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COLISÃO COM PÁSSARO

“BIRD STRIKE”

O risco de colisão com pássaros não pode ser totalmente
eliminado. Mas existem muitas técnicas para reduzir
efetivamente esse risco.
Verificações prévias completas
Nem todas as colisões com pássaros são percebidas
pelos pilotos e, portanto, não são relatadas. Talvez um
pássaro, sem saber, tenha penetrado na capota do motor
ou danificado um tubo de pitot. Uma inspeção geral da
aeronave exige que você fique de olho em possíveis
danos. A propósito, durante a primavera a inspeção
pré-voo requer atenção especial, devido ao fato de que os
pássaros podem ter construído um ninho durante a noite.
Se encontrar grama ou pequenos galhos, uma inspeção
adicional é necessária, mesmo em áreas menos
acessíveis. Um ninho sob a capota pode pegar fogo; um
ninho na cauda pode comprometer os cabos de controle.

Observe a atividade dos pássaros no aeródromo
Durante o táxi, deve-se ficar de olho nos pássaros. Devido
à sua plumagem e tamanho, algumas aves podem ser
difíceis de distinguir no concreto ou asfalto. Se grandes
grupos de pássaros forem observados na pista ou
próximo a ela, a decolagem deve ser adiada. Isso é de
particular importância ao operar turboélices e jatos em
aeroportos de aviação geral menores (os pássaros se
acostumaram com aeronaves mais lentas). Em caso de
dúvida, não se deve decolar enquanto houver pássaros na
pista ou próximos a ela. Nunca se deve usar a aeronave
para afastar as aves.

Cuidado especial durante a aproximação e pouso
Sempre que altas concentrações de aves forem
esperadas perto do aeródromo, deve-se evitar
aproximações íngremes ou a uma velocidade de
aproximação maior que o normal. Reduzir a velocidade
em cerca de 30% resulta na metade da energia de
impacto. Se houver bandos de pássaros na área de pouso,
um novo circuito deve ser executado. A próxima
aproximação pode estar melhor. Caso o impacto seja
iminente, evite comandos bruscos, lembre-se que você
está a baixa altura e com pouca velocidade, essa
combinação por si só já eleva a exposição ao risco, uma
manobra brusca como uma cabrada exagerada pode
levar ao descolamento da camada limite devido a elevado
ângulo de ataque, e consequentemente um estol, que
nessas circunstâncias pode ser irrecuperável.

Informe-se sobre colisões com pássaros
Além das informações gerais encontradas no AIP, deve-se
sempre verificar os NOTAMS para riscos relatados de
colisão de pássaros antes de cada voo, bem como
informações do ATIS (caso aplicável). Há ainda a sempre
bem-vinda ajuda dos órgãos de controle que repassam
avisos dados por outros pilotos, alertando quanto a
concentração de pássaros em determinada região.
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O QUE FAZER APÓS UMA
COLISÃO COM PÁSSARO?
Durante a decolagem
A decolagem deve ser abortada se houver pista suficiente
à frente. Na maioria dos casos, não é possível determinar
com precisão o que ocorreu exatamente e, portanto, é
necessário retornar para uma inspeção completa da
aeronave. Deve-se prestar atenção especial às entradas
de ar dos motores, além de todas as outras entradas de ar
para verificar sinais de colisões. Não se deve negligenciar
a verificação do trem de pouso e das linhas do freio
hidráulico. Se abortar a decolagem não for viável, um
retorno ao pouso deve ser feito o mais rápido possível. Se
a colisão de um pássaro causou um problema no motor,
as circunstâncias ditarão a utilização do procedimento de
emergência apropriado. Em qualquer caso, deve-se avisar
o aeroporto e retornar ao campo.

Em voo de cruzeiro
Se houver danos óbvios nas partes estruturais ou da
superfície de controle, deve-se avaliar a controlabilidade
da aeronave antes do pouso. Essa verificação deve ser
conduzida em uma altitude e velocidade seguras. Se o
para-brisa estiver quebrado, rasgado ou perfurado, a
velocidade deve ser reduzida para minimizar a pressão no
para-brisa. Além disso, óculos de sol ou óculos de
segurança podem ajudar a proteger do vento,
precipitação ou detritos. Não distraia-se com o sangue, as
penas ou o cheiro do pássaro morto. É imperativo
continuar a pilotar a aeronave com segurança.
Para-brisas de pequenos aviões e helicópteros da aviação
geral não são necessariamente testados para resistência
ao choque de pássaros. Gaivotas, pombos, urubus e até
mesmo andorinhas podem penetrar no para-brisa de
pequenas aeronaves. A hélice oferece pouca proteção.

Permanecer Calmo
A colisão pode, em certos casos, ser bastante
perturbadora, combinada com um estrondo que pode
desorientar momentaneamente o piloto. O choque com
um pássaro pode ser muito grande. Portanto, é essencial
manter a calma, controlar adequadamente a aeronave,
manter a velocidade de v o o adequada e seguir para o
aeroporto mais próximo.
O CENIPA disponibiliza site para o reporte dos casos de encontro com
pássaros. Caso não seja possível comunicar com o órgão ATC, registre
no site: http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/sigra/perigoAviarioExt

