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RESUMO 

O domínio do espaço aéreo pelo homem acarretou o surgimento de um problema 

que na atualidade tem ocupado a maior parte dos países em sua solução ou 

mitigação: o perigo aviário. Diversos organismos em nível federal têm constituído 

bancos de dados para registros das ocorrências desse problema. No Brasil, o 

CENIPA é o órgão responsável pelo Sistema de Gerenciamento do Risco Aviário 

(SIGRA). Os avistamentos, quase colisões e colisões são registrados por meio da 

ficha CENIPA 15. O presente estudo objetivou avaliar aspectos do Risco Aviário que 

possam mitigá-lo, buscando descrever as principais características no espaço 

brasileiro, investigar correlações entre elas e aplicar a técnica da análise de 

homogeneidade (HOMALS) ao banco dedados do CENIPA para investigar relações 

entre as características, além de propor um indicador de risco para cada espécie de 

ave considerada. A análise revela crescimento de 2011 para 2012 na quantidade de 

registros e indica o avistamento como o principal evento registrado, o período da 

manhã como o momento do dia em que mais eventos ocorrem e a decolagem como 

a fase mais perigosa do voo. Identificou-se o pombo (Columba lívia) como a ave 

mais envolvida nos avistamentos, o urubu-de-cabeça-preta (Coragyps atractus) nas 

quase colisões e o quero-quero (Vanellus chilensis) nas colisões.   

 

 

 

Palavras-chave: perigo aviário, risco aviário, análise de homogeneidade, HOMALS, 

CENIPA. 



ABSTRACT 

Dominance of the airspace by man did emerged a problem that currently has 

occupied most of the countries in their solution or mitigation: bird strike. Several 

federal agencies have constructed databases for records of occurrences of this 

problem. In Brazil, CENIPA is responsible for Aviary Risk Management System 

(SIGRA). Sightings, near collisions and collisions are recorded by means CENIPA 15 

form. This study aimed to evaluate aspects of avian risk that can be mitigated, 

describe the main features within brazilian airspace, investigate correlations between 

them and apply homogeneity analysis statistical technique (HOMALS) over  CENIPA 

databank to investigate the relationships between the characteristics, besides 

proposing a risk indicator for each considered bird species. The analysis shows 

growth from 2011 to 2012 in the amount of records and indicates the bird sighting as 

the main event, the morning as the moment of day when more events occur and 

takeoff as the most dangerous phase of flight. Pigeon (Columba livia) was identified 

as the most involved species in bird sighting events,  vulture (Coragyps atractus) in 

half collisions and southern lapwing (Vanellus chilensis) in collisions. 

  

 

 

Key words: bird strike, avian risk, homogeneity analysis, HOMALS, CENIPA.  



 SUMÁRIO 

  Pág. 

1 INTRODUÇÃO ...................................................................................... 1 

2 OBJETIVOS .......................................................................................... 4 

2.1 Objetivo Geral  ...................................................................................... 4 

2.2 Objetivos Específicos  ........................................................................... 4 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  ............................................................ 5 

3.1 Acidentes Aeronáuticos ........................................................................ 5 

3.2 Risco Aviário  ........................................................................................ 8 

3.2.1 Força de impacto .................................................................................. 9 

3.2.2 Custos do risco aviário........................................................................... 9 

3.2.3 Prevenção do risco aviário .................................................................... 10 

4 METODOLOGIA..................................................................................... 19 

4.1 Instrumentos  ........................................................................................ 19 

4.2 Fonte de dados ..................................................................................... 20 

4.3 Variáveis analisadas  ............................................................................ 20 

4.4 Análise de homogeneidade.................................................................... 22 

4.5 Análise estatística dos dados ................................................................ 25 

5 RESULTADOS....................................................................................... 26 

5.1 Perfil do risco aviário.............................................................................. 26 

5.1.1 Tipos de perigo aviário  ......................................................................... 26 

5.1.2 Séries temporais anuais dos tipos de perigo aviário  ............................ 27 

5.1.3 Séries geográficas anuais dos tipos de perigo aviário  ......................... 28 

5.1.4 Perigo aviário durante os períodos do dia ............................................ 34 

5.1.5 Perigo aviário segundo as fases do voo ............................................... 35 

5.1.6 Espécies de animais envolvidas ........................................................... 36 

5.2 Análise de Homogeneidade no Perigo Aviário ...................................... 37 

5.2.1 Dimensões de análise  .......................................................................... 37 

5.2.2 Medidas de discriminação das variáveis  .............................................. 38 

5.2.3 Medidas de discriminação das categorias das variáveis  ..................... 40 

5.3 Indicador de risco por espécie de ave  ................................................. 44 

6. DISCUSSÃO  .......................................................................................  

7. CONCLUSÕES  ...................................................................................  



 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  ............................................. 52 

   

 Anexo A  – Ficha CENIPA 15  

 
Anexo B  – Espécies de aves encontradas nos registros da base 

SIGRA 
Anexo C – Ilustração das aves citadas na Tabela 8 

 

    
 



LISTA DE TABELAS 

  Pág. 

TABELA   1 
 

Brasil – Número de ocorrências de risco aviário, segundo o tipo 
de perigo aviário – 2011-2012  ....................................................... 

 
26 

TABELA   2 
 

Brasil – Número de ocorrências de risco aviário, segundo o tipo 
de perigo aviário, por mês – 2011-2012  ........................................ 

 
27 

TABELA   3 Brasil – Distribuição das ocorrências de perigo aviário, segundo 
as unidades da federação – 2011-2012  ........................................ 

 
32 

TABELA   4 Brasil – Distribuição das ocorrências de perigo aviário, segundo 
as unidades da federação – 2011  ................................................. 

 
33 

TABELA   5 Brasil – Distribuição das ocorrências de perigo aviário, segundo 
as unidades da federação – 2012  ................................................. 

 
33 

TABELA   6 Brasil – Número de ocorrências de perigo aviário, segundo o 
período do dia em que ocorreram – 2011-2012  ............................ 

 
34 

TABELA   7 Brasil – Distribuição dos tipos de perigo aviário, segundo a fase 
do voo – 2011 / 2012  ..................................................................... 

 
35 

TABELA   8 Brasil – Aves com maior ocorrência de registros de perigo aviário 
– 2011 / 2012  ................................................................................. 

 
36 

TABELA   9 Cruzamento das ocorrências das principais aves com o tipo de 
perigo aviário  ................................................................................. 

 
45 

 



LISTA DE FIGURAS 

  Pág. 

FIGURA   1 Processo de gerenciamento do risco  ............................................ 7 

FIGURA   2 Área de Segurança Aeroportuária  ................................................. 11 

FIGURA   3 
 

Brasil – Número de ocorrências de risco aviário, segundo o tipo 
de perigo aviário, por mês – 2011  ................................................. 

 
28 

FIGURA   4 
 

Brasil – Número de ocorrências de risco aviário, segundo o tipo 
de perigo aviário, por mês – 2012  ................................................. 

 
28 

FIGURA   5 
 

Brasil – Distribuição de frequência geográfica dos relatos de 
avistamento, segundo as Unidades da Federação – 2011 e 2012   

 
29 

FIGURA   6 
 
 

Brasil – Distribuição de frequência geográfica dos relatos de 
quase colisão, segundo as Unidades da Federação – 2011 e 
2012  ............................................................................................... 

 
 

30 
FIGURA   7 
 

Brasil – Distribuição de frequência geográfica dos relatos de 
colisão, segundo as Unidades da Federação – 2011 e 2012  ........ 

 
31 

FIGURA   8 Representação da variância das dimensões  ................................. 38 

FIGURA   9 Variáveis de caracterização do perigo aviário  ............................... 39 

FIGURA 10 Descrição da Dimensão 1  ............................................................. 42 

FIGURA 11 Descrição da Dimensão 2  ............................................................. 43 

FIGURA 12 Espaço de configuração estrutural do perigo aviário  .................... 44 

 

 



LISTA DE QUADROS 

  Pág. 

QUADRO   1 Identificação dos campos da Ficha CENIPA 15  ............................ 20 

QUADRO   2 
 

Variáveis consideradas para análise com suas categorias e 
códigos respectivos  ....................................................................... 

 
21 

QUADRO   3 Autovalores das dimensões de análise  ......................................... 37 

QUADRO   4 Medidas de discriminação por variável por dimensão  ................... 39 

QUADRO   5 
 

Freqüências absolutas e medidas de discriminação por categoria 
de variável por dimensão – 2011 / 2012  ....................................... 

 
40 

QUADRO   6 
 

Resíduos ajustados da associação entre as ocorrências com as 
principais aves e os tipos de perigo aviário..................................... 

 
45 

 



GLOSSÁRIO 

AGRA - Área de Gerenciamento do Risco Aviário 

ALSOS - Alternating Least Squares with Optimal Scaling  

ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil 

ASA - Área de Segurança Aeroportuária  

BSC - Bird Strike Committee  

CARSAMPAF - Comitê de Prevenção do Risco Aviário e Fauna 

CENIPA - Centro de Investigação e de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos 

COMAER - Comando da Aeronáutica 

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente 

FAA - Federal Aviation Administration  

FSF - Flight Safety Foundation  

G. L. – Graus de Liberdade 

HOMALS - HOMomogenity Analysis by Alternating Least Squares 

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

IBIS - ICAO BIRD Strike Information System 

IBSC - International Bird Strike Committee 

ICAO – International civil aviation organization 

IFR - Instrument Flight Rules  

INFRAERO - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 

LAPGRA - Lista de Aeródromos Prioritários para o Gerenciamento do Risco Aviário 

NSCA - Norma Sistêmica do Comando da Aeronáutica 

PBGRA - Plano Básico de Gerenciamento do Risco Aviário 



SIGRA – Sistema de Gerenciamento do Risco Aviário 

SIPAER - Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos 

VFR - Visual Flight Rules 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   INTRODUÇÃO 

 

 No seu percurso para o domínio da natureza, o homem observou as aves e 

imaginou que poderia também transitar pelo espaço aéreo. Tentou em vão se 

assemelhar a elas no projeto de Ícaro. Falhou. Descobriu que não poderia ser como 

elas. 

 O sonho, no entanto, não acabou. Necessitava de tecnologia e metodologia 

não disponíveis para a ciência de então. Iniciaram-se os estudos. No início do século 

XX foi possível realizar o procedimento que as aves realizavam: levantar vôo com 

recursos próprios, controlar seu deslocamento no espaço aéreo e retornar a um local 

de pouso em terra firme. 

 O domínio do espaço aéreo, ambiente dos seres alados, só pôde ser 

realizado com o desenvolvimento tecnológico. A partir do momento em que isso foi 

possível, o homem instalou para si e para as aves um problema até então 

inexistente: o perigo aviário.  
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 Entende-se por perigo aviário o risco potencial de colisão com uma ave ou 

com um bando de aves, no solo ou em determinada porção do espaço aéreo. 

(PESSOA NETO; TSCHÁ e PEDROSA FILHO, 2006) 

 O primeiro acidente aéreo fatal causado por colisão aviária foi registrado nos 

céus da Califórnia (Estados Unidos da América) em 03 de abril de 1912 tirando a 

vida do piloto norte-americano Callbraith Rodgers. (MENDONÇA, 2011) 

 A partir de então, com o desenvolvimento da aviação e com a expansão das 

atividades aéreas para o ambiente comercial e civil, diversas colisões passaram a 

constar dos registros oficiais. 

Com a criação do Centro de Investigação e de Prevenção de Acidentes 

Aeronáuticos (CENIPA) em 1971, o Brasil pôde iniciar mais eficientemente a 

prevenção de acidentes aeronáuticos. O CENIPA tem por responsabilidade a 

execução de atividades educacionais, operacionais e de regulamentação e atua 

como centro do Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos 

(SIPAER), sendo-lhe atribuídas a supervisão, o planejamento, o controle e a 

coordenação da investigação e prevenção dos acidentes aeronáuticos. Esse 

universo engloba, entre outros representantes, as Forças Armadas (Marinha, 

Exército e Força Aérea Brasileira), a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), a 

INFRAERO (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) e as empresas 

aéreas. (BRASIL, 2013) 

 Dentre os diversos Relatórios de Ocorrência criados pelo CENIPA, encontra-

se a Ficha CENIPA 15 para o Gerenciamento do Risco Aviário. Essa Ficha permite a 

alimentação da base de dados do SIPAER e o auxílio no planejamento de ações 

para mitigação do risco aviário. 

 A partir do banco de dados do SIPAER, o presente Trabalho de Conclusão de 

Curso de Graduação busca encontrar relações entre as características registradas 

na Ficha CENIPA 15 que possam auxiliar na minimização do risco aviário. Pretende 

ainda descrever estatisticamente variáveis importantes do risco aviário em espaços 

aéreos brasileiros 
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 No que segue, apresentam-se no próximo capítulo os objetivos (geral e 

específicos) que se pretendeu alcançar com o estudo. O terceiro capítulo apresenta 

a fundamentação teórica sobre risco aviário. Em seguida, o quarto capítulo discorre 

sobre os métodos utilizados para o estudo e a avaliação dos registros da base de 

dados CENIPA. Seguem os capítulos de apresentação dos resultados da pesquisa, 

de discussão desses resultados e das conclusões do estudo. 
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2   OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

  Contribuir para a avaliação do risco aviário com vistas à mitigação do Risco 

Aviário. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 a) Descrever as principais características do Risco Aviário no espaço aéreo 

brasileiro; 

 b) Investigar correlações entre características do Risco Aviário; 

 c) Apresentar um indicador de Risco Aviário por espécie de ave; 

 d) Investigar a homogeneidade de relações categóricas por meio da técnica 

HOMALS. 
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3   FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 ACIDENTES AERONÁUTICOS 

 “Heinrich e Granniss (1959) estudaram 5.000 acidentes e identificaram que 

para cada acidente responsável por mortes ou ferimentos, acontecem centenas de 

eventos semelhantes em que não há feridos nem mortos. A ideia desta teoria é que 

situações de perigo sejam controladas bem antes que os casos sem ferimentos 

evoluam para um acidente com fatalidades e prejuízos materiais.” (MENDONÇA, 

2011) 

 Mendonça (2011) chama a atenção para o fato de que “é importante 

investigar acidentes que causam perdas materiais e/ou mortes, porém este não é 

considerado o método mais eficiente para atingir os principais objetivos da 

segurança de vôo”. A escassez de acidentes registrados pode levara conclusões 

erradas e ações de prevenção equivocadas, quando iniciativas de prevenção são 

baseadas exclusivamente em bases de dados e informações acidentes 

aeronáuticos. 
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 De acordo com Perrow (1999), acidentes não acontecem por acaso, mas 

como consequência da conjugação de fatores ou falhas múltiplas, todos 

interconectados resultando em um evento inesperado. 

 Acidentes aeronáuticos são considerados eventos raros. O modo mais correto 

e eficaz de se manter o alerta situacional dos profissionais de aviação focados na 

segurança operacional é através da coleta de dados, em tempo hábil, com o objetivo 

de se adotar medidas que mitiguem o risco de acidentes aeronáuticos. 

 Para a indústria aeronáutica o risco aviário é um problema que vem 

crescendo a cada dia. Consequentemente, colisões entre aves e aeronaves, sejam 

em operações militares ou na aviação civil, são uma preocupação mundial, não só 

pelos custos envolvidos, diretos e indiretos, mas também pela segurança dos 

passageiros e tripulações.  

 Mendonça (2009) sustenta que uma razão para o aumento do número de 

colisões está relacionada ao sucesso de programas de conservação do meio 

ambiente e que outro motivo é a substituição de aeronaves antigas com três ou 

quatro motores,por aeronaves modernas, com motores silenciosos e eficientes. Em 

cerca de 30 anos (da década de 70 a 2008), houve uma redução nas aeronaves 

comerciais de 75% para 10% de aeronaves com três ou quatro motores. Esse risco 

de perigo aviário aumenta quando muitas espécies de aves, como o quero-quero 

(Vanellus Chilensis) ou pombo doméstico (Columba Lívia), adaptam-se à vida 

agitada das cidades e passam a ser encontradas nos aeroportos e em seus 

entornos. 

 O crescimento do número de aeronaves também contribui para o aumento do 

número de colisões. (ICAO, 2009) 

 Dentre as teorias desenvolvidas para o entendimento do perigo aviário e para 

a prevenção de acidentes, o gerenciamento do risco tem sido um conceito 

fundamental. 

 O processo de gerenciamento do risco é definido pela Flight Safety 

Foundation (FSF) como “a identificação, a análise e a eliminação econômica, ou 
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controle a um nível aceitável, dos riscos que podem ameaçar os bens de uma 

instituição ou a sua capacidade de atingir os objetivos propostos” (FSF, 2002, p. 46). 

 O processo de gerenciamento do risco é composto de três fases: identificação 

da situação de perigo ou risco, análise desta situação e a mitigação do risco. O 

primeiro passo nesse processo é a identificação de situações de perigo. 

 Confirmada a existência de situações de risco, é necessário avaliar o 

potencial de dados e ferimentos. Nesta análise dois parâmetros são importantes: a 

probabilidade e a severidade das situações adversas. Alguns autores sugerem a 

concorrência de um terceiro fator: a exposição. A probabilidade de um acidente 

aumenta proporcionalmente ao tempo de exposição a situações de risco (WELLS; 

RODRIGUES, 2003). A Figura 1 representa um modelo de processo de 

gerenciamento do risco. 

 
FIGURA 1. Processo de gerenciamento do risco 

 

 

 
 Fonte: MENDONÇA (2009) 
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. 

 Na fase da mitigação o risco deve ser amenizado a um nível aceitável.  

Se o risco for considerado inaceitável ou indesejável, 

medidas de mitigação devem ser consideradas. Quanto 

maior o risco, maior a urgência dessas medidas. O nível 

de risco pode ser diminuído a um nível aceitável com a 

redução aceitável, com a redução da probabilidade e/ou 

da severidade do risco, ou ainda com a redução da 

exposição aquela situação de risco (ICAO, 2006, P. 68). 

 

3.2 RISCO AVIÁRIO 

Diariamente a indústria aeronáutica enfrenta diversas situações de perigo. 

Dentre estas estão a presença de cinzas vulcânicas, alguns fenômenos 

meteorológicos e animais em áreas operacionais. Além de comprometerem a 

Segurança de Voo, tais situações já causaram uma série de acidentes aeronáuticos. 

De acordo com Eschenfelder (2006), o conflito resultante do aumento de populações 

de aves e da atividade aeronáutica indica que estamos nos distanciando dos níveis 

considerados aceitáveis para um voo seguro.  

A possibilidade de acidentes aeronáuticos decorrentes do perigo aviário tem 

trazido grandes preocupações à indústria aeronáutica por razões que incluem: o 

aumento de populações de diversas espécies, a substituição de aeronaves 

turboélice por aeronaves a jato em empresas de transporte aéreo e na aviação 

militar, o aumento do tráfego aéreo nos diversos continentes e a inquietação de 

passageiros cada vez mais informados sobre o tema (CLEARY; DOLBEER, 2005). 

Acidentes causados pelo risco aviário podem reduzir a confiança de passageiros na 

segurança da indústria aeronáutica (VASILIS et al, 2005). 
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3.2.1 FORÇA DE IMPACTO 

O cálculo de força de impacto dependerá de diversos fatores, dentre eles: 

peso, dimensão e densidade da ave; velocidade da aeronave; e ângulo de impacto e 

área da superfície atingida. Na fórmula E = M.V²/S, uma maneira bastante 

simplificada de entender a dimensão do problema, a força de impacto “E” é 

proporcional a massa da ave ”M” multiplicado pelo quadrado da velocidade da 

aeronave “V²”, tudo dividido pela área de impacto “S” (BRASIL, 2005b). 

Para exemplificar, a força de impacto envolvendo a colisão de um urubu-de-

cabeça-preta (Coragyps Atratus), cujo peso médio é de 1,5 Kg, e uma aeronave 

comercial voando a 300 Km/h (aproximação final), pode atingir até sete toneladas 

(MENDONÇA, 2009). As consequências são imprevisíveis, e podem variar entre 

uma mossa na ponta da asa a um acidente aeronáutico de grandes proporções. 

 

3.2.2 CUSTOS DO RISCO AVIÁRIO 

Os custos de operação de empresas de transporte aéreo são altos, a 

competição é acirrada, e, na maioria das vezes, os lucros são pequenos. Se uma 

aeronave for atingida por uma ave poderá sofrer danos graves, e mesmo que não 

haja feridos, uma pequena fortuna pode ser necessária para o seu reparo. Os 

motores de aeronaves modernas são frágeis e, após a ingestão de uma ave, uma 

inspeção minuciosa é requerida (LU et al., 2006). 

Um dano superficial no primeiro estágio do motor pode requerer o reparo ou a 

troca de um conjunto das fan blades, com algumas horas de indisponibilidade e com 

um custo significativo. Acredita-se que os custos anuais para a indústria aeronáutica 

estejam entre um e dois bilhões de dólares (MENDONÇA, 2009). 

No caso da aviação militar, além dos prejuízos materiais há também os 

operacionais, dentre eles: indisponibilidade alta, comprometimento da formação 

operacional de tripulantes e a perda temporária ou definitiva de profissionais 

altamente especializados (BRASIL, 2005b). 
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Existem basicamente dois tipos de custos associados com o risco aviário: 

diretos e indiretos. Os custos diretos estão relacionados ao reparo do equipamento e 

danos a propriedades alheias. Os custos indiretos referem-se aqueles que não são 

cobertos pelo seguro e são geralmente muito maiores que os diretos (DOLBEER, 

2006). 

A Flight Safety Foundation (2002) assume que os custos indiretos podem 

valer mais do que vinte vezes do que os custos diretos. Custos que são difíceis de 

calcular como por exemplo, translato translado de peças de reposição, aeronave e 

tripulação reserva, danos à reputação da empresa de transporte aéreo, perda do uso 

do equipamento, perda da produtividade, custos da investigação, problemas 

judiciais, aumento do valor do seguro e provavelmente o pior de todos, a perda da 

confiança e credibilidade dos passageiros e/ou clientes. 

 

3.2.3 PREVENÇÃO DO RISCO AVIÁRIO 

A ameaça do risco aviário é universal. Não cabe às aves respeitar quaisquer 

limites do espaço aéreo e dos aeroportos, fase do voo, tipo de aeronave, estação do 

ano e experiência da tripulação. Apesar disso, a solução passa por todas essas 

áreas. A redução do risco relacionado às aves depende de inúmeros fatores em um 

constante ambiente de mudança (DOLBEER, 2007). 

A consequência é que o gerenciamento do risco aviário é uma atividade 

extremamente complexa, visto que são vários os elementos que devem ser 

considerados quando da elaboração de um Programa de Gerenciamento do Risco 

Aviário para determinada localidade, aeroporto, esquadrão, ou empresa área 

(DOLBEER, 2007). 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente, com a participação ativa do CENIPA, 

criou a Resolução CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) nº 04, que 

estabelece a Área de Segurança Aeroportuária (ASA) (ver Figura 2), que 

compreende um círculo com raio de 20 quilômetros para os aeródromos que operam 

por instrumentos (Instrument Flight Rules – IFR), e 13 quilômetros, para aqueles que 
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operam apenas em condições visuais (Visual Flight Rules – VFR), onde ficou 

proibida a implantação de qualquer atividade que atraia ou possa vir a atrair aves. 

FIGURA 2 – Área de Segurança Aeroportuária 

  Fonte: BRASIL (2005B, p. 25). 

 

A maior parte das colisões com aves, no entanto, ocorre nas fases de 

aproximação, decolagem e pouso, ou seja, dentro ou nas proximidades dos 

aeródromos. Tal fato confirma que as áreas de entorno dos aeródromos, em sua 

grande maioria, ainda apresentam deficiências de saneamento básico e hospedam 

atividades industriais e comerciais que geram resíduos atrativos para aves. Os focos 

mais comuns de atração de aves são os lixões a céu aberto, os matadouros e as 

instalações de beneficiamento de pescado (BRASIL, 2005b). 

Diante da expansão da atividade aeronáutica no país, da permanente 

possibilidade de lesões às pessoas e prejuízos decorrentes das colisões com aves e 

com o aumento da necessidade de aprimoramento das ações voltadas ao 

gerenciamento do risco aviário, foi estabelecido o Plano Básico de Gerenciamento 

do Risco Aviário (PBGRA). 

Este Plano, que se aplica às organizações do Comando da Aeronáutica 

(COMAER), aos órgãos da estrutura da ANAC, aos Administradores Aeroportuários 
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e aos operadores de aeronaves no território brasileiro, visa definir parâmetros para 

as análises de implantação de empreendimentos e/ou atividades com potencial de 

atração de aves, na Área de Gerenciamento do Risco Aviário (AGRA) dos 

aeródromos brasileiros, bem como, estabelecer a estrutura de coleta de informações 

e seu fluxo, a fim de permitir a avaliação do risco imposto pela presença de aves nos 

aeródromos inclusos na Lista de Aeródromos Prioritários para o Gerenciamento do 

Risco Aviário (LAPGRA), possibilitando a adoção de ações para a sua redução ao 

menos índice praticável (BRASIL, 2011a). 

O Congresso Nacional aprovou e a Presidência da República sancionou em 

16 de outubro de 2012 a Lei no 12.725, publicada no Diário Oficial da União em 

17/10/2012, que estabelece medidas para o controle da avifauna nas imediações de 

aeródromos. Esta lei pretende define regras que visam à redução do risco de 

acidentes e incidentes aeronáuticos decorrentes da colisão de aeronaves com aves 

nas imediações dos aeródromos e atribui responsabilidades aos órgãos ligados à 

aviação e às autoridades municipais na prevenção do risco aviário. 

A ICAO recomenda que, quando identificado o risco aviário em determinado 

aeroporto, a autoridade apropriada deve adotar procedimentos para a redução da 

presença de aves dentro ou no entorno do aeródromo. Recomenda ainda que os 

Estados signatários da Organização estabeleçam um procedimento nacional para se 

efetuar os reportes de risco aviário e, ainda, um banco de dados no qual as 

informações desses reportes sejam inseridas (ICAO, 2004). 

As informações contidas neste banco de dados nacional devem ser 

encaminhadas anualmente à ICAO para inclusão no banco de dados IBIS (ICAO 

BIRD Strike Information System). O IBIS foi concebido para armazenar informações 

relacionadas ao perigo aviário e para desenvolver ações de prevenção. O CENIPA é 

a organização responsável pelo gerenciamento do banco de dados brasileiro e ainda 

pelo envio das informações à ICAO. 

A Ficha CENIPA 15 tem por objetivo informar ao SIPAER o acontecimento de 

evento que, potencialmente, seja de interesse do Sistema, de modo a permitir a 

adoção oportuna dos procedimentos pertinentes. Visa, ainda, alimentar um banco de 
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dados gerenciado pelo CENIPA, cujas informações servem de suporte ao 

estabelecimento de ações de prevenção, em especial aquelas estabelecidas nos 

Programas de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos desenvolvidos pelo CENIPA e 

empresas de aviação. O seu preenchimento pode ser realizado através da página do 

CENIPA, na internet, por qualquer pessoa que deseje reportar situações de risco 

aviário. Apesar da importância do seu preenchimento para a segurança operacional, 

estima-se que apenas 20% das colisões sejam reportadas ao CENIPA (BRASIL, 

2011b). 

De acordo com a Norma Sistêmica do Comando da Aeronáutica 3-3 (NSCA 3-

3), de 31 de outubro de 2008, as atividades de prevenção possuem características 

proativas, constituindo-se no conjunto de atividades destinadas a impedir a 

ocorrência de acidentes aeronáuticos, visando à preservação dos recursos humanos 

e materiais. Estas atividades têm que ser planejadas e executadas previamente à 

ocorrência do acidente de maneira a impedi-lo (BRASIL, 2008c). 

Nesse contexto, os Programas de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos 

devem recomendar ações e atividades voltadas à prevenção do risco aviário, dentre 

eles: a criação de comissões locais, responsáveis pelo gerenciamento do perigo 

aviário, a serem administradas pela administração aeroportuária; contatos com 

entidades públicas federais, estaduais e municipais que possuam a autoridade legal 

e o conhecimento necessários às atividades de prevenção visando envolve-las 

nessas atividades; promoção de campanhas educativas com o objetivo de 

conscientizar a população dos riscos para a atividade aérea quando da existência de 

focos de atração de aves dentro da ASA; a participação de biólogos nas atividades 

de prevenção nos aeroportos administrados pela INFRAERO, e; o preenchimento da 

ficha CENIPA 15 nos casos previstos (BRASIL, 2005b; BRASIL, 2011b). 

O CENIPA recomenda que em situações de colisão e avistamento de grande 

quantidade de aves, mesmo que não se esteja a bordo de uma aeronave, se faça o 

preenchimento da ficha CENIPA 15. O International Bird Strike Committee (IBSC) 

sugere ainda o reporte nos seguintes casos: existência de carcaças de aves em 

aeroportos quando não há indícios óbvios de outras causas para a morte da ave, 

nos casos em que durante procedimentos de manutenção da aeronave sejam 
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identificados indícios da colisão com aves e nos casos em que a tripulação 

necessitou manobrar a aeronave para evitar a colisão (IBSC, 2006). Bancos de 

dados nacionais, tais como o gerenciado pelo CENIPA, servem como base científica 

para o desenvolvimento de programas voltados à redução dos riscos do perigo 

aviário. 

Os pilotos são a última peça do dominó antes do acidente, e na maioria das 

vezes são também as últimas pessoas que podem evitar essas tragédias. Em 

contrapartida, são os profissionais que diariamente entram em contato com diversos 

tipos de situações de risco, incluindo-se o perigo aviário. A ficha CENIPA 15 permite 

que profissionais de Segurança de Voo investiguem cada situação de perigo, o que 

traz enormes benefícios à aviação (LIMA, 2007). 

Segundo Mackinnon (2001), as estatísticas do risco aviário, solidificadas em 

um banco de dados consistente e confiável, são fundamentais: 

• para serem usadas como uma das ferramentas de análise do risco quando do 

planejamento de estratégias para o seu gerenciamento; 

• como um meio de se avaliar a eficácia e a eficiência de estratégias ou 

programas de prevenção; 

• como fonte de informações dos custos relacionados ao problema; 

• como justificativa dos gastos necessários às atividades de prevenção; 

• como base científica para a indústria aeronáutica desenvolver partes mais 

resistentes à colisão com aves, em especial motores e estruturas; 

• como informação necessária às companhias de seguro para levantamento de 

custos; e 

• como informação necessária às administrações aeroportuárias para 

comprovarem, em especial em caso de acidentes aeronáuticos relacionados 

ao risco aviário, que existe um programa de prevenção e que o mesmo está 

seno efetivo e eficaz. 
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Cerca de 98% das colisões ocorrem dentro ou nas proximidades dos 

aeroportos. As aves são atraídas para os aeroportos por uma série de motivos, 

quase todos relacionados à sobrevivência dos animais. Muitas espécies adaptaram-

se ao ambiente urbano e demonstram que muitos aeroportos, oferecendo áreas 

verdes e outras condições favoráveis, são habitat atrativos para reprodução, 

alimentação e pernoite (BRASIL, 2011b). 

Aumentando o risco de colisão entre aves e aeronaves, muitas espécies de 

aves, como o quero-quero (Vanellus Chilensis), a coruja-buraqueira (Speotyto 

Cunicularia) e o pombo comum (Columba Lívia) adaptaram-se à vida agitada das 

cidades, sendo encontradas dentro de aeroportos e seus entornos. Muitas espécies 

demonstram ainda que aeroportos são espaços seguros contra inimigos naturais 

(MENDONÇA, 2009). 

A natureza e magnitude do problema são agravadas em certos aeródromos 

por diversos fatores, como os tipos de aeronaves que neles operam, o volume do 

tráfego aéreo, a presença de aves migratórias e as atividades desenvolvidas pelos 

trabalhadores dentro de suas Áreas de Segurança Aeroportuária. Muito mais do que 

uma inconveniência, com custos astronômicos para as empresas envolvidas, o risco 

aviário, além de ser uma inconveniência para passageiros e tripulantes, pode 

contribuir para acidentes aeronáuticos de grandes proporções com custos altíssimos 

para as empresas envolvidas.  

O preparo de um Programa de Gerenciamento do Risco Aviário deve ser 

realizado com apoio de biólogos especializados no tema visto que o produto dessa 

avaliação será a base científica para o desenvolvimento, implementação, e 

refinamento do programa. Nesta fase, além do levantamento dos pontos (atividades; 

habitat) de atração de aves, deve-se identificar os tipos de espécies e quantidade de 

aves presentes, hábitos e razões pelas quais as aves são atraídas e ainda as 

possíveis medidas mitigadoras (JEROME, 1988). 

O gerenciamento do risco aviário, uma mistura complexa de ciência e arte, é, 

no Brasil, regulado por legislações federal, estadual e municipal. Agências e 
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institutos governamentais e organizações de defesa do meio ambiente influenciam 

as atividades de controle do perigo aviário e fauna dentro da ASA.  

Muitas das ações necessárias à redução da presença de aves dentro da ASA 

cabem exclusivamente a instituições que não têm relação direta com a atividade 

aérea, tais como: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), centros de controles de zoonoses, o Ministério Público e 

governos estaduais e municipais, dentre outros.(MENDONÇA, 2011) 

Um  Programa de Controle do Risco Aviário  exige que fontes de assistência 

técnica sejam identificadas e convidadas oficialmente a participar. Todos os 

aspectos de suporte técnico podem ser obtidos de diversas organizações, incluindo 

agências e instituições governamentais e organizações de defesa do meio ambiente. 

O próprio CENIPA pode prestar assessoria. Há ainda a possibilidade de apoio 

técnico de comitês internacionais, tais como o Bird Strike Committee (BSC), o 

Intenational Bird Stike Committee e o Comitê CARSAMPAF de Prevenção do Risco 

Aviário e Fauna dentre outros (JEROME, 1998). 

O uso desordenado do solo e o habitat natural determinarão as espécies e 

quantidade de pássaros presentes dentro da ASA. O reconhecimento e controle 

dessas condições são essenciais ao sucesso do programa. No Brasil, os lixões a 

céu aberto ainda são os principais focos de atração de aves. (MENDONÇA, 2009). 

Dados coletados por ocasião do registro das atividades também são 

importantes quando da avaliação da efetividade e eficácia do programa. 

Recomenda-se ainda que a administração aeroportuária mantenha um registro de 

todas as ações relacionadas ao risco aviário, mesmo aquelas que não fazem parte 

do programa. Cleary e Dolbeer (2005) recomendam que os gerentes de aeroportos 

façam um registro anual dos cursos, treinamentos, seminários, e outras atividades 

educativas que os profissionais responsáveis pela execução do Programa de 

Controle do Risco Aviário e Fauna participem. 

É de suma importância o estabelecimento de um subprograma de reporte do 

risco aviário. Nele será feito a análise das situações de risco e das colisões é 
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fundamental para determinar o tamanho, origem e severidade do problema, podendo  

dar a avaliação da eficácia do Programa de Controle do Risco Aviário. 

Mesmo sendo responsabilidade da CENIPA, o recebimento e o tratamento 

das fichas CENIPA 15, é viável que um procedimento de reporte local deva ser 

estabelecido. A maioria dos pilotos apenas enviam suas informações ao CENIPA 

e/ou às suas empresas, sendo que é admitido que a administração aeroportuária 

venha interagir com o Centro realizando ajustes e acertos em ambos os bancos de 

dados.   

De acordo com o International Bird Strike Committee (2006), Programas de 

Gerenciamento do Risco Aviário precisam ser constantemente avaliados para 

checar se os resultados esperados estão sendo alcançados e se tais programas 

precisam ser modificados, estendidos, ou mesmo melhorados. A única maneira 

efetiva de avalia-los é através da análise de dados relativos ao risco aviário, 

disponibilizados através da ficha de reporte. Ainda de acordo com o IBSC, as 

informações fornecidas através desta ficha são necessárias para justificar os gastos 

envolvidos no programa. 

De acordo com a ICAO (2009), programas de reporte de situações de perigo 

devem seguir alguns princípios, dentre eles que o preenchimento de relatórios seja 

voluntário. O preenchimento da ficha CENIPA 15 observa este e mais os princípios 

citados por Reason (1997) na sua Teoria da Cultura de Segurança de Voo. 

Entretanto, uma das consequências deste princípio, a voluntariedade, é que apenas 

20% das colisões são reportadas CENIPA (BRASIL, 2011b). 

Mackinnon (2001) afirma que a falta de dados compromete os esforços em 

busca da prevenção do perigo aviário. Alguns autores, dentre eles Eschenfelder 

(2003) e a Federal Aviation Administration – FAA (2004) sugerem que o reporte do 

risco aviário, contrariando Reason (1997), seja mandatório. Este tema ainda é 

polêmico e tem sido discutido em seminários internacionais de risco aviário. Apesar 

disso há um ponto em que há consenso: a importância do reporte de colisões para 

as atividades de prevenção do risco aviário. 
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Dekker e Buurma (2005) afirmam que as estatísticas do risco aviário são a 

principal fonte de informação para três processos: científico, visto que o uso de 

técnicas científicas nos bancos de dados do risco aviário permite entender o 

problema e apontar novas diretrizes para seu gerenciamento; educacional, 

considerando que bancos de dados são fundamentais nos processos de treinamento 

de profissionais de aviação e ainda em atividade educativas para a população em 

geral; e controle de qualidade, visto que as colisões são os indicadores usados para 

verificar a eficácia de programas de prevenção. 



 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4   METODOLOGIA 

 

 

4.1 INSTRUMENTOS 

 

 A Ficha CENIPA 15 é o principal documento na captação de dados para o 

registro e estudo do risco aviário no Brasil. 

 Ela é constituída de um conjunto de 15 campos além do campo básico para 

identificação do tipo de perigo aviário envolvido: avistamento, quase-colisão e 

colisão, sendo que a colisão está segmentada em colisões com aves e colisões com 

outros animais. 

 O Anexo A apresenta o modelo da Ficha CENIPA 15 disponibilizado no 

endereço http://www.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/formularios/FICHA CENIPA 

15.doc.  
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 O Quadro 1 identifica os campos do instrumento. 

Quadro 1. Identificação dos campos da Ficha CENIPA 15 

Campo Denominação Campo Denominação 

1 Aeronave 9 Efeito no voo 

2 Tipo de aviação 10 Condições do céu 

3 Motor 11 Aves ou animais 

4 Período do dia 12 Danos / prejuízos 

5 Aeródromo 13 Piloto alertado 

6 Altura e velocidade 14 Observações 

7 Fase do voo 
15 Reportado por 

8 Parte(s) da aeronave 

 

 

4.2 FONTE DE DADOS 

 Os campos da Ficha CENIPA 15 permitem a alimentação de uma base de 

dados do SIPAER que integra o SIGRA – Sistema de Gerenciamento do Risco 

Aviário, o qual é disponibilizado na página da Internet identificada por 

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

 A base de dados inclui os campos Tipo do reporte, Matrícula, OACI 

(identificação do aeródromo), Data, Hora, Período, Unidade da Federação, 

Operador, Fase do Voo, Parte da Aeronave, Espécie / Tamanho (dos animais) e um 

campo “Visualizar” que permite o acesso à ficha CENIPA 15 que gerou o registro, 

onde podem ser encontrados preenchidos os dados dos outros campos da ficha. 

 

4.3 VARIÁVEIS ANALISADAS 

 Para o presente estudo foram tratadas as seguintes variáveis da base de 

dados CENIPA, as quais são apresentadas no Quadro 2 com suas categorias 

codificadas para aplicação do método de análise: 
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Quadro 2 – Variáveis consideradas para análise 

com suas categorias e códigos respectivos 

Variáveis  
Tipo de 

perigo aviário 
(V1) 

Mês da 
ocorrência 

(V2) 

Período do 
dia (V3) 

UF (V4) Fase do vôo (V5) 
Principais aves 

(V6) 

Códigos Categorias 

1 Avistamento Janeiro Madrugada AC A baixa altura Urubu 

2 Quase colisão Fevereiro Alvorada AL Aproximação final Quero-quero 

3 Colisão Março Manhã AM Arremetida ar Carcará 

4  Abril Tarde AP Arremetida solo Pombo 

5  Maio Crepúsculo BA Circuito de tráfego Coruja buraqueira 

6  Junho Noite CE Corrida após pouso  

7  Julho  DF Cruzeiro  

8  Agosto  ES Decolagem  

9  Setembro  GO Descida  

10  Outubro  MA Espera/órbita IFR  

11  Novembro  MG Outra  

12  Dezembro  MS Pouso  

13    MT Procedim, aprox. IFR  

14    PA Reta final  

15    PB Saída IFR  

16    PE Subida  

17    PI Subida inicial  

18    PR Táxi  

19    RJ   

20    RN   

21    RO   

22    RR   

23    RS   

24    SC   

25    SE   

26    SP   

27    TO   
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4.4 ANÁLISE DE HOMOGENEIDADE 

 A técnica estatística utilizada para a investigação de relações entre os casos 

reportados nas fichas CENIPA 15 e das variáveis discriminatórias da base de dados 

do SIGRA foi a Análise de Homogeneidade como método quantitativo para a análise 

de variáveis nominais. O método inclui a consideração das variáveis ordinais e 

numéricas tratadas em categorias. Cada categoria é identificada por um código 

numérico atribuído às categorias, sem necessidade de corresponder à hierarquia 

das categorias das variáveis. De outra forma, a análise da homogeneidade se 

prende estritamente ao nível de mensuração nominal. 

 Surgiram, a partir da década de 1970, técnicas para análise multivariada de 

dados categóricos capitaneadas nos Estados Unidos por Jan de Leeuw, Forrest 

Young e Yoshio Takane, o primeiro dos quais, associado a pesquisadores da 

Universidade de Leiden na Holanda, constituiu o denominado Grupo GIFI, que 

desenvolveu o sistema ALSOS (Alternating Least Squares with Optimal Scaling) a 

qual incorporada à Análise Multivariada de Dados Categóricos gerou o método 

denominado HOMALS (HOM de homogenity e ALS de alternating least squares). 

 Assim, o método HOMALS utiliza um algoritmo que se baseia na ideia de 

alternar a transformação ou quantificação de variáveis com os parâmetros de um 

modelo ajustado de modo iterativo usando funções de perda de mínimos quadrados. 

(CARVALHO, 2004). 

 Para aplicar o método HOMALS, identifica-se as variáveis de interesse no 

estudo as quais devem ser variáveis categóricas ou variáveis numéricas 

categorizadas. Cada categoria de cada variável deve ser codificada com atribuição 

numérica inteira pela sequência dos números naturais a partir de 1 até o máximo de 

categorias da variável. 

 A partir daí, cria-se uma matriz de dados (matriz de entrada de dados) onde 

cada linha da matriz corresponde a um objeto (unidade estatística) e cada coluna 

refere-se a uma variável correspondente aos atributos do objeto, nas quais estarão 

indicados os códigos das categorias das variáveis às quais pertencem os objetos. 
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 Considere, por exemplo, m variáveis de interesse cada uma com kj  

categorias (j = 1, 2, . . . , m). Assim cada variável gera uma matriz binária Gj , 

denominada matriz indicatriz da variável j, constituída de n linhas e kj colunas, isto é, 

uma matriz n × kj , com n significando o número de objetos (unidades estatísticas) 

pesquisadas. 

 Como cada elemento da matriz Gj  é 0 ou 1, cada linha dessa matriz terá 

apenas o registro de um único valor 1 (representando a pertinência do objeto à 

respectiva categoria da variável j) e as demais posições ocupadas pelo valor 0 

(indicando a ausência, isto é, a não pertinência do objeto àquela categoria). 

 Todas as matrizes Gj  são então justapostas formando uma matriz binária G 

de ordem n ×  Σ kj . Essa matriz pode ser entendida como a base de dados que 

representa a pertinência de cada objeto a todas as categorias de todas as variáveis 

em estudo. 

 Duas outras matrizes estão envolvidas no método HOMALS, ambas matrizes 

diagonais, uma para identificar o número de objetos que aparecem na base de 

dados inclusos nas categorias das variáveis e outra para indicar o número de 

respostas válidas dos n objetos em cada variável. Esta segunda matriz é uma matriz 

binária com 0 indicadno não-resposta e 1 indicando uma resposta válida. 

Assim, a cada uma das m variáveis está associada uma matriz Dj, cuja 

diagonal principal registra as frequências marginais das suas kj categorias, e uma 

matriz Mj, cuja diagonal principal registra o número de respostas válidas para a j-

ésima variável. 

Essas matrizes Dj e Mj formam outras duas matrizes D e M, da seguinte 

forma: D é uma matriz quadrada de ordem p × p, onde p = Σ kj , onde p  é número 

total de categorias em análise); M* é uma matriz n × n. obtida pela soma de todas as 

matrizes Mj de ordem n × n, isto é M* = Σ Mj . 

O algoritmo da HOMALS quantifica as categorias das variáveis e atribui 

escores aos objetos (unidades estatísticas). 
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Entende-se por quantificação de uma categoria a média dos escores de todos 

os objetos nela inseridos. Por sua vez, o escore de cada objeto é proporcional à 

média das quantificações de todas as categorias às quais ele está associado. 

 O algoritmo de quantificação das categorias e atribuição de escores aos 

objetos segue o princípio das médias recíprocas (LAVADO, 2004). A quantificação 

as p categorias das m  variáveis alcança-se pela seguinte relação matricial: 

 

Y = D-1 G’ X 

 

onde   Y :  matriz de quantificação das categorias 

  D :  matriz de frequências das p categorias 

  G :  matriz binária (indicando as pertinências e não pertinências dos 

         objetivos às categorias 

  X :  matriz dos escores dos objetos. 

 

 Dessa forma, os escores dos objetos determinam-se pela relação de 

proporcionalidade 

X ≅ G Y  /  m 

a qual, aplicando-se o fator de proporcionalidade, transforma-se na seguinte relação 

X = ( G Y  /  m )  ( 1 / λ ) 

onde λ é o valor próprio (autovalor ou eigen-value) da dimensão para a qual os 

escores estão sendo determinados. 

 Os valores próprios, como em qualquer análise fatorial, vão permitir identificar 

os principais fatores responsáveis pelas variações no conjunto de observações. Os 
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maiores autovalores indicarão as principais dimensões para interpretação dos 

dados.  

 No contexto da análise da homogeneidade, as variáveis são consideradas 

homogêneas quando classificam nos mesmos grupos os objetos que estão nas 

mesmas categorias. (CARVALHO, 2004). 

 O grupo GIFI foi responsável pelo desenvolvimento de diversos 

softwares para implementação algorítmica da HOMALS no pacote estatístico SPSS, 

no qual, através das soluções via menu, pode-se encontrá-la na alternativa Analyse, 

na opção de redução de dados (Data Reduction) nas ferramentas (Optimal Scaling). 

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS  

 Métodos estatísticos descritivos através do uso de tabelas, gráficos e mapas 

foram utilizados para apresentação sintética do coletivo de observações das várias 

características. Gráficos em barras representaram a variabilidade das dimensões de 

análise dos dados.  

 A associação entre variáveis categóricas foi investigada pelo teste do Qui-

quadrado e sua intensidade foi avaliada pelo coeficiente V de Cramér. Resíduos 

ajustados na avaliação da associação foram utilizados para identificar a importância 

das categorias da variável dependente em relação às categorias davariável 

independente. 

 A análise de homogeneidade das variáveis categóricas foi procedida 

utilizando o método HOMALS de alternação dos mínimos quadrados conjugado com 

a otimização de escalas, segundo a técnica proposta por GIFI (1996). 

 A análise estatística dos dados foi realizada por meios computacionais, 

valendo-se de facilidades estatísticas do Excel, do software estatístico SPSS versão 

9.0 e do software TabWin 3.5 para a geração dos mapas de distribuição de 

frequência no território brasileiro. 

 A menos de explicitamente indicado ao contrário, todas as decisões 

estatísticas foram tomadas ao nível de significância de 0,05 (5%). 
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5   RESULTADOS 

 

5.1 PERFIL DO RISCO AVIÁRIO 

5.1.1 TIPOS DE PERIGO AVIÁRIO 

 O primeiro campo da Ficha CENIPA 15 refere-se à informação do tipo de 

perigo aviário percebido. A Tabela 1 apresenta as ocorrências registradas segundo o 

tipo nos anos de 2011 e 2012. 

Tabela 1. Brasil – Número de ocorrências de risco aviário, 
segundo o tipo de perigo aviário – 2011-2012 

Tipo de perigo 
aviário 

2011 2012 
Variação 

n % n % 

Avistamento 1127 38,22 1784 47,32 58,3 % 

Colisão 1458 49,44 1675 44,43 14,9 % 

Quase colisão 364 12,34 311 8,25 − 14,6 % 

Total 2949 100 3770 100 27,8 % 

      Fonte: CENIPA 
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5.1.2 SÉRIES TEMPORAIS ANUAIS DOS TIPOS DE PERIGO AVIÁRIO 

 A Tabela 2 registra as ocorrências mensais dos tipos de risco aviário durante 

os anos de 2011 e 2012. 

Tabela 2. Brasil – Número de ocorrências de risco aviário, 

segundo o tipo de perigo aviário, por mês – 2011-2012 

Meses 

2011 2012 

Tipo de perigo aviário 
Total 

Tipo de perigo aviário 
Total 

Avistamento Colisão Quase 
colisão 

Avistamento Colisão Quase 
colisão 

JAN 36 148 8 192 109 143 10 262 

FEV 52 113 14 179 108 153 15 276 

MAR 54 149 20 223 91 170 26 287 

ABR 75 142 30 247 118 136 28 282 

MAI 141 124 64 329 211 155 67 433 

JUN 119 126 60 305 142 145 20 307 

JUL 137 126 48 311 155 122 30 307 

AGO 121 102 50 273 184 108 27 319 

SET 108 92 21 221 209 123 25 357 

OUT 109 135 20 264 183 135 27 345 

NOV 85 96 12 193 151 135 22 308 

DEZ 90 105 17 212 123 150 14 287 

Total 1127 1458 364 2949 1784 1675 311 3770 

Fonte: CENIPA 

 

 As Figuras 3 e 4 ilustram as distribuições dos tipos de perigo aviário pelos 

meses dos anos de 2011 e 2012, respectivamente. 
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Figura 3. Brasil – Número de ocorrências de risco aviário, 

segundo o tipo de perigo aviário, por mês – 2011 

 
       Fonte: CENIPA 

 

Figura 4. Brasil – Número de ocorrências de risco aviário, 

segundo o tipo de perigo aviário, por mês – 2012 

 
       Fonte: CENIPA 

 

5.1.3 SÉRIES GEOGRÁFICAS ANUAIS DOS TIPOS DE PERIGO AVIÁRIO 

 As figuras 5, 6 e 7  registram  a  distribuição  geográfica  dos  tipos  de  perigo 
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 pelas unidades da federação brasileiras durante os anos de 2011 e 2012. 

Figura 5 – Brasil – Distribuição de frequência geográfica dos 

relatos de avistamento, segundo as Unidades da Federação – 2011 e 2012 
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Fonte: CENIPA 
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Fonte: CENIPA 
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Figura 6 – Brasil – Distribuição de frequência geográfica dos 

relatos de quase-colisão, segundo as Unidades da Federação – 2011 e 2012 
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Fonte: CENIPA 
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Fonte: CENIPA 
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Figura 7 – Brasil – Distribuição de frequência geográfica dos 

relatos de colisão, segundo as Unidades da Federação – 2011 e 2012 
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Fonte: CENIPA 
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Fonte: CENIPA 
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 A Tabela 3 resume as ocorrências de perigo aviário nas unidades da 

federação brasileiras nos anos de 2011e 2012 ordenadas da maior incidência para a 

menor. 

Tabela 3 – Brasil – Distribuição das ocorrências de perigo aviário, 

segundo as unidades da federação – 2011 - 2012 

Unidade da Federação 
ANO 

Total Percentual 
2011 2012 

SP 474 749 1223 18,2 
RJ 294 514 808 12,0 
PR 154 298 452 6,7 
CE 163 221 384 5,7 
RS 147 201 348 5,2 
MG 111 206 317 4,7 
PE 155 156 311 4,6 
BA 186 122 308 4,6 
AM 175 120 295 4,4 
SC 117 163 280 4,2 
PA 103 157 260 3,9 
MS 90 135 225 3,3 
PI 104 121 225 3,3 
DF 90 118 208 3,1 
RN 118 70 188 2,8 
PB 123 56 179 2,7 
AL 25 74 99 1,5 
RO 76 18 94 1,4 
GO 30 50 80 1,2 
TO 36 42 78 1,2 
ES 48 27 75 1,1 
MT 27 35 62 0,9 
MA 34 24 58 0,9 
AC 22 29 51 0,8 
RR 16 34 50 0,7 
AP 12 19 31 0,5 
SE 19 11 30 0,4 

Total 2949 3770 6719 100 

       Fonte: CENIPA 
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 Considerando o país segmentado em regiões, a distribuição dos eventos de 

risco aviário nos anos de 2011 e 2012 está indicada nas Tabelas 4 e 5, 

respectivamente. 

Tabela 4. Brasil - Distribuição geográfica regional de ocorrência de risco aviário, 

por tipo de perigo aviário - 2011 

      Fonte: CENIPA 

 

Tabela 5. Brasil - Distribuição geográfica regional de ocorrência de risco aviário, 

por tipo de perigo aviário - 2012 

        Fonte: CENIPA 

 

 

 

Região 
Tipo de perigo aviário 

Total 
Avistamento Colisão Quase colisão 

Norte 178 150 112 440 

Nordeste 488 345 94 927 

Centro-Oeste 66 157 14 237 

Sudeste 305 502 120 927 

Sul 90 304 24 418 

Total 1127 1458 364 2949 

Região 
Tipo de perigo aviário 

Total 
Avistamento Colisão Quase colisão 

Norte 202 162 55 419 

Nordeste 493 306 56 855 

Centro-Oeste 109 219 10 338 

Sudeste 750 581 165 1496 

Sul 230 407 25 662 

Total 1784 1675 311 3770 
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5.1.4 PERIGO AVIÁRIO DURANTE OS PERÍODOS DO DIA 

 

Uma vez que os registros no SIPAER são feitos com o horário de ocorrência 

dos mesmos, optou por segmentar o dia em períodos conforme abaixo indicado:  

 

Madrugada – de 0h a 3h59min 

Alvorada – de 4h a 5h59min 

Manhã – de 6h a 11h59min 

Tarde – de 12h a 16h59min 

Crepúsculo – de 17h a 18h59min 

Noite – de 19h a 23h59min 

 

 

 Assim, as ocorrências de perigo aviário nos anos de 2011 e 2012 se 

distribuíram conforme indicado na Tabela 6. 

 

Tabela 6. Brasil – Número de ocorrências de perigo aviário, 

segundo o período do dia em que ocorreram – 2011-2012 

Período do 
dia 

2011 2012 

Tipo de perigo 
Total 

Tipo de perigo 
Total 

Avistamento Colisão 
Quase 
colisão Avistamento Colisão 

Quase 
colisão 

Madrugada 31 100 3 134 36 111 2 149 

Alvorada 43 53 1 97 41 66 - 107 

Manhã 598 499 162 1259 925 612 148 1685 

Tarde 326 372 174 872 568 391 142 1101 

Crepúsculo 59 129 19 207 98 162 12 272 

Noite 70 305 5 380 116 333 7 456 

Total 1127 1458 364 2949 1784 1675 311 3770 

Fonte: CENIPA 
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5.1.5 PERIGO AVIÁRIO SEGUNDO AS FASES DO VOO 

 A fase do vôo em que ocorreram os ventos registrados em 2011 e 2012 está 

apresentada na Tabela 7 com as respectivas freqüências. 

 

Tabela 7 – Brasil – Distribuição dos tipos de perigo aviário, 

segundo a fase do voo – 2011 / 2012 

Fase do voo 
Tipo de perigo 

Total 
Tipo de perigo 

Total Avista-
mento 

Quase 
colisão Colisão Avista- 

mento 
Quase 
colisão Colisão 

À baixa altura 39 20 27 86 45 21 33 99 

Aproximação final 69 46 149 264 103 51 144 298 

Arremetida ar 4 13 3 20 2 10 4 16 

Arremetida solo 8 2 5 15 19 1 6 26 

Circuito de tráfego 61 74 25 160 206 68 19 293 

Corrida após pouso 16 11 147 174 29 7 142 178 

Cruzeiro 25 10 13 48 12 8 15 35 

Decolagem 76 56 329 461 125 47 389 561 

Descida 3 5 15 23 11 6 14 31 

Espera/órbita IFR 1 - 1 2 1 1 1 3 

Pouso 23 10 248 281 46 21 322 389 

Procedimento aprox. IFR 17 11 7 35 47 11 16 74 

Reta final 37 53 38 128 81 32 26 139 

Saída IFR 2 1 5 8 2 - 3 5 

Subida 3 8 17 28 6 1 8 15 

Subida inicial 5 35 37 77 11 11 30 52 

Táxi 47 6 21 74 70 8 21 99 

Outra 691 3 371 1065 968 7 482 1457 

Total 1127 364 1458 2949 1784 311 1675 3770 

Fonte: CENIPA 
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5.1.6 ESPÉCIES DE ANIMAIS ENVOLVIDAS 

 

 As espécies de aves e de outros animais registradas nos anos de 2011 e 

2012 encontram-se listadas no Anexo B, conforme consta da base do CENIPA, 

juntamente com as frequências absolutas. Observou-se que nos 2949 registros de 

2011, há 22,1% registros que não assinalam a espécie envolvida no evento e nos 

3770 registros de 2012, 17,2%. 

 

 As espécies com maior ocorrência de eventos entre as aves estão indicadas 

na Tabela 8. O Anexo C ilustra as aves citadas. 

 

Tabela 8 – Brasil – Aves com maior ocorrência 

de registros de perigo aviário – 2011 / 2012 

Aves 

2011 2012 

Número 
de 

registros 

Percentual 
(*) 

Número 
de 

registros 

Percentual 
(**) 

Urubu (Coragyps atratus) 768 33,4 1001 32,1 

Quero-quero (Vanellus chilensis) 401 17,5 756 24,2 

Carcará (Polyborus plancus) 249 10,8 249 8,0 

Pombo doméstico (Columba livia) 107 4,7 91 2,9 

Coruja Buraqueira (Speotyto cunicularia) 30 1,3 46 1,5 

Fonte: CENIPA 

Base percentual:  (*) 2296 registros válidos  (**) 3122 registros válidos 
Obs.: A coruja buraqueira foi inserida por ser uma ave de interesse específico para um estudo da 
          base aeronaval de São Pedro da Aldeia - RJ 
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5.2 ANÁLISE DE HOMOGENEIDADE NO PERIGO AVIÁRIO 

 

5.2.1 DIMENSÕES DE ANÁLISE 

 As dimensões de análise no método HOMALS são identificadas, como na 

maior parte dos métodos fatoriais, pelos autovalores das matrizes de dados. No 

presente estudo foram identificadas quatorze dimensões que o software utilizado 

teve capacidade de calcular. O Quadro 3 apresenta os respectivos  autovalores das 

dimensões e a Figura 8 revela a importância dos principais autovalores das 

principais dimensões, considerando que o autovalor é o espelho da variância da 

dimensão. 

Quadro 3 – Autovalores das dimensões de análise 

Dimensão Autovalor 

1 0,4269 

2 0,3419 

3 0,2545 

4 0,2411 

5 0,2379 

6 0,2342 

7 0,2270 

8 0,2226 

9 0,2203 

10 0,2161 

11 0,2151 

12 0,2124 

13 0,2078 

14 0,2054 

Σ 3,4632 
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Figura 8 – Representação da variância das dimensões 
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 O método HOMALS inclui na avaliação do processo uma medida de 

qualidade denominada fit que é a soma dos autovalores das dimensões 

consideradas para análise (no caso do presente trabalho igual a 14). Assim,o fit é 

igual a 3,4632 (veja o total do Quadro 4). 

 Considerando que os dois primeiros autovalores explicam a maior parte da 

variabilidade envolvida no fenômeno, o estudo será conduzido com foco nessas 

duas dimensões. A variância explicada por cada uma dessas duas dimensões é 

obtida dividindo-se o valor do autovalor pelo fit (CARVALHO, 2004, pág. 64): 

  Dimensão 1 � 0,4269 / 3,4632 = 0,1233 � 12,3% 

  Dimensão 2 � 0,3419 / 3,4632 = 0,0987 �   9,9% 

 

5.2.2 MEDIDAS DE DISCRIMINAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 Cada variável em análise é quantificada em cada dimensão de análise por um 

valor denominado medida de discriminação da variável. O Quadro 4 registra as 

medidas para as variáveis do presente estudo, onde assinala-se em cinza as 

principais medidas de discriminações por dimensão para cada variável: 



 39

Quadro 4 – Medidas de discriminação por variável por dimensão 

Variáveis 
Dimensões 

1 2 

Tipo de perigo aviário 0,489 0,632 

Período do dia 0,314 0,161 

Principais aves 0,550 0,100 

Fases do voo 0,627 0,633 

Mês 0,070 0,081 

UF 0,511 0,444 

 

 O método HOMALS utiliza a representação gráfica para as medidas de 

discriminação de modo a possibilitar a disposição das diversas variáveis nos planos 

definidos pelas dimensões. No presente caso, há apenas um plano em 

consideração. A Figura 9 apresenta a configuração gráfica do espaço das variáveis. 

Figura 9 – Variáveis de caracterização do perigo aviário 
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5.2.3 MEDIDAS DE DISCRIMINAÇÃO DAS CATEGORIAS DAS VARIÁVEIS  

 

 Da mesma forma que as variáveis, as categorias das variáveis também 

contribuem para a sustentação da análise do fenômeno, através das categorias que 

mais discriminem as unidades estatísticas estudadas. As medidas de discriminação 

das categorias quanto mais se afastarem de zero, mais diferenciam os objetos de 

estudo.  Dessa forma devem-se selecionar as categorias que, simultaneamente, 

pertençam às variáveis mais discriminadoras e registrem freqüências absolutas mais 

elevadas em cada uma das dimensões de análise. (CARVALHO, 2004, pág. 89). 

 

 

Quadro 5 – Freqüências absolutas e medidas de discriminação 

por categoria de variável por dimensão – 2011 / 2012 

Variáveis Categorias 
Freqüências 

absolutas 
Dimensões 
1 2 

Tipo de perigo 
aviário 

Avistamento 2 911 0,18 − 0,89 

Quase colisão 675 1,74 0,72 

Colisão 3 133 − 0,61 0,71 

Período do dia 

Madrugada 315 − 0,97 0,31 

Alvorada 172 −1,01 − 0,79 

Manhã 2944 0,09 − 0,33 

Tarde 1973 0,56 0,14 

Crepúsculo 479 − 0,50 0,35 

Noite 835 −1,03 0,79 

Principais 
aves 

Urubu 1591 1,35 0,16 

Quero-quero 1006 − 0,76 − 0,12 

Carcará 498 − 0,37 − 0,66 

Pombo 230 − 0,25 −1,31 

Coruja buraqueira 76 − 1,26 0,29 

   (continua) 

 



 41

Quadro 5 – Freqüências absolutas e medidas de discriminação 

por categoria de variável por dimensão – 2011 / 2012 

(continuação)  

Variáveis Categorias 
Freqüências 

absolutas 
Dimensões 
1 2 

Fases do voo 

À baixa altura 185 0,96 − 0,32 
Aproximação final 562 0,58 0,72 
Arremetida ar 36 1,68 0,88 
Arremetida solo 41 0,20 − 0,54 
Circuito de tráfego 453 1,71 − 0,07 
Corrida após pouso 352 − 0,81 0,93 
Cruzeiro 83 1,61 0,24 
Decolagem 1022 − 0,25 0,74 
Descida 54 0,59 0,69 
Espera/órbita IFR 5 0,39 0,03 
Pouso 670 − 0,80 1,04 
Procedimento aprox. IFR 109 1,22 − 0,16 
Reta final 267 1,37 0,38 
Saída IFR 13 0,53 0,62 
Subida 43 0,73 1,13 
Subida inicial 129 0,96 0,93 
Táxi 173 − 0,27 − 0,39 
Outra 2522 − 0,50 − 0,90 

Unidades da 
Federação 

AC 51 − 0,20 0,12 
AL 99 − 0,12 − 0,85 
AM 295 0,96 0,33 
AP 31 0,85 0,55 
BA 308 − 0,42 − 0,03 
CE 384 − 0,64 − 0,96 
DF 208 − 0,84 0,61 
ES 75 0,70 1,02 
GO 80 − 0,64 1,44 
MA 58 − 0,15 1,18 
MG 317 0,33 0,16 
MS 225 − 0,49 − 0,60 
MT 62 − 1,02 1,03 
PA 260 0,34 0,70 
PB 179 − 0,53 − 1,72 
PE 311 − 0,34 − 0,59 
PI 225 − 0,09 − 0,76 
PR 452 − 0,83 − 0,37 
RJ 808 0,98 0,50 
RN 188 1,79 0,17 
RO 94 1,48 0,03 

   (continua) 
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Quadro 5 – Freqüências absolutas e medidas de discriminação 

por categoria de variável por dimensão – 2011 / 2012 

(continuação)  

Variáveis Categorias 
Freqüências 

absolutas 
Dimensões 
1 2 

Unidades da 
Federação 
(continuação) 

RR 50 0,89 0,61 
RS 348 − 0,34 0,95 
SC 280 − 1,21 0,99 
SE 30 − 0,66 0,97 
SP 1223 − 0,15 − 0,24 
TO 78 − 0,28 − 1,04 

 

 As Figuras 10 e 11 apresentam as descrições das dimensões de análise por 

intermédio de seus traços discriminantes. 

 

Figura 10 – Descrição da Dimensão 1 
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Figura 11 – Descrição da Dimensão 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O gráfico da Figura 12 explicita as categorias segundo os eixos das 

dimensões e permite observar os grupos homogêneos das categorias. 
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Figura 12 – Espaço de configuração estrutural do perigo aviário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 INDICADOR DE RISCO POR ESPÉCIE DE AVE 

 

 O cruzamento das variáveis Tipo de Perigo Aviário e Principais Aves está 

indicado na Tabela 9.   
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Tabela 9 – Cruzamento das ocorrências das principais aves 

com o tipo de perigo aviário 

Principais aves 
Tipo de perigo 

Total 
Avistamento Quase colisão Colisão 

Urubu 898 451 242 1591 
Quero-quero 449 38 519 1006 
Carcará 279 13 206 498 
Pombo 159 1 70 230 
Coruja buraqueira 15 - 61 76 

Total 1800 503 1098 3401 
 

 O teste do qui-quadrado indica evidência de associação estatisticamente 

significativa (p < 0,05) entre o tipo de perigo aviário e as principais aves encontradas 

na base do CENIPA (χ2 = 745,323; g.l. = 8; valor-p = 0). A associação no entanto 

apresenta-se de fraca intensidade com base no coeficiente V de Cramér (V = 0,331; 

valor-p = 0). 

 Os resíduos ajustados da associação entre as duas variáveis estão indicados 

no Quadro 6 e podem ser uma forma de interpretação para o risco aviário de cada 

espécie, indicando que o pombo é a ave de maior risco de avistamento, o urubu 

para a quase colisão e o quero-quero para a colisão. 

 

Quadro 6 – Resíduos ajustados da associação 

entre as ocorrências com as principais aves e os tipos de perigo aviário 

Principais aves 
Tipo de perigo aviário 

Avistamento Quase colisão Colisão 

Urubu 3,9 20,9 − 20,0 
Quero-quero − 6,3 − 11,7 15,6 
Carcará 1,5 − 8,3 4,7 
Pombo 5,1 − 6,4 − 0,6 
Coruja buraqueira − 5,9 − 3,7 9,0 
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6   DISCUSSÃO 

 

 A variação significativa da quantidade de registros na base de dados do 

SIPAER do ano de 2011 para 2012 indica uma ação bem sucedida de 

conscientização por parte dos organismos de gerência do risco aviário no Brasil  para 

que os eventos de perigo aviário sejam registrados com precisão, eficácia e 

eficiência. O crescimento de 27,8% em 2012 em relação a 2011 correspondeu as 

821 registros a mais em 2012. Desses, 217 foram de colisões, o que permitiu 

identificar um acréscimo de 14,9% nos casos de colisões com aeronaves. Somente 

o estado de São Paulo foi responsável pelo registro de 52 casos a mais de colisão 

(24,0%). 

 Assim, identifica-se o estado de São Paulo como responsável por um quarto 

do crescimento da colisão aérea com aves em âmbito nacional. O estado do Paraná 
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quase se equipara a São Paulo, tendo tido um acréscimo de 22,6% (49 casos) nos 

eventos de colisão aviária. 

 É possível que a intensidade do tráfego aéreo no estado de São Paulo, 

particularmente no entorno da capital, seja um dos fatores motivadores do acréscimo 

de casos de colisão. 

 Os períodos de baixa luminosidade (crepúsculo, noite e madrugada) surgiram 

associados aos casos de colisão na análise de homogeneidade de casos (Figura 

12), sugerindo que a as mesmas possam acontecer em virtude da impossibilidade 

de distinção de aves no ambiente escurecido. Nesse contexto, surgem também a 

indicação de que as fases de voo de partida e chegada ao aeródromo (decolagem, 

pouso e corrida após o pouso) estejam envolvidas na relação. O respectivo 

quadrante da Figura 12 assinala a presença da coruja buraqueira como parte do 

cenário de baixa luminosidade, o que pode explicar as ocorrências típicas desse 

contexto. 

 A mesma Figura 12 deixa transparecer o relacionamento do avistamento e do 

período da manhã, indicando que a luminosidade da manhã permite melhores 

condições de visibilidade das aves em voo. 

 Por outro lado, a espera em órbita IFR aparece na Figura 12 isolada e 

próxima à origem indicando baixa discriminação dos casos de perigo aviário. 

 Quanto ao risco, as aves que se apresentam com grande potencial de risco 

aviário são o quero-quero e a coruja buraqueira. Esta última apresentou sinais de 

maior perigo uma vez que dos 76 registros nos anos 2011 e 2012 que a envolveram, 
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sessenta e um (80,3%) foram de colisão, enquanto que o quero-quero apresentou 

uma taxa de 51,6% de colisões (519 casos em 1006 casos). 
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7   CONCLUSÕES 

 

 Conclui-se o estudo indicando que, para o objetivo específico “Descrever as 

principais características do Risco Aviário no espaço aéreo brasileiro”, o avistamento 

foi o tipo de perigo aviário mais registrado em 2012 e o que sofreu maior variação 

percentual de 2011 para 2012 (58,3%); a maior quantidade de colisões ocorreram no 

primeiro quadrimestre dos dois anos de registros da base de dados do SIPAER; o 

estado de São Paulo lidera o número de ocorrências de perigo aviário na base de 

dados do SIPAER e junto com o estado do Rio de Janeiro registram em 2011 e 2012 

um total de 40,2% dos casos; o período da manhã registra mais casos de perigo 

aviário do que os demais e a decolagem é a fase do voo mais perigosa e que mais 

apresenta colisões. 

 Para o objetivo “Investigar correlações entre as características do Risco 

Aviário”, identificou-se que as principais aves registradas na base de dados do 

SIPAER e o tipo de perigo aviário estão associadas com significância estatística, 

embora a associação seja fraca. 

 O terceiro objetivo específico, “Apresentar um indicador de Risco Aviário por 

espécie de ave” indicou que o maior risco de avistamento foi identificado como de 

responsabilidade do pombo (Columba Livia), o de quase colisão do urubu (Coragyps 

Atratus) e o de colisão do quero-quero (Vanellus Chilensis). 
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 Finalmente, para o quarto objetivo específico, “Investigar a homogeneidade 

de relações categóricas por meio da técnica HOMALS” pôde-se observar dois 

conjuntos de variáveis que se destacam como discriminadores de casos de perigo 

aviário: o primeiro constituído da variável “período do dia” e da variável “aves 

principais” e o segundo referente às variáveis “fase do voo” e “tipo de perigo aviário”, 

permitindo identificar uma dimensão que poderia ser denominada de “hábitos 

aviários” e outra dimensão que poderia se chamar de “condições de 

navegabilidade”. Dessa forma, os hábitos das aves e as condições de voo seriam as 

duas principais dimensões latentes que relacionariam as variáveis da base de dados 

do CENIPA, que foram consideradas neste estudo. 
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FICHA CENIPA 15 
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GERENCIAMENTO DO RISCO AVIÁRIO  

                                             FICHA CENIPA 15                                                                         

Colisão c/ aves(s)            c/ outros animais            quase colisão            avistamento   
          

 

 Matrícula          
Data (DD/MM/AAAA)     /  /      

 AERONAVE EFEITO NO VOO  

 Operador :            Nenhum  pouso de precaução  

 Fabricante :          modelo :            Decolagem abortada  corte / apagamento de motor (es)  

 TIPO DE AVIAÇÃO   Desestabilização na aproximação  Outros (     )  

  Agrícola  Marinha do Brasil  CONDIÇÕES DO CÉU  

  Geral  Exército Brasileiro   claro  visibilidade menor que 5 km  

  Regular  Força Aérea Brasileira   poucas nuvens  visibilidade entre 5 e 10 km  

  Segurança Pública  Outros (     )   encoberto precipitação    sim     não  

 MOTOR  AVE(S) OU ANIMAL(IS) ENVOLVIDO(S)   

 Fabricante :          modelo :           espécie ou nome popular:            

 PERÍODO DO DIA    não identificado   coletado   fotografado  

 Hora Local :         hora GMT – (Z) :          enviada (s)  fotografia (s) /  amostra (s) para identificação da espécie  

 PERÍODO  Número(s) envelope(s):        

  alvorada           dia            crepúsculo          noite  avistado (s) atingido (s) tamanho estimado  

 AERÓDROMO  1   muito pequeno     ( < 50 g )  

 Indicativo OACI ou nome :           2 – 10       pequeno      (51 a 250 g )  

 Pista utilizada (sentido de uso):          11 – 50       médio       ( 251 a 750 g )  

 Dentro da Área de Gerenciamento Risco Aviário   SIM     NÃO  51 – 100       grande    ( 751 a 1500 g )  

 
(círculo com 20 km / 11 nm de raio a partir do ponto médio da pista) 

 mais de 100   muito grande    ( > 1500 g )  

 Coordenadas / radial e distância :             INFORMAÇÕES DE DANOS / PREJUÍZOS  

 ALTURA (AGL)  VELOCIDADE (IAS)   DANOS                     SIM            NÃO            INDETERMINADO  

        ft      kt  AERONAVE INDISPONÍVEL POR:    :    (HORAS)  

 FASE DO VOO (de acordo com a MCA 3-6 / 2009)  CUSTO ESTIMADO REPARO / SUBSTITUIÇÃO :         (US$)  

  táxi  decolagem  procedimento aprox. IFR 
 CUSTO ESTIMADO INDIRETO :         (US$) 

 

  subida inicial  subida arremetida    AR /  SOLO  PILOTO ALERTADO PARA AS AVES?  (ATIS, APP, TWR, NOTAM)   

  saída IFR  cruzeiro  circuito de tráfego  SIM                                            NÃO    

  à baixa altura  descida  reta final        pouso  OBSERVAÇÕES ADICIONAIS  

  espera / órbita IFR  corrida após pouso  (CONCENTRAÇÕES SIGNIFICATIVAS DE AVES, FOCOS DE ATR AÇÃO, PERDA  

  aproximação final  outra (     )  ESTIMADA DE POTÊNCIA, VIBRAÇÃO OU FOGO NO(S) MOTOR (ES), ETC. )  

 PARTE(S) DA AERONAVE         

 Atingida  Danificada         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

radome 

pára-brisas 

nariz (exceto anteriores) 

motor (es) (N°    ) 

hélice (s) (N°    ) 

asa / rotor 

fuselagem 

trem de pouso 

cauda 

luzes 

outras (     ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

    

 

 Reportado por ( nome / local de trabalho ):        

 E-mail (s):       Telefones / fax:        
FONTES:DOC 9332-AN/909-ICAO BIRD STRIKE INFORMATION SYSTEM E MCA 3-6 /2009 – MANUAL DE INVESTIGAÇÃO DO SIPAER 

Enviar para: CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES AER ONÁUTICOS – CENIPA  
SHIS - QI 5 - LAGO SUL – BRASÍLIA/DF - CEP 71.615-600 / FAX: 0XX61 3365-1004 / TEL: 0XX61 3364-8802 / EMAIL: riscoaviario@cenipa.aer.mil.br / intraer 
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Verso da Ficha CENIPA 15 
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A N E X O   B 

 

 

Espécies de aves encontradas nos registros da base SIGRA 
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2011 

 

Aves Número de registros Percentual 
Urubus 709 32,8 
Quero-quero 361 16,7 
Outros 324 15 
Carcará 249 11,5 
Pombo 117 5,4 
Coruja 71 3,3 
Garça 56 2,6 
Gavião 32 1,5 
Andorinha 30 1,4 
Passeriformes 29 1,3 
Gaivota 25 1,2 
Pomba 22 1 
Corucão 16 0,7 
Bem-te-vi 12 0,6 
Seriema 12 0,6 
Bacurau 11 0,5 
Andorinhão 9 0,4 
Anú 9 0,4 
Falcão 9 0,4 
Fragata 8 0,4 
Marreca 7 0,3 
Batuiruçu 4 0,2 
Codorna 4 0,2 
Curicaca 4 0,2 
Pica 4 0,2 
Polícia-inglesa-do-sul 3 0,1 
Atobá 2 0,1 
Biguá 2 0,1 
Corujinha-do-mato 2 0,1 
Gavião-carijó 2 0,1 
Primavera 2 0,1 
Bacurauzinho-da-caatinga 1 0 
curiango-comum 1 0 
Jacamaraçu 1 0 
Maçarico 1 0 
Mergulhão 1 0 
Narceja 1 0 
Pato do mato 1 0 
Perequito-rei 1 0 
Polícia-inglesa-do-norte 1 0 
Socozinho 1 0 
Suiriri 1 0 
Talha 1 0 
Tesourinha 1 0 
Tuiuiú 1 0 
Total 2161 100 
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2012 

 

Aves 
Número 

de 
registros 

Percentual Aves 
Número 

de 
registros 

Percentual 

Urubus 788 27,1 Maçarico-preto 6 0,2 
Quero-quero 645 22,2 Marreca 6 0,2 
Outros 380 13,1 Narceja 6 0,2 
Carcará 249 8,6 Pica 6 0,2 
Coruja 118 4,1 Urubu-de-cabeça-vermelha 6 0,2 
Urubu-de-cabeça-Preta 94 3,2 Codorna 5 0,2 
Garça 93 3,2 Gavião-carijó 4 0,1 
Pombo 91 3,1 Gavião-Carrapateiro 4 0,1 
Gaivota 50 1,7 Maguari 4 0,1 
Passeriformes 47 1,6 Tesourinha 4 0,1 
Andorinha 46 1,6 Albatroz 3 0,1 
Gavião 35 1,2 Corujinha-do-mato 3 0,1 
Urubu-de-cabeça-vermelha 23 0,8 Andorinha-de-sobre-branco 2 0,1 
Corucão 21 0,7 Bacurauzinho-da-caatinga 2 0,1 
Seriema 21 0,7 Biguá 2 0,1 
Anú 19 0,7 Cabeça 2 0,1 
Pomba 14 0,5 Pardal 2 0,1 
Bacurau 13 0,4 Primavera 2 0,1 
Falcão 12 0,4 Talha 2 0,1 
Bem-te-vi 11 0,4 Anu 1 0 
Fragata 10 0,3 Batuiruçu 1 0 
Andorinhão 9 0,3 Papagaio 1 0 
Trinta 9 0,3 Pato 1 0 
Urubu-da-Mata(Cathartes 9 0,3 Polícia-inglesa-do-norte 1 0 
Curicaca 8 0,3 Suiriri 1 0 
Maçarico 7 0,2 Tuiuiú 1 0 
Polícia-inglesa-do-sul 7 0,2 Urubu-de-cabeça-amarela 1 0 

Total 2904 100 
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A N E X O   C 

 

 

Ilustração das aves citadas na Tabela 8 
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  Pombo (Columba livia)       Urubu-de cabeça-preta 
    (Foto de commons.wikimedia.org)          (Coragyps atratus) 
            (Foto de commons.wikimedia.org) 

 
 

                  
     Quero-quero (Vanellus chilensis)               Carcará 
         (Polyborus plancus) 
                   (Foto de commons.wikimedia.org)                                                                                       (Foto de commons.wikimedia.org) 

 
 

 
Coruja buraqueira 

(Speotyto cunicularia) 
(Foto de Flávio Cruvinel Brandão)  
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