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Quanto custa a aplicação 

destas medidas de 

controle?

Quem paga por elas?

OAD
Operador de Aeródromo

Quanto a presença de 

fauna custa à operação?

(prejuízos)

Quem paga por elas?

OPR
Operador de Aeronaves







Parte das razões que dificultam investimentos em atividades de controle de presença de fauna

em aeroportos decorre da falta de compreensão dos custos reais gerados por danos diretos,

atrasos e cancelamentos.

Embora os dados usados neste artigo sejam de grandes empresas aéreas, tão representativas

quanto possível para retratar o problema mundial, os resultados devem ser interpretados com

cautela.



A Organização Civil de Aviação Internacional (OACI) recomenda que os aeroportos

atuem para reduzir o risco de colisões com fauna a um nível razoavelmente possível.

Este método permite calcular o custo-benefício de investimentos adicionais em

gerenciamento de risco de fauna, ilustrando alguns dos problemas inerentes a um

sistema onde uma empresa (aeroporto) está gastando recursos para viabilizar que outra

(empresa aérea) economize em termos de custos de colisões.

O que significa isto?

Como saber se o que está sendo feito é suficiente?



Será que temos um bom nível de reporte?

Aplicando o método de Allan (2000) para estimar nossos dados (Brasil):

2016 (período completo)

Quantidade aproximada de movimentos: 3.100.000
(Pousos + Decolagens + Arremetidas no solo ou em voo)

Custo estimado por quantidade de movimentos

3.100.000 X 64,50 (custo médio de colisão por movimento) =

USD 199.950.000

Custo estimado por quantidade de colisões reportadas

2.194 X 39,705 (custo médio por colisão reportada) =

USD 87.112.770



Será que temos um bom nível de reporte?

Custo estimado por quantidade de movimentos

Custo estimado por quantidade de colisões reportadas

Proporção estimada de colisões reportadas no Brasil

43,56% das colisões são reportadas no SIGRA



Será que os dados reportados tem custos?

2016 (colisões):

75 aeródromos (GRU até Cachoeiro de Itapemirim)

OAD OPR



Será que os dados reportados tem custos?

2016 (colisões):

382 danos/prejuízos (SIM)

319 indeterminado (aeronave)

260 não informado (valor)

1.234 sem danos/prejuízos (NÃO) = 905 colisões

213 com tempo de indisponibilidade da aeronave (AOG)

Tempo total AOG = 6.700 horas

= 961 colisões (em 2.194)



Será que os dados reportados tem custos?

Custos diretos:

151 com valor informado

(382 – sim / 319 – indeterminado / 260 – não informado / 213 com AOG)

39,52% com valor informado (somente opção SIM)

Média por colisão (custo informado) = USD 24.947,15

Total de colisões (custo informado) = USD 3.767.019,51



Será que os dados reportados tem custos?

Custos indiretos:

92 colisões com valor informado

(382 – sim / 310 – indeterminado / 260 – não informado / 213 com AOG)

24,08% com valor informado (somente opção SIM)

Média por colisão (custo informado) = USD 54.412,59

Total de colisões (custo informado) = USD 5.005.957,87



Será que os dados reportados tem custos?

Proporção custos indiretos e diretos (expectativa entre 4-20 vezes):

Pela média colisão =

Pela média total de colisões = 5.005.957,87

3.767.019,51
= 1,32

54.412,59

24.947,15
= 2,18

40% dos eventos (talvez menos) 

20% dos eventos (certamente bem menos) 

40% dos eventos (talvez menos) 

20% dos eventos (certamente bem menos) 



Conclusões

OAD OPR

ALoS



Conclusões

SIGRA está cada vez mais sólido (mais de 40% de reportes recebidos)

Custos diretos são pouco reportados

Custos indiretos são muito pouco reportados

Dificuldade de realizar análise de custo-benefício eficaz para aplicar medidas de

controle

Pouco conhecimento sobre “como” calcular custos (especialmente, indiretos)

Dificuldade em determinar nível adequado de segurança (ALoS)

Dificuldade em separar custos por aeródromos para obter investimento do OAD para

reduzir presença de fauna
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