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A epidemia silenciosa da electrocução de aves
A electrocução de aves em linhas elétricas tem sido documentada desde há séculos. 
No entanto, este problema persiste e a escala do mesmo tem aumentado. Tanto 
que, a electrocução é, atualmente, a mais importante causa de mortalidade para um 
número de espécies ameaçadas. O impacto da electrocução pode ser especialmente 
grave para predadores globalmente ameaçados e necrófagos como o Falcão Sacre, 
Águia das Estepes, Águia Imperial Ibérica, Abutre do Egipto, Abutre do Dorso Branco 
e Abutre do Cabo. 

Infraestrutura elétrica mal desenhada
A eletrocussão está principalmente associada a linhas de distribuição de eletricidade 
de média tensão, que conduzem a energia da rede de transmissão para as 
comunidades locais e indústria. Os postes de cimento reforçado com aço e os pilares 
metálicos podem conduzir eletricidade e são especialmente problemáticos quando 
combinados com hardware inapropriado para transportar cabos com corrente. 
Configurações de hardware inadequadas incluem isoladores de pinos curtos e 
verticais ligados a fios de metal que passam por cima dos isoladores em vez de por 
abaixo. As linhas de distribuição com suportes não-condutores, como postes de 
madeira, ainda podem representar um risco de eletrocussão para espécies maiores 
se os cabos condutores de corrente estiverem muito próximos.
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Em todas as regiões do mundo, um grande número de aves é eletrocutado
A eletrocussão de aves ocorre em países por toda a Europa, matando muitas espécies 
ameaçadas e icônicas, como águias e cegonhas. Em África, águias e abutres são 
vítimas frequentes de uma rede de linhas de distribuição mal projetadas e em rápido 
crescimento. Um crescimento rápido e similar da infraestrutura ocorre, também, 
em toda a Ásia, matando um enorme número de espécies migratórias, incluindo 
falcões e águias. Na América do Norte e do Sul, as águias e outras aves de presa são 
mortas em grande número, enquanto as espécies endêmicas podem ser vítimas 
de linhas de energia também na Australásia. Globalmente, centenas de milhares 
de aves são eletrocutadas anualmente, em que uma proporção significativa são 
espécies ameaçadas. A falta de conhecimento sobre os mecanismos que causam 
a eletrocussão das aves, seu impacto e possíveis meios de mitigação levou à 
disseminação global desta „epidemia silenciosa”

Impacto em espécies de aves de presas globalmente ameaçadas: Falcões Sacre na Eurásia
O ameaçado Falcão Sacre é uma ave que habita em zonas abertas onde, muitas 
vezes, usa postes de eletrificação como local para caçar pequenos mamíferos. 
Consequentemente, este grande falcão está particularmente em risco de ser vítima 
de eletrocussão e um número significativo morre em postes de condução elétrica em 
toda a sua área de distribuição, desde a Hungria, através do Cazaquistão e da Rússia, 
até o alto planalto do Tibete e as estepes da Mongólia. Várias aves seguidas por 
satélite, oriundas de populações monitorizadas na Europa Central e de um projeto de 
reintrodução nos Balcãs, foram encontrados mortas em linhas de condução elétrica. 
Milhares são eletrocutados anualmente em toda a Ásia Central, sendo as fêmeas, 
maiores, mais suscetíveis a esta ocorrência do que os machos. Isto conduz a uma 
alteração da população existente. Esse impacto demográfico sobre a população 
torna a espécie ainda mais vulnerável à extinção.



Impacto em espécies de rapaces globalmente ameaçadas: águias calvas e douradas na América 
do Norte
A eletrocussão é uma das principais causas de morte de águias na América do Norte. 
A sua grande envergadura significa que podem fazer contato com dois fios elétricos 
ao mesmo tempo quando abandonam ou poisam num poste elétrico. As Águias 
douradas são consideradas a espécie mais vulnerável à eletrocussão na América 
do Norte e estima-se que até 25% da população morra em linhas de condução de 
energia. Linhas de distribuição de eletricidade em áreas abertas e perto de massas 
de água, onde a Águias Calvas caçam, são conhecidas por ser particularmente 
perigosa para esta espécie. As Diretrizes Nacionais de Gestão da Águia Calva nos EUA 
recomendam que as linhas elétricas sejam colocadas longe das áreas de alimentação 
e pernoita desta espécie de águia. 

Impacto em espécies de aves de presa globalmente ameaçadas: abutres em África
Os abutres africanos estão em crise, sofrendo um declínio grave de população, 
principalmente como resultado de envenenamento, mas também devido à 
expansão rápida da rede de infraestrutura elétrica em todo o continente. 
O tamanho e enorme envergadura dos abutres significa que enfrentam um alto 
risco de eletrocussão. Um grande número pode morrer quando se reúnem em 
locais de alimentação perto de linhas de energia. Além disso, espécies como o 
abutre do cabo e o abutre de dorso branco usam, frequentemente, linhas de 
energia para pousar ou pousam de forma comunitária, resultando em eventos 
de mortalidade em massa. Estima-se que até dois terços dos abutres do cabo 
morrem em linhas de energia elétrica. Para essas espécies de abutre, cuja 
esperança media de vida é larga, acredita-se que a mortalidade por eletrocussão 
tenha tido um impacto significativo nas suas populações.



Impactos cumulativos significativos nas espécies de aves migratórias
O abutre do Egipto é uma espécie migratória globalmente ameaçada que tipicamente 
se congrega em locais específicos durante a migração, as linhas de energia 
oferecem um local atrativo para bandos poisarem e descansarem. Num desses 
locais, na costa do Mar Vermelho, estima-se que uma linha de energia de 31 km de 
comprimento tenha morto mais de 5.000 abutres do Egipto durante os 80 anos que 
esteve em funcionamento em Porto Sudão. A mortalidade nessa linha contribuiu 
significativamente com o declínio da população desta espécie de abutre.

Aumento do risco com a proliferação de novas infraestruturas inseguras ou mal localizadas
A recente expansão da infraestrutura de distribuição de eletricidade em África 
tem sido associada à desregulamentação e ao aumento do investimento por parte 
de empresas não-governamentais. Esta proliferação de linhas de energia ocorre, 
também, em toda a Ásia, com a eficiência de custo como um fator importante para 
os investidores em ambos os continentes. Isso levou ao uso generalizado de postes 
de cimento armado e um hardware de suporte de cabos que conduz a alto risco de 
eletrocussão. A expansão da rede de linhas de distribuição de energia em África e na 
Ásia expõem um número cada vez maior de aves ao risco de eletrocussão.



Impactos financeiros e sociais dos danos estruturais e da interrupção do aprovisionamento
A eletrocussão de grandes aves, como aves de presa e cegonhas, pode causar danos 
às linhas elétricas e interromper o abastecimento de energia, criando um problema 
desafiador para as empresas de distribuição elétrica em áreas onde esses eventos 
de eletrocussão são frequentes. Os danos causados pela ponte, onde seja pelo 
contato entre as fases ou entre a fase e o solo (causado por uma ave), pode levar a 
danos nos cabos de condução elétrica (apesar de mais frequentemente danificarem 
equipamentos, como por exemplo, transformadores, fusíveis e para-raios). 
Ocasionalmente, grandes aves eletrocutadas permanecerão no lugar, resultando 
numa falha do circuito para se re-energizar (até que uma equipe de manutenção 
remova a ave. Estima-se que os animais são responsáveis por até dez por cento de 
todas as interrupções nas linhas de distribuição de eletricidade nos Estados Unidos, 
onde o custo de uma única interrupção pode ascender a milhares de dólares e 
incomodar um grande número de clientes

Estudos científicos em vários países alertam para o problema da electrocução em aves
Estudos científicos sobre a questão da electrocução em aves foram realizados em 
várias regiões do mundo, com atenção especial dada ao tema por investigadores da 
Espanha e dos EUA. A coordenação entre agências de conservação e empresas de 
fornecimento de energia foi desenvolvida para abordar a questão da electrocução 
em países como a Alemanha e a Hungria, enquanto o recente crescimento do 
problema da electrocução foi documentado na Ásia e em África. O primeiro trabalho, 
com a filmagem de alta velocidade, de como as aves de rapina pousaram em postes 
de energia, para ajudar a produzir projetos seguros, foi realizado por falcoeiros 
nos EUA cerca de cinquenta anos. Os falcoeiros ainda financiam trabalhos para 
tornar as linhas de energia mais seguras para as aves. Esses estudos destacam as 
características comuns das infraestruturas mal projetadas, que 
conduzem a electrocução de aves em todo o mundo, enquanto a 
variação na paisagem, características do habitat e avifauna levam 
à criação de especificidades técnicas por região. As diretrizes da 
CMS sobre como evitar ou mitigar o impacto das redes de energia 
elétrica em aves migratórias na Região África-Eurasiática podem 
ser encontradas em: https://goo.gl/997ZB5.



Os governos, as empresas de energia, as instituições financeiras e outras partes interessadas 
devem assegurar que a identificação e mitigação urgente de problemas na infraestrutura 
existente ou planeada que seja prejudicial às aves
A Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Selvagens 
(CMS) aprovou uma resolução sobre a electrocução de aves migratórias em 
2002 e, em 2004, a Convenção da Berna da UE elaborou recomendações sobre 
a minimização dos efeitos adversos das linhas de energia elétrica em aves. Uma 
iniciativa regional, na rota do Vale do Rift e do Mar Vermelho, foi incorporada no 
‘Projeto sobre Aves Planadoras Migratórias’ do PNUD / GEF, liderado pela BirdLife 
Internacional, para auxiliar na implementação de diretrizes relativas à electrocução 
de aves. Nos Estados Unidos, Avian Power Line Interaction Committee (APLIC) que 
incluí mais de 50 empresas de distribuição elétrica, desenvolveu documentos de 
orientação identificando causas e métodos de minimização da electrocução em aves, 
em conjunto com o US Fish and Wildlife Service. Existem procedimentos que podem 
identificar linhas de energia de alto risco e ajudar governos, empresas de energia e 
outras partes interessadas na priorização da infraestrutura que requerem mitigação.

Métodos de mitigação: isolamento
A infraestrutura elétrica existente que se considere de alto risco pode ser adaptada 
com materiais de isolamento para evitar a ponte entre cabos condutores de energia 
ou entre cabos e hardware com ligação à terra. O isolamento pode ser instalado em 
fios condutores. Isoladores podem ser aplicados nos cabos ou braços transversais 
com ligação terra. Os materiais isolantes precisam de ter especificações apropriadas 
para a voltagem e o ambiente em que a linha elétrica está inserida e devem ser 
instalados corretamente por engenheiros competentes. O isolamento instalado 
requer monitorização e manutenção subsequente para garantir que continua a 
funcionar de forma eficaz.



Métodos de mitigação: dissuasores e defletores nos locais de poiso
As taxas de electrocução podem potencialmente ser reduzidas, impedindo as aves 
de pousar em posições perigosas nas linhas de distribuição de energia. Alguns 
dissuasores, como os espelhos rotativos, visam dissuadir as aves de pousar nas 
proximidades, enquanto outras, como espigões, atuam como barreiras físicas para 
evitar que as aves poisem perto de cabos condutores. Os métodos de dissuasão 
podem diferir em eficácia e a colocação inapropriada pode até aumentar o risco de 
electrocução. É importante garantir que o método dissuasor ou o deflector escolhido 
é apropriado para a circunstância específica, está corretamente instalado e que 
existe um programa de monitorização e manutenção.

Métodos de mitigação: Reconfiguração
As adaptações, tais como a colocação de tampas de isolamento e deflectores de 
poleiro, são consideradas temporárias até que uma solução permanente possa 
ser instalada. Além disso, existem relativamente poucos estudos que quantificam 
a eficiência das medidas de mitigação através e adaptações. Consequentemente, a 
melhor opção é reconfigurar o hardware de uma linha de energia para um design 
„seguro para aves” que minimize o risco de electrocução. A reconfiguração simples 
pode realizar-se mudando os fios superiores de modo a que eles passem sob a 
cruzeta em vez de sobre ela, ou realizando a mudança de isoladores de pinos verticais 
para isoladores de corrente suspensos. A reconfiguração não é necessariamente 
uma opção mais dispendiosa, pois não requer mais manutenção além da que 
normalmente está programada para a linha. Além disso, não há riscos de interrupção 
adicional do serviço que podem ser associados à mitigação por adaptação, como o 
uso de tampas de isolamento. No entanto, deve notar-se que certos equipamentos 
não podem ser reconfigurados, por exemplo, transformadores, reguladores e 
capacitadores, que exigem materiais isolantes para serem usados.



Prevenção: Certifique-se de que toda a nova infraestrutura de energia é segura para as aves
O risco de electrocução em aves deve ser uma consideração central ao selecionar 
configurações de hardware para linhas de distribuição de eletricidade. Os elementos-
chave são (a) para garantir que os cabos de fase sejam espaçados o suficiente para 
reduzir o risco de grandes aves tocarem em dois ou mais simultaneamente, (b) dar 
preferência ao uso de materiais não condutores para estruturas de suporte, como 
postes de madeira ou cruzetas reforçadas com fibras compósito em estruturas 
enterradas, como postes de cimento armado com braços transversais metálicos, os 
cabos de fase devem ser suspensos de isoladores de corrente e não suportados por 
isoladores de pinos verticais. Outras alternativas favoráveis a aves incluem o uso de 
cabos isolados e enterrar os cabos no subsolo.

Prevenção: avaliação ambiental adequada para a infraestrutura elétrica planeada
É importante que o risco de electrocução de aves faça parte das avaliações de 
impacto ambiental associadas à infraestrutura de distribuição elétrica planeadas. As 
avaliações ambientais devem garantir que as novas linhas de energia sejam seguras 
para as aves, levando em consideração as diferentes espécies nas proximidades que 
poderiam ser vítimas de electrocução; águias e abutres têm grandes envergaduras 
e isso precisa ser considerado ao definir distâncias de espaçamento entre os cabos 
de fase na linha de energia. As avaliações ambientais também devem garantir que 
o trajeto que uma linha de energia faz através de habitats e paisagens a torna 
menos atrativa como local de poiso para as aves, pex. Evitando, sempre que técnica 
e economicamente possível, planaltos abertos e planícies. É importante que as 
avaliações ambientais sejam obrigatórias legalmente para garantir a sua realização.



Prevenção: financiamento de infraestrutura dependente de uma abordagem segura para as 
aves
O financiamento da infraestrutura da linha de energia, particularmente na Ásia 
e em África, pode ser proveniente de instituições internacionais como parte de 
objetivos de desenvolvimento económico e sociais mais amplos. Nesses casos, as 
organizações de financiamento devem especificar que as linhas de distribuição 
de eletricidade que financiam devem ser seguras para as aves. Isso pode ser 
conseguido, tornando o financiamento dependente da realização 
de um processo de avaliação ambienta, por parte da instituição 
contratante e assegurando que esse processo considere a questão 
da electrocução em aves é tida em conta. As orientações sobre os 
meios apropriados de avaliação de impacto das redes de energia 
elétrica podem ser encontradas em: www.migratorysoaringbirds.
undp.birdlife.org

Produção e divulgação de orientação multi-idiomas

Orientações detalhadas sobre as causas de electrocução em aves 
e medidas de mitigação foram produzidas por várias organizações. 
A CMS produziu diretrizes sobre como evitar ou mitigar o impacto 
das redes de eletricidade em aves migratórias na Região África-
Eurasiática (disponível a partir de www.unep-aewa.org).

Nos EUA, o Avian Power Line Interaction Committee (APLIC) 
produziu orientação sobre proteção aviária em linhas de energia 
(disponível a partir de www.aplic.org).

O Projeto UNDP / GEF „Migratory Soaring Birds Project” 
implementado pela BirdLife International produziu uma 
variedade de documentos de orientação em inglês e árabe – veja 
migratorysoaringbirds.undp.birdlife.org/en/documents. No entanto, 
é necessário fornecer orientações semelhantes noutros idiomas, 
particularmente para países onde a electrocução foi identificada 
como uma das principais causas de mortalidade por espécies 
ameaçadas, como China, Rússia e Mongólia.



Este folheto foi produzido pela IAF para destacar a questão da electrocução em 
aves, conforme moção proposta pela Associação Internacional para Falcoaria 
e Conservação de Aves de Rapina (IAF) aceite pela União Internacional para a 
Conservação da Natureza (UICN) no Congresso Mundial de Conservação de 2016. O 
objetivo é destacar os pontos-chave da moção, a fim de dar a conhecer a questão 
da electrocução às principais partes interessadas que são responsáveis pela 
gestão, financiamento e desenvolvimento de infraestrutura elétrica, como grandes 
instituições financeiras, governos e serviços de energia elétrica. Esta ideia foi aceite 
como recomendação da UICN no Congresso Mundial da UICN de 2016.

Copatrocinador da moção relativa à 
“Prevenção da electrocução e impacto de 
aves com a infraestrutura elétrica” aceite 
no Congresso Mundial de Conservação, 
Havai, Estados Unidos da América, 1-10 de 
setembro de 2016:

BirdLife International (Reino Unido da Grã-
Bretanha e Irlanda do Norte)

BirdLife África do Sul (África do Sul)
BirdLife Zimbabwe (Zimbabwe)
Cape Nature (África do Sul)
Endangered Wildlife Trust (África do Sul)
Environment Africa  (Zimbabwe)
Environment Agency Abu Dhabi (Emirados 

Árabes Unidos)
European Association of Zoos and Aquaria 

(Países Baixos)
Ezemvelo KZN Wildlife (África do Sul)
Fédération des Associations de Chasse et 

Conservation de la Faune Sauvage de l`ue 
(Bélgica)

Földmuvelésügyi Minisztérium (Hungria)
International Council for Game and Wildlife 

Conservation (Hungria)
International Council of Environmental Law 

(Alemanha)
Namibia Nature Foundation (Namíbia)
Panstwowa Rada Ochrony Przyrody (Polônia)


