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RESUMO 

Colisões entre aeronaves e pássaros representam 65% do total de ocorrências, considerando-

se acidentes, incidentes graves, incidentes e ocorrências de solo. Isto demonstra a necessidade 

de programar ações para reduzir o número destes eventos. Nos últimos 10 anos as colisões 

deste tipo triplicaram. O número de acidentes dessa natureza cresce bem mais acelerado que 

os de frota de aviões. Em 2010, no Brasil, foram registradas 998 colisões, uma média de 3 

colisões por dia. Com a pista de pouso e decolagem com 1868 metros de comprimento por 45 

metros de largura o aeroporto de Ponta Pelada situa-se num altiplano no Bairro do Educandos, 

perímetro urbano de Manaus, às margens do Rio Negro, tendo sua pista, em toda sua 

extensão, ao lado adjacente do Rio Negro, e no setor Sul do aeroporto, uma vasta vegetação 

secundária e herbácea, tornando-se abrigo e refúgio de aves e outros tipos de animais. No 

setor Sudeste, a pouco mais de 2.000 metros há o Porto da Ceasa, e no setor Oeste a uma 

distância linear de aproximadamente 1.000 metros há uma das mais importantes feiras livres 

de Manaus, a Feira da Panair, que é uma das grandes responsáveis pelo abastecimento de 

pescado da cidade. Além desses fatores altamente contribuintes para o acúmulo de pássaros, 

no setor Norte, a área urbana com seus resíduos sólidos produzidos pela população, também 

se tornam um agravante para a segurança dos voos realizados no aeroporto de Ponta Pelada, 

no que tange a atração de pássaros para a área de estudo. 

 

Palavras chave: Perigo aviário. Ocorrências. Ponta Pelada. 
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ABSTRACT 

Collisions between aircraft and birds represent 65% of total occurrences, considering 

accidents, serious incidents , incidents and occurrences at the soil. This demonstrates the need 

to plan actions to reduce the number of these events. Over the past 10 years such collisions 

tripled. The number of accidents of this nature grows much faster than the aircraft fleet. In 

2010, in Brazil, there were 998 collisions on average of 3 collisions every day. With the 

landing and takeoff with 1,868 meters long by 45 meters wide Airport Ponta Pelada is located 

in a highland district Educandos urban area of Manaus, on the banks of the Negro river, and 

the runway, in all its extension adjacent side of the Negro river, South sector, an extensive 

secondary and herbaceous vegetation, becoming shelter and refuge for birds and other kinds 

of animals. In Southeastern sector of the airport just over 2,000 meters there is the Port of 

Ceasa , and western sector to a linear distance of approximately 1,000 meters there is one of 

the most important fairs of Manaus, the Panair Fair, which is one of the main culprits the 

supply of fish in the city. In addition to these highly contributing to the buildup of birds in the 

North sector factors, the urban area with their solid waste produced by the population also 

become an aggravating factor for the safety of flights performed in Ponta Pelada Airport, 

when it comes to attracting birds for the study area. 

 

Keyswords: Bird strike. Ocurrences. Ponta Pelada. 
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INTRODUÇÃO 

Uma unidade aeroportuária pode trazer grandes benefícios para o município e 

para a região onde está situada, gerando empregos, ampliando as possibilidades de 

negócios e, portanto, induzindo e, até mesmo, acelerando o desenvolvimento dessa 

região. Contudo, a presença de infraestrutura aeroportuária impõe severas restrições ao 

uso do solo na área situada em seu entorno, tanto para proteger a comunidade como 

para preservar a capacidade operacional do sítio aeroportuário. 

Em tese, a influência de um aeroporto no desenvolvimento urbano de uma 

localidade, vai depender do porte dessa cidade. Aquelas menores e que apresentam 

baixo grau de urbanização são mais sensíveis a este impacto, uma vez que, geralmente, 

carecem dessa infraestrutura. Assim, à medida que se implanta a infraestrutura para 

viabilizar a construção do aeroporto, o fluxo natural de expansão e ocupação urbana é 

vetorizado na sua direção, pois a população busca usufruir dos benefícios implantados. 

Surge, então, o conflito de interesses e a necessidade de impor restrições ao uso 

do solo, para evitar que a área do entorno do aeroporto seja ocupada com implantações 

que possam limitar ou impedir as operações aéreas, induzindo a sua interdição. Tais 

restrições têm por finalidade preservar a segurança na operação das aeronaves e a 

possibilidade de expansão do aeroporto, assim como proteger a comunidade contra o 

risco de acidentes.  

A proteção e prevenção desta situação serão alcançadas, principalmente, devido 

às restrições incluídas nos Planos de Zona de Proteção de Aeródromos (ZPA), previsto 

na portaria n°1.141/GM5/87 e na Área de Segurança Aeroportuária (ASA), definida na 

Resolução CONOMA n°4/95. 

A incidência de colisão de aeronaves com pássaros tende a aumentar a cada dia, 

tendo em vista alguns fatores que contribuem para este aspecto, como: o incremento 

dos voos, a homologação de novos aeroportos em áreas remotas e o crescimento 

urbano, enfim, uma série de causas que as autoridades governamentais já começam a 

preocupar-se, indicando a necessidade de que sejam elaborados programas de 

mitigação da referida ocorrência. 
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Mesmo com todo avanço tecnológico, ainda não existe um mecanismo tão 

completo e eficaz que possa solucionar, em definitivo, o tão grave problema exposto. 

No entanto, medidas preventivas, específicas para cada localidade, devem ser adotadas 

constantemente através de uma mobilização geral de todos aqueles envolvidos direta 

ou indiretamente com a atividade aérea. 

As análises das informações sobre as colisões, tais como: hora do evento, 

espécie de ave envolvida, altitude de voo, posição geográfica em relação à pista, 

condições meteorológicas no aeroporto, características da região como a vegetação, 

uso e ocupação do solo com atividades de agricultura, pecuária, tipos de indústrias 

instaladas na área, são dados importantes para dar início à elaboração de um eficaz 

Programa de Prevenção de Colisões com Pássaros. 

 

1. JUSTIFICATIVA 

Segundo o Centro de Investigação e Prevenção de acidentes Aéreos (CENIPA), 

colisões entre aeronaves e aves têm representado, em média, 65% do total de 

ocorrências, considerando-se acidentes, incidentes graves, incidentes e ocorrências de 

solo. Isto demonstra a necessidade de que ações sejam realizadas imediatamente para 

reduzir o número destes eventos. Além da gravidade óbvia que as ocorrências desse 

tipo representam para o risco de mortes de passageiros e pessoas no solo, há também a 

preocupação, por partes das empresas aéreas, no que se refere aos danos materiais. 

Afinal, uma simples colisão com a fuselagem ou qualquer outra parte da aeronave, 

pode causar danos irreparáveis, o que, obviamente, representa prejuízo para as 

companhias de aviação. 

A abordagem quantitativa do Perigo Aviário é assunto atual e de relevante 

significado. Segundo Anognostopoulos et al. (2003), o risco de colisões com aves vem 

aumentando e não só o controle da fauna de um aeroporto torna-se importante para 

reduzir a tendência ascendente do fenômeno citado, mas também a forma como o solo 

urbano é ocupado. 
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Além de toda a vegetação no entorno do Aeroporto de Ponta Pelada, há dois 

pontos de extrema importância para o estudo do risco aqui apresentado. A 2.110 

metros da cabeceira 27, funciona o Porto da Ceasa, que apesar de ser um porto de 

grande importância para a cidade para abastecimento, contribui para o acúmulo de 

pássaros nas imediações do Aeroporto.  Para fins de estudo, é conveniente nos atermos 

no ponto de interesse situado na outra extremidade da pista, pois aproximadamente 

94% do movimento total do aeroporto é realizado pela cabeceira oposta da pista, 

segundo dados coletados no SGTC (Sistema de Gerenciamento de Torre de Controle). 

Posto isto, a uma distância, também linear, de 1.027 metros da cabeceira 09, que é a 

mais utilizada pelas aeronaves, em virtude da direção predominante do vento, está em 

plena atividade umas das mais importantes feiras de Manaus, a Feira da Panair, onde 

são desembarcadas cerca de 25 mil toneladas de pescado por ano e estima-se que 8% é 

descartado devido a problemas de infraestrutura da feira, segundo a Secretaria de 

Executiva de Pesca e Aquicultura - SEPA.  

Os fatores supracitados somados aos resíduos sólidos produzidos pela 

população que são despejados em caçambas de lixo a céu aberto são os principais 

fatores contribuintes para o acúmulo e proliferação de pássaros no entorno do 

aeroporto. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Analisar as principais causas do acúmulo de pássaros no entorno do aeroporto de 

Ponta Pelada – Manaus (AM). 

2.2 Objetivos específicos 

 Quantificar o número de acidentes e incidentes causados por pássaros que 

ocorreram no período entre os dias 01/01/2011 e 31/12/2012. 

 Identificar o horário de maior incidência de pássaros nas imediações do 

aeroporto de Ponta Pelada. 



[10] 

 

 Identificar as condições de armazenamento de lixo da feira da Panair e do porto 

da Ceasa. 

 

3. HIPÓTESE 

 As atividades antrópicas realizadas no entorno do aeroporto de Ponta Pelada, 

tais como, a Feira da Panair e o Porto da CEASA, são as principais causas do acúmulo 

e proliferação de pássaros que oferecem risco à aviação. 

 

4. METODOLOGIA 

  Para a realização desta pesquisa, foram trabalhadas fases relacionadas ao 

desenvolvimento do trabalho científico, como levantamento do referencial teórico para 

definição da linha de abordagem, acompanhada da coleta de dados de caráter secundário nos 

boletins e relatórios de registros do Aeroporto Ponta Pelada. Os trabalhos e levantamentos de 

campo nas áreas da Feira da Panair e no entorno do Aeroporto auxiliaram o entendimento do 

fator risco aéreo. Em fase seguinte, os dados foram sistematizados e interpretados, visando-se 

à compreensão sobre a problemática do risco oferecido por aves que podem causar acidentes 

aéreos com aeronaves. Neste contexto, seguem a seguir as diversas etapas metodológicas 

deste estudo. 

4.1. Teoria Geral dos Sistemas 

 Foi utilizada na execução do projeto a Teoria Geral dos Sistemas, que tem por 

objetivo uma análise da natureza dos sistemas e da inter-relação entre eles em 

diferentes espaços, assim como propôs o biólogo alemão Ludwig Von Bertalanffy 

(1975). A Teoria Geral dos Sistemas não procura solucionar problemas, mas sim 

produzir teorias para aplicações reais. Dessa forma, foi realizada uma abordagem 

sistêmica para que o objetivo fosse atingido, ou seja, os diferentes meios físicos foram 

analisados separadamente e a seguir, em conjunto. Nesta linha de abordagem, foram 

considerados como meios físicos relevantes para análise do caso, a vegetação, o micro 

clima e as atividades antrópicas que produzam resíduos, tal como a Feira da Panair. 
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4.2. Levantamento bibliográfico 

 O levantamento bibliográfico foi feito principalmente através de publicações 

específicas voltadas para o perigo aviário e do Manual de gerenciamento do uso do 

solo no entorno dos aeródromos do Comando da Aeronáutica.  

4.3. Utilização do SIGRA 

 A contagem das ocorrências ao longo do período proposto será feita através do 

Sistema de Gerenciamento do Risco Aviário – SIGRA, disposto no site do CENIPA. 

As informações serão organizadas em tabelas que irão gerar gráficos. As 

sistematizações das informações dispostas em cada ocorrência disposta no SIGRA no 

período proposto desse projeto serão: mês (1 a 12), tipo de reporte (colisão, quase 

colisão e avistamento), período do dia (alvorada, manhã, tarde e noite), condições do 

céu (claro, poucas nuvens e encoberto) e por fim, se havia precipitação no momento da 

ocorrência. 

4.4 Trabalhos de campo 

 Foram realizados trabalhos de campo nas áreas do entorno do aeródromo de 

Ponta Pelada, a fim de que sejam identificados possíveis pontos de atração de 

pássaros, tais como a feira da Panair e o porto da Ceasa. Realizou-se registro 

fotográfico nos locais em questão com uma câmera fotográfica Sony de 14.1 

megapixels. Além da verificação das condições de armazenamento dos alimentos, 

principalmente do pescado, serão verificadas as condições de descarte do produto 

citado. As áreas de vegetação nas imediações também serão alvos de trabalhos de 

campo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O tema abordado pelo presente projeto ocorre em todo o mundo, incluindo 

desde colisões leves, quase imperceptíveis, até acidentes envolvendo a queda e a morte 

de passageiros, tripulantes e pessoas em solo. A partir da década de 50, quando as 
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aeronaves passaram a ser movidas por turbinas, tornando-se mais rápidas e com 

sucção de ar, aumentaram em contrapartida as colisões entre aves e aeronaves 

(ALLAN, 2000). 

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”. 

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 voos nos últimos anos, bem como ao aumento das 

populações de aves relacionadas ao crescimento urbano desordenado na periferia de 

grandes cidades. A frequência de colisões é quase constante ao longo dos meses do 

ano, sendo um pouco maior de março a maio. As fases de voo 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), sendo essa uma média nacional. Todas as demais famílias 

identificadas apresentam porcentagens inferiores a 5% das colisões. As partes da 

aeronave mais atingidas foram as turbinas, em 24,4% dos casos e as asas, em 15,3%. 

Em 76,9% das colisões, nenhum efeito negativo foi provocado no voo (SERRANO et 

al., 2005). Nas ocasiões reportadas em que foi necessário tomar medidas que alteraram 

os procedimentos normais das aeronaves, estes foram pousos de prevenção, aborto de 

decolagem e cancelamento do voo. 

Já existem equipamentos baseados na tecnologia dos radares, que são capazes 

de captar bando de pássaros de diversas espécies em suas telas, porém, são tecnologias 

extremamente raras e obviamente de alto custo.  
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6. REFERENCIAL TEÓRICO 

6.1. Definição de risco 

O risco pode ser tomado como uma categoria de análise associada a priori às 

noções de incerteza, exposição ao perigo, perda e prejuízos materiais, econômicos e 

humanos em função de processos de ordem "natural" (tais como os processos 

exógenos e endógenos da Terra) e/ou daqueles associados ao trabalho e às relações 

humanas. O risco (lato sensu) refere-se, portanto, à probabilidade de ocorrência de 

processos no tempo e no espaço, não constantes e não determinados, e à maneira como 

estes processos afetam (direta ou indiretamente) a vida humana (CASTRO, 2005). 

6.2. Desenvolvimento do tema 

 Por mais controverso que pareça, uma das razões para o aumento do número de 

colisões está relacionada ao sucesso de programas de proteção do meio ambiente, já 

que as vegetações marginais das pistas dos aeroportos têm de ser mantidas para a 

preservação de espécies específicas de fauna e flora. Outro motivo é que empresas 

aéreas estão substituindo aeronaves com três ou quatro motores por aeronaves 

modernas cujos motores são mais silenciosos e eficientes, logo, os ruídos 

excessivamente altos dos motores antigos, de certa forma, eram um fator favorável à 

prevenção de colisões entre aeronaves, e os motores mais modernos tendem a 

dispersar menos as aves. Na década de 70, 75% das aeronaves comerciais tinham três 

ou mais motores, enquanto em 2008 apenas 10% das aeronaves mantiveram essas 

características. Aumentando o risco do perigo aviário, muitas espécies de aves, como o 

quero-quero (Vanellus chilensis) ou o pombo-comum (Columba lívia), adaptaram-se a 

vida agitada das cidades, sendo encontradas dentro de aeroportos e suas imediações 

(MENDONÇA, 2005). Como o volume de tráfego aéreo continua a aumentar e as 

populações de algumas espécies de aves continuam a crescer, controlar o risco de 

colisão de aeronaves com aves torna-se um problema que merece cada vez mais 

atenção. 

 A indústria mundial de aviação investe grandes somas de dinheiro nesse 
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sentido, uma vez que esse tipo de ocorrência impõe perdas estimadas em $1,2 bilhões 

por ano nos Estados Unidos (ALLAN, 2000). 

A segurança operacional dos aeroportos tem sido motivo de grande preocupação 

por parte da Organização Internacional de Aviação Civil (OACI), que, recentemente, 

introduziu diversas modificações em suas normas, estabelecendo a necessidade da cer-

tificação operacional dos aeroportos com tráfego internacional e implementou um am-

plo Programa Universal de Auditoria em Segurança Operacional, no intuito de reduzir 

os riscos nas operações aéreas. 

 

 

 

6.2.1. Perigo aviário: contexto histórico 

 

O problema do perigo aviário não é algo recente. O primeiro acidente aeronáu-

tico fatal ocorreu em 03 de abril de 1912, quando o piloto norte-americano Calbraith 

Rodgers colidiu com uma ave ao realizar um voo no Estado da Califórnia (CLEARY; 

DOLBEER, 2005). Desde o referido registro em 1912 até os dias atuais foram milha-

res de colisões, resultando em grandes prejuízos financeiros e a morte de cerca de 350 

pessoas (Dolbeer et al., 2000; Sodhi, 2002). 

A Federal Aviation Administration (2009) destacou dois acidentes em seu 

Wildlife Strikes to Civil Aircraft in the United States, from 1990 to 2008. Um foi o do 

Cessna 500 Citation, ocorrido em Oklahoma City, em 4 de marca de 2008. A aeronave, 

após a decolagem, colidiu com um pelicano, perdeu o controle e caiu, matando os 

cinco ocupantes. O outro, aconteceu em 15 de janeiro de 2009, com o voo 1549 da US 

Airways, que pousou no rio Hudson, após perder os dois motores, em decorrência da 

colisão com aves no início da subida. Neste caso, apenas a aeronave foi perdida. 

Já Thorpe (2003) conclui que as consequências catastróficas de acidentes com 

aves resultaram em perdas de 190 vidas e 52 aeronaves, na aviação civil mundial, entre 

1912 e 1995. As perdas na aviação militar na Europa, Estados Unidos, Israel, Austrália 

e Nova Zelândia somaram 286 aeronaves e 141 mortes, entre 1950 e 1999, segundo 
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Richardson (2000). 

Acidentes causados pelo perigo aviário podem reduzir a confiança de 

passageiros na indústria do transporte aéreo ou levar um país em guerra à derrota 

(VASILIS et al, 2005), sendo esse mais um motivo para investimentos massivos, por 

parte das organizações competentes, mas também das próprias empresas envolvidas 

com a aviação. 

 

7. ÁREA DE ESTUDO 

 

 O aeródromo de Ponta Pelada localiza-se na cidade de Manaus, na margem es-

querda do Rio Negro, bairro do Crespo, entre o Distrito Industrial e a Colônia Oliveira 

Machado. Coordenadas geográficas S 03º 08’46” / W 59º 59’10”, a 233 pés de altitude 

com relação ao nível médio do mar. (Cabeceira 09 - 03º 08’ 53’’S / 059º 59’ 43’’W 

altitude = 78.56m, Cabeceira 27 - 03º 08’ 36’’S / 059º 58’ 35’’W altitude = 78.98m). 

Meridiano central = 57º, como pode ser identificado nas figuras 01 e 02, porém, a área 

de estudo não se resume apenas ao aeroporto em si. A área do entorno do aeroporto é 

de vital relevância para a análise proposta pelo presente projeto. Portanto, os trabalhos 

de campo realizados nas ruas próximas ao aeroporto, bem como na feira da Panair e no 

Porto da Ceasa, foram um tanto quanto reveladores, e considerados de extrema rele-

vância para a análise do risco em questão.  
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0 4 82 Kilometers ¸ 
      Figura 1: Mapa de localização da área de estudo. PICCOLI, R. A., 2014. 
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0 0,45 0,90,225 Kilometers ¸ 
        Figura 2: Aeroporto de Ponta Pelada, Manaus - AM. PICCOLI, R. A., 2014. 

 

7.1.  Uso do solo 

Considerando a necessidade de garantir a segurança de voo, principalmente nos 

procedimentos de aproximação, pouso e decolagem de aeronaves, é necessário que 

sejam elaboradas diretrizes e recomendações para buscar soluções que visam 

controlar, reduzir ou eliminar os fatores de atração de aves e mitigar o problema do 

perigo aviário existente nos aeroportos brasileiros. 

Em 1995, o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, estabeleceu res-

trições 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.  
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São consideradas ASA’s, as áreas abrangidas a partir do eixo principal, num raio 

de 20 km para aeroportos que operam de acordo com as regras de voo por instrumento 

(IFR); e 13 km para os demais aeródromos (operações visuais apenas – VFR), como 

pode ser visto na figura 03. 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).  

 

                       
 

            Figura 3: ASA – Área de segurança aeroportuária. PICCOLI, R. A., 2014. 

 

Além das atividades de natureza perigosa, outros fatores causam um 

desequilíbrio ecológico que é determinante para o incremento do risco aviário no 

aeroporto, mesmo que indiretamente, como por exemplo, pelas áreas destinadas à 

deposição dos resíduos sólidos urbanos (figura 04), geralmente a céu aberto, o igarapé 

do Educandos com toda sua poluição (figura 05) e os entrepostos de pesca gerados 

pela feira da Panair. A presença de área residencial por si só, com precária ou 

nenhuma infraestrutura de saneamento básico, já contribui para esse quadro.   
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                     Figura 4: Lixo despejado a céu aberto. PICCOLI, R. A., 2014. 

 

            

                   Figura 5: Igarapé do Educandos poluído. PICCOLI, R. A., 2014. 
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 7.2. Vegetação 

 Além dos fatores já citados, diante de um ponto de vista do próprio sítio 

aeroportuário, a presença de aves nos aeroportos pode ser atribuída também a outros 

fatores como a busca por alimento, água, refúgio (abrigo ou descanso) ou áreas para 

nidificação (OACI, 1991), logo, a vegetação torna-se um elemento-chave na análise 

desse risco. A vegetação alta, além de facilitar a construção de ninhos por aves que se 

beneficiam por esconder os ninhos e pela proximidade do local onde busca alimento. 

Estes ninhos colaboram com o aumento na população de roedores e répteis que atraem 

as aves carnívoras (SERRANO et al., 2005). A vegetação presente nas próprias 

instalações do aeroporto de Ponta Pelada influencia diretamente para o incremento do 

perigo aviário (figuras 06). Algumas características da área maximizam as chances de 

atração das aves para as proximidades do aeroporto, como a vegetação alta e não 

tratada propiciando a proliferação de insetos que, consequentemente, atraem aves que 

se alimentam destes no caso das aves insetívoras. 

         

          Figura 6: Vegetação dentro do sítio aeroportuário. PICCOLI, R. A., 2014. 
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 A vasta vegetação secundária e herbácea, que pode ser identificada na figura 06, 

é uma grande contribuinte para o risco aviário no aeroporto de Ponta Pelada. Dentro 

dessa vegetação, além de ser um foco de insetos, outros animais maiores, como tatus, 

cobras e bichos-preguiças, também procuram abrigo e alimentação. Quando esses 

animais perecem por qualquer motivo, suas carcaças também se tornam focos atrativos 

de pássaros. Na figura 07 é possível avistar, além da vegetação já comentada, pássaros 

em voo e descansando na pista, na faixa de toque das aeronaves. A referida figura foi 

realizada após uma chuva intensa, fato que confirma algo muito comum, quando as 

aves pousam no asfalto da pista de pouso e decolagem em busca das poças de água. 

 

      

          Figura 7: Aves descansando na pista de pouso. PICCOLI, R. A., 2014. 
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             Figura 8: Acúmulo de pássaros no espaço aéreo. PICCOLI, R. A., 2014. 

 

7.3 Feira da Panair 

 Feiras livres e mercados são grandes comércios, onde uma vasta variedade de 

produtos alimentícios é comercializada. Em tais comércios, por vezes, observam-se 

irregularidades e desorganização. Os de maior gravidade estão relacionadas à falta de 

higiene dos manipuladores, ambiental e utensílios. O acondicionamento indevido é 

outra problemática responsável pela redução da vida de prateleira de alimentos de 

origem animal e vegetal. 
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                         Figura 9: Feira da Panair. PICCOLI, R. A., 2014. 

Foi realizada uma pesquisa de campo na feira da Panair (figura 09), onde se 

observou as condições de higiene, instalações, acondicionamento, situação de 

armazenamento, estado de conservação e apresentação dos produtos. Os resultados 

mostraram que os produtos alimentícios como carnes, pescados, frutas e hortaliças, 

encontravam-se em condições inadequadas de higiene e acondicionamento, como pode 

ser visto na figura 10. 

              

                               Figura 10: Feira da Panair. PICCOLI, R. A., 2014. 
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      Figura 11: Falta de acondicionamento dos alimentos. PICCOLI, R. A., 2014. 

 Na figura 11 é evidenciado o descaso com a conservação dos alimentos. A falta 

de freezers ou geladeiras faz com que os alimentos entrem em putrefação rapidamente 

o que causa o seu descarte. Descarte esse que não possui lugar correto de destino, o 

que torna o acúmulo de lixo a céu aberto uma constante nos arredores da feira. 

Mediante todas essas irregularidades, fica latente a necessidade de que haja um 

sistema de treinamento aos feirantes, além da implantação das “Boas Práticas de 

Manipulação”.  

        

          Figura 12: Pássaros fazendo parte da paisagem. PICCOLI, R. A., 2014. 
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Nas figuras 12 e 13, é possível identificar os pássaros com certa facilidade. As 

aves praticamente fazem parte da paisagem nas imediações da feira. De acordo com a 

Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura (SEPA), ao ano, 25 mil toneladas de pes-

cado são desembarcadas na Panair. O período de entressafra compreende um total de 

20 a 40 toneladas por dia, e no período de safra (também chamado de Bafafá), que 

compreende o período de Agosto a Novembro, esses números sobem consideravel-

mente e chegam, em média, entre 100 e 150 toneladas por dia. Ainda de acordo com a 

SEPA, o descarte fica em torno de 8% devido a problemas no transporte, armazena-

mento, tempo de comercialização e característica do peixe (peixes pequenos, por 

exemplo). Todos esses problemas foram identificados nos trabalhos de campo. 

         

                                 

       Figura 13: Pássaros sobre as casas próximas à feira. PICCOLI, R. A., 2014. 

 Ainda no mesmo contexto, a figura 14 representa com propriedade o risco para 

as aeronaves que seguem em voo para o aeroporto de Ponta Pelada, tendo em vista que 

a feira encontra-se a menos de 2.000 metros da cabeceira mais utilizada, como já foi 

explicitado. 
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                Figura 14: Torre de pássaros na feira da Panair. PICCOLI, R. A., 2014. 

Na figura 15, foi feito o registro de dois pássaros disputando a carcaça de outro 

animal morto. A figura fomenta a necessidade já mencionada de que haja uma atenção 

direcionada às questões sanitárias da feira e do seu entorno. As secretarias 

competentes, SEPROR, SEMPAB, SEPA, para tratar de tais assuntos, realizam 

periodicamente, em um largo espaço de tempo, operações para que esses problemas 

sejam resolvidos. Disponibilizando carros para o transporte adequado para os 

alimentos, freezers, instruções de boas práticas apenas duas vezes ao ano não 

contribuem para que haja a diminuição dos pássaros nas imediações da feira, logo, 

também não contribuem para a redução do risco aviário no aeroporto de Ponta Pelada. 
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                        Figura 15: Pássaros na feira da Panair. PICCOLI, R. A., 2014. 

 

8. RESULTADOS OBTIDOS  

8.1 Sistematização dos dados coletados no SIGRA 

Para fins de mensuração do risco aqui apresentado, foi feito um levantamento 

dos dados dispostos no SIGRA. As informações coletadas através do Sistema de 

Gerenciamento de Risco Aviário (SIGRA) do CENIPA correspondem ao período entre 

os dias 01/01/2011 e 31/12/2012.  

A tabela 01 discrimina as quantidades de ocorrências registradas. No período de 

dois anos (2011 e 2012) foi registrado um total de 105 ocorrências, que foram 

classificadas em três categorias: colisão, quase colisão e avistamento; e os períodos do 

dia foram separados em quatro categorias: alvorada, dia, crepúsculo e noite.  

De um total de 105 ocorrências, 76 foram registradas no ano de 2011 e 29 em 

2012.  



[28] 

 

                          Tabela de ocorrências/período do dia 

  
2011 2012 

  Alvorada 0 0 

Colisão Dia 5 4 

  Crepúsculo 0 0 

  Noite 1 0 

  Alvorada 0 0 

Quase colisão Dia 56 19 

  Crepúsculo 0 1 

  Noite 0 0 

  Alvorada 1 0 

Avistamento Dia 13 5 

  Crepúsculo 0 0 

  Noite 0 0 

Total  ------ 76 29 

                                       Tabela 01. Fonte: SIGRA 

Ao analisarmos a tabela, relacionando a quantidade de ocorrências com o 

momento do dia, é possível observar que no período “Dia”, há uma grande quantidade 

de registros, fato que é coincidente com o período de maior movimento da feira da 

Panair, que ocorre entre 06:00 hs e 17:00 hs.  

Na tabela 02, foram relacionados os registros feitos com os meses do ano. 

                             Ocorrências relacionadas por mês 

Mês 2011 2012 

Jan 1 0 

Fev 2 4 

Mar 6 4 

Abr 17 3 

Mai 14 10 

Jun 8 1 

Jul 14 1 

Ago 2 2 

Set 7 0 

Out 2 0 

Nov 2 2 

Dez 1 2 

Total 76 29 

                                     Tabela 02. Fonte: SIGRA 
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                                        Gráfico 01. Fonte: SIGRA 

Através da tabela 02, foi possível organizar o Gráfico 01. A análise dos dados 

evidencia claramente a incidência maior de ocorrências entre os meses de março e 

agosto, período que corresponde a maior produção de pescado, logo, maior 

desembarque do produto no porto da feira da Panair. 

A figura 16, a seguir, foi elaborada no programa Quantum Gis, a fim de que 

fossem representados os pontos considerados focos atrativos de pássaros dentro do 

espaço aéreo que é jurisdição da torre de controle do Aeroporto de Ponta Pelada. Além 

dos já mencionados Porto da Ceasa e Feira da Panair, foram demarcados os pontos que 

possuem caçambas de lixo a céu aberto, sendo listadas a Avenida General Rodrigo 

Otávio, Rua Nova, Rua da Ladeira, Rua Nossa Senhora de Nazaré. A demarcação em 

azul foi feita em função de um dos trabalhos de campo realizado dentro da Vila Militar 

Rio Negro, onde foi avistada uma grande quantidade de pássaros, cerca de 150, e até 

ninhos formados. Mesmo sem o laudo de um biólogo, o lugar foi considerado um dos 

possíveis viveiros das aves.  
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                  Figura 16: Mapa da área de estudo. Org. por PICCOLI, R. A., 2014. 

 

9. CONCLUSÃO 

A segurança das operações aéreas em relação a colisões de aeronaves com aves 

no espaço aéreo brasileiro são diariamente ameaçadas por fatores externos ao 

aeroporto, mas como vimos também, a ameaça pode estar dentro do próprio sítio 

aeroportuário. Esses perigos e ameaças fogem às competências e responsabilidades de 

um só órgão, logo, há a necessidade latente de que haja o trabalho conjunto entre todos 

os órgãos e empresas envolvidos, tais como, as autoridades Aeronáuticas, empresas 

aéreas e as próprias administrações públicas e aeroportuárias. A participação da mídia 

na divulgação das informações pertinentes ao risco aviário, no sentido de orientar a 

população para não despejar o lixo produzido a céu aberto, também se faz necessário 

para a mitigação das ocorrências analisadas no presente projeto. 

Apesar de não ter sido o objetivo deste projeto a apresentação de medidas 

mitigadoras específicas e técnicas para a diminuição do risco aviário, foram relatadas 
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as condições que contribuem e propiciam o aumento do número de ocorrências. Para 

Rochard (2000), as melhores práticas mitigadoras do risco aviário colocam o índice de 

colisão entre 4 e 6 colisões para cada 10.000 movimentos. Isto se estabelece a partir da 

gestão dos fatores de atração de aves, quer seja pelo controle das atividades antrópicas, 

consideradas de natureza perigosa em função das condições de atração de aves, ou 

pelo ordenamento e modificação ambiental dos biomas, onde a inter-relação de seus 

elementos se constitui em fator atrativo para as aves.  

É importante salientar o critério subjetivo dos reportes contabilizados através do 

SIGRA. Esse critério subjetivo influencia negativamente as estatísticas por diminuir o 

número de reportes para o estudo, no sentido de que nem todas as ocorrências são 

registradas no sistema. Além do próprio piloto da aeronave, qualquer cidadão que 

tenha acesso à internet é capaz de executar o preenchimento da FICHA CENIPA 15, 

que segue em anexo a este relatório, do Programa de Controle do Risco Aviário do 

Brasil disposto no site www.cenipa.aer.mil.br.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cenipa.aer.mil.br/
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