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Devido ao crescente risco de colisões de aves com aeronaves no Brasil, o CEMAVE realizou
entre 1995 e 2002, levantamentos da avifauna em aeroportos de treze cidades brasileiras. Os
objetivos deste trabalho foram diagnosticar a situação nacional de colisões entre aves e aeronaves
e propor medidas para minimizar a incidência destas. Os censos aéreos e terrestres realizados nas
Áreas de Segurança Aeroportuária (ASA) indicaram que nos aeroportos dos estados do sul do
país e em Brasília, o quero-quero (Vanellus chilensis) é a espécie que oferece maior risco de
colisões. Já em Natal, Recife, Maceió, Salvador e Rio de Janeiro, o principal problema é a
presença de urubus-de-cabeça-preta (Coragyps atratus) nas proximidades dos aeródromos.
Outras aves que representaram risco de colisão em outras cidades foram o curiango (Podager
nacunda) em Manaus, andorinhas (Progne chalybea) em João Pessoa, avoantes (Zenaida
auriculata) em Fernando de Noronha, garças brancas (Bubulcus ibis, Egretta thula e
Casmerodius albus) no Rio de Janeiro e Recife, e o carcará (Caracará plancus) em Brasília. Os
censos realizados nos aeroportos do norte, nordeste e sudeste brasileiros indicam que a grande
problemática de colisões de aves com aeronaves nestas regiões está relacionada à ausência de
saneamento básico e presença de focos de atração de aves, como lixões, matadouros e curtumes
nas Áreas de Segurança Aeroportuárias. Recomenda-se, portanto, que haja um planejamento
ambiental das atividades próximas aos aeródromos, exigência de maior rigor na aplicação da
legislação ambiental, e envolvimento das prefeituras municipais nas ações para minimizar o risco
de colisões. Além disso, sugere-se o monitoramento das populações de urubu, o desenvolvimento
de estudos de dinâmica populacional e de rotas migratórias, o manejo das paisagens para evitar a
permanência de determinadas espécies nas proximidades das pistas, e a utilização de artifícios
que podem ser empregados em situações emergenciais para afugentar as aves.
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