 1º São consideradas "Área de Segurança Aeroportuária - ASA" as áreas abrangidas por
um determinado raio a partir do "centro geométrico do aeródromo", de acordo com seu tipo
de operação, divididas em 2 (duas) categorias:
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I - raio de 20 km para aeroportos que operam de acordo com as regras de vôo por instrumento
(IFR); e
II - raio de 13 km para os demais aeródromos.
Parágrafo único. No caso de mudança de categoria do aeródromo, o raio da ASA deverá se
adequar à nova categoria.
Art. 2º Dentro da ASA não será permitida implantação de atividades de natureza perigosa,
entendidas como "foco de atração de pássaros", como por exemplo, matadouros, cortumes,
vazadouros de lixo, culturas agrícolas que atraem pássaros, assim como quaisquer outras
atividades que possam proporcionar riscos semelhantes à navegação aérea.
Art. 3º As atividades de natureza perigosa já existentes dentro da ASA deverão adequar sua
operação de modo a minimizar seus efeitos atrativos e/ou de risco, em conformidade com as
exigências normativas de segurança e/ou ambientais, em prazo de 90 (noventa) dias, a partir
da publicação desta Resolução.
Art. 4º De acordo com as características especiais de um determinado aeródromo a área da
ASA poderá ser alterada pela autoridade aeronáutica competente.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

5.2.4 Documentos Normativos Internacionais
Como o Brasil é considerado um membro contratante da OACI, este segue normas e
recomendações expedidas por tal órgão. Como exemplo podemos citar:
ANEXO 14, Emenda 5, item 9.5 “Redução do Perigo Devido às Aves”, que estabelece as
diretrizes para serem adotadas pelos países contratantes.
ANEXO 16, que estabelece diretrizes sobre meio ambiente.
Doc 9137 NA/898 “Manual de Servicios de Aeropuertos – Reducción Del Peligro Que
Representan Las Aves, Parte 3, OACI, Tercera Edición – 1991”, que contém informações de
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assessoramento aos países contratantes, com a finalidade de assegurar que se adotem medidas
adequadas para estabelecer o controle das questões relativas ao problema do perigo aviário.
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6 – CONCLUSÃO
Este capítulo apresenta uma breve avaliação da possibilidade de implantação e operação de
um aterro sanitário (AMG), dentro da Área de Segurança Aeroportuária (ASA) do Aeroporto
Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro (AIRJ).
O ponto de maior importância e destaque deste estudo preliminar reside no fato de se
considerar que se o AIRJ e o AMG adotarem e aplicarem ações e procedimentos voltados à
identificação, ao controle ou à eliminação dos fatores de atração de aves na ASA do
Aeroporto Internacional Tom Jobim, estes evitarão o crescimento do índice de colisões de
aeronaves com aves (perigo aviário) durante os procedimentos operacionais de vôo.
A partir daí, o município do Rio de Janeiro possuirá um aterro com condições mais
adequadas e confiáveis para a recepção e o tratamento do lixo urbano, contribuindo para o
total desaparecimento das aves que ali se instalam atualmente. Com isso, o aeroporto Tom
Jobim terá uma de suas principais causas para o perigo aviário sob controle. O que não
impede, muito pelo contrário, que o mesmo adote e aplique ações, métodos e procedimentos
em conjunto ou separadamente com o AMG para a eliminação do perigo aviário em sua
ASA.
Portanto, é fato que as autoridades competentes e as administrações aeroportuárias devem
buscar o controle e a eliminação deste problema, conduzindo recomendações e sugestões a
fim de estabelecer condições de segurança adequadas à prática aeronáutica em suas unidades
aeroportuárias.
Em razão desta necessidade foi criada em 2001, a CCPAB (Comissão de Controle do Perigo
Aviário do Brasil), através do Comitê Nacional de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos -
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CNPAA, tendo atualmente como membros: CENIPA, DAC, IAC, IBAMA, CEMAVE,
INFRAERO, VARIG, TAM, VASP, GOL e Líder Táxi Aéreo.
Esta Comissão executa diversas Vistorias de Segurança com foco no perigo aviário em todo
país. Nessas vistorias, são convidadas autoridades executivas, legislativas e judiciárias, que
buscam avaliar, ajudar e solucionar os principais focos de atração de aves. Além disso, está
em fase final, um projeto de lei, regulando a ASA e dando poder de fiscalização para a
Aeronáutica em conjunto com as autoridades municipais.
Vemos que atualmente o perigo aviário vem sendo discutido em diversas esferas da nossa
sociedade, resultando na criação desta Comissão e possivelmente na aprovação de um projeto
de lei.
Porém, apesar de julgarmos que embora seja uma importante iniciativa para o controle do
perigo aviário é necessário que todas as partes envolvidas com este problema (comunidade
local, AIRJ, AMG e demais autoridades) sejam ouvidas e participem desta Comissão e das
decisões a serem tomadas.
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Anexo A: Ficha CENIPA 15
PROGRAMA DE CONTROLE DO PERIGO AVIÁRIO NO BRASIL

FICHA CENIPA 15

-

COLISÃO COM AVE
DATA

MATRÍCULA
1

AERONAVE

2

EFEITO NO VÔO

OPERADOR
FABRICANTE

MODELO

NENHUM

POUSO DE PRECAUÇÃO

DECOLAGEM ABORTADA

PARADA DO(S) MOTOR(ES)

OUTROS

MOTOR
FABRICANTE

MODELO

3

CONDIÇÕES DO CÉU

HORA LOCAL

4

0-1000m

NUBLADO

1000-5000m

ENCOBERTO

ACIMA DE 5000m

PERÍODO
DIA

VISIBILIDADE

SEM NUVENS

FUSO

ALVORADA

CREPÚSCULO

NOITE
10

AERÓDROMO

NOME

AVE

PISTA

ESPÉCIE

INDICATIVO

UF

ALTURA (AGL)

NÃO IDENTIFICADA

AVISTADA

FORA DE AERÓDROMO
LOCAL
5

(ESPECIFICAR)

9

VELOCIDADE (IAS)
Ft

ATINGIDA

TAMANHO

1

Kt

PEQUENO

2 – 10

MÉDIO

11 – 100

GRANDE

(ACIMA DE 100)
11

6

FASE DE VÔO

PILOTO ALERTADO PARA AS AVES?

ESTACIONAMENTO

CRUZEIRO

ROLAGEM

DESCIDA

DECOLAGEM

APROXIMAÇÃO

SUBIDA

CORRIDA DE POUSO

VÔO A BAIXA ALTURA

OUTROS (ESPECIFICAR)

7

SIM

NÃO

12

OBSERVAÇÕES
(DESCREVER DANOS E OUTRAS INFORMAÇÕES PERTINENTES)

PARTE(S) DA AERONAVE
ATINGIDA

DANIFICADA

RADOME
PÁRA-BRISAS
NARIZ (EXCLUINDO O ACIMA)
MOTOR Nº 1
2
3
4
HÉLICE
ASA / ROTOR
FUSELAGEM
TREM DE POUSO
CAUDA
LUZES
OUTROS (ESPECIFICAR)
13
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Anexo B: Carta de Aeródromo

2

Anexo C: Carta de Aproximação pista 15

3

Anexo D: Foto do AMG com parte do lixo descoberto e a presença de urubus. Ao fundo Baía
de Guanabara e hangar da VARIG (MAIO/04)

4

ANEXO E: Foto do AMG com caminhão basculante descarregando argila para cobertura do
lixo e a presença de garças e urubus (MAIO/04)

5

ANEXO F: Foto do AMG com parte do lixo descoberto e a presença de urubus. Ao fundo a
Baía de Guanabara (MAIO/04)

6

ANEXO G: Foto do AMG com a balança para pesagem dos caminhões na entrada e na saída
(MAIO/04)
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ANEXO H: Foto do AMG com caminhão se pesando na balança (MAIO/04)

