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Resumo - Este trabalho apresenta o resultado de pesquisa
sobre a presença de aves curicacas em torres de linhas de
transmissão de alta tensão e seu impacto na qualidade da
transmissão de energia.
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I. INTRODUÇÃO

O fornecimento de energia elétrica ininterrupta e de
qualidade é uma das metas fundamentais das principais
empresas geradoras e distribuidoras de energia. A
interrupção no fornecimento de energia elétrica
acarreta prejuízos para as empresas que operam no
setor.
Entre as falhas que comprometem o fornecimento de
energia, destacam-se aquelas resultantes de interações
entre aves e estruturas de transmissão. Tais interações
são bem estudadas na América do Norte, Europa e
África do Sul, principalmente com aves de grande
porte (águia, falcão, cegonha e urubu) [1,2,3]. No
Brasil, o estudo dessas interações ainda é incipiente,
apesar de várias empresas que operam no setor estarem
registrando problemas semelhantes aos de outros
países.
A ocorrência de curicacas (Theristicus caudatus)
sobre as torres de transmissão de energia de alta tensão
tem gerado impacto financeiro negativo para as
empresas de transmissão, devido às interrupções de
energia atribuídas à presença dessas aves e ao contato
de fezes e fragmentos de ninho com estruturas de
transmissão. As fezes úmidas em contato isoladores e
condutores provocam curto-circuito que interrompe o
fornecimento de energia.
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Figura 1. Uso da torre como poleiro para pernoite.

Esse fenômeno é conhecido como “Bird Streamer”
[2,3,9,10]. Nesse contexto, a ETIM – Expansion
Transmissão Itumbiara Marimbondo S.A. tem
investido recursos para buscar soluções que
minimizem os desligamentos nas linhas de
transmissão.
Para isso, esse trabalho teve os seguintes objetivos:
(1) buscar medidas mitigadoras para minimizar os
impactos causados pelas curicacas através da ocupação
das estruturas e contaminação destas com fezes, com a
conseqüente interrupção na transmissão de energia; (2)
monitorar as populações de curicacas ao longo das
linhas de transmissão; e (3) estudar a biologia
reprodutiva, história de vida e comportamento das
curicacas.

II. METODOLOGIA

A. Área de estudo
O estudo foi realizado em fevereiro, maio e agosto
de 2006. A área de estudo compreende linhas de
transmissão (LTs) de 500 kV de tensão. Está
localizada no estado de Goiás e no Distrito Federal, ao
longo dos trechos: (1) [SAM-ITU] Samambaia, DF –

Itumbiara, GO (15º92’ a 18º40’S e 48º17’ a 49º11’W)
e possui 655 torres; (2) [SAM-EMB] Samambaia, DF
– Catalão, GO (15º92’ a 18º45’S e 48º17’ a 47º98’W)
e possui 632 torres. As torres estão inseridas em
ambientes naturais (Cerrado) e antrópicos (áreas
agrícolas de cultivo e pasto).
B. Material e métodos
A metodologia consistiu em realizar inspeção nas
torres, obedecendo a um intervalo médio de 25 torres.
Em cada ponto de observação foram realizados os
seguintes procedimentos: (a) procurar por vestígios
(sinais de fezes, ninhos e penas) de curicacas sobre as
torres e no chão; (b) determinar características do
ambiente (natural e/ou antropizado), tipo de Cerrado
[6] e atividade agrícola para avaliação dos impactos;
(c) censo por ponto fixo e transecto linear [4,5] para
estimar a população de curicacas na área de trabalho;
(d) identificação de aves de rapina nas proximidades
como potenciais predadoras de ovos e filhotes. Os
ninhos encontrados foram classificados em ativos e
inativos, foram aferidas as suas dimensões, assim
como de ovos, quando encontrados.

SAM-ITU tinha um ninho construído sobre o arame do
sistema antipouso localizado na mísula. Foram
estimadas 526 curicacas, das quais 311 estavam
pousadas sobre as torres e 215 encontravam-se
forrageando nas proximidades.
Em torres do tipo SB encontramos 277 curicacas
pousadas e a ocorrência de 18 ninhos. Contudo, a
incidência de pouso e ninhos foi menor nas torres do
tipo SPB, SPM e RB30.
A paisagem predominante nas linhas de transmissão
das torres pesquisadas está constituída por pequenos
fragmentos de Cerrado e extensas áreas de cultivo e
pastagem. Das torres visitadas, 264 encontravam-se
associadas a ambientes antropizados (área de pasto e
cultivo) e apenas 16 em área totalmente preservada. A
diferença entre áreas completamente antropizadas e
naturais, quanto à presença/número ou vestígios de
curicacas mostrou-se bastante significativa (MannWhiteney U=3096, P<0,001). Torres localizadas em
áreas naturais não apresentaram nenhum registro ou
vestígios de curicacas na estrutura ou arredores, ao
passo que torres de áreas antropizadas tiveram uma
média de 1,09 curicacas/torre (variação de 0-24±2,97).
Foram identificadas 39 aves de rapina de oito espécies.
Dessas, tiveram maior ocorrência o gavião-carijó
(Rupornis magnirostris) e o caracará (Polyborus
plancus).

IV. DISCUSSÃO

Figura 2. Contaminação da estrutura por fezes.

III. RESULTADOS
Foram avaliadas 280 torres ao todo, sendo 53%
(n=148) do trecho SAM-ITU e 47% (n=132) do trecho
SAM-EMB. Dessas, 64 (22,86% ) tinham curicacas
pousadas sobre a estrutura e 110 (39,43%)
apresentaram vestígios (ninhos, penas e fezes) no chão
e/ou estrutura. Ainda, 24 (8,57%) torres estavam com
ninhos, das quais oito estavam no trecho SAM-EMB e
16 no trecho SAM-ITU. Foram encontrados 32 ovos,
com média de 2,2 ovos/ninho. A torre 449 do trecho

A presença de curicacas na área pesquisada está
fortemente associada com o perfil da paisagem ao
longo das torres. Áreas de pasto e cultivo, juntamente
com ausência de área naturais, formam um ambiente
favorável à presença de curicacas, pois as mesmas se
adaptaram com sucesso a esses ambientes alterados, a
exemplos de outras espécies [12,13,14]. Assim, a
oferta de alimento presente nas áreas agrícolas e a falta
de poleiros naturais de grande altura colaboram para a
ocupação das torres pelas curicacas (Fig. 1). Em
habitat natural as curicacas utilizam árvores altas,
penhascos, paredões e áreas pantanosas para
nidificação [7,8].
Outro fator importante foi a preferência das aves por
torres do tipo SB. Isso sugere a necessidade de
proteger a parte interna da viga para esse tipo de torre.
Esse resultado também indica que futuros
empreendimentos de construção de torres deveriam
privilegiar projetos (design) de torres alternativos ao
tipo SB, para reduzir as áreas disponíveis para

construção de ninhos (Fig. 2). A preferência das aves
por determinado tipo de torre já foi evidenciada em
outros trabalhos [2,10,11].
O ninho registrado sobre o sistema antipouso da
torre 449, do trecho SAM-ITU, pode indicar que as
curicacas estejam se adaptando a essas estruturas e,
para isso, torna-se necessário o monitoramento para
verificar se foi um caso isolado ou se é uma tendência
adaptativa que irá espalhar-se pela população com o
tempo.
Mesmo com as medidas adotadas pela Expansion
para minimizar a incidência de desligamento de
energia provocado por aves, torna-se relevante a
continuidade do monitoramento de curicacas ao longo
das linhas. Os resultados poderão ser aplicados de
forma efetiva em futuros projetos de transmissão de
energia. Dessa forma, recomendamos as seguintes
ações que poderiam atenuar os impactos das curicacas
sobre as linhas de transmissão de energia: (1) proteger
os pontos preferidos (viga interna) por curicacas para
construção de ninho com o sistema antipouso; (2)
testar o sistema antipouso com material mais resistente
e pontiagudo; (3) substituir isoladores de vidro por
materiais feitos de silicone, que apresentam maior
resistência à contaminação e corrosão; (4) evitar a
construção de torres em áreas de pasto e campos de
cultivo; (5) em novos empreendimentos, de
implantação de linhas de transmissão, minimizar ao
máximo o impacto sobre a vegetação natural
(Cerrado); (6) quando possível, prover um corredor de
vegetação natural (reflorestamento) ao longo das linhas
de transmissão; (7) continuar o monitoramento das
curicacas, pois com o conhecimento do seu
comportamento e ecologia, torna-se mais fácil
encontrar medidas mitigadoras para redução da
interrupção no fornecimento de energia.
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