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APRESENTAÇÃO
A presente Nota Técnica descreve a continuidade e agravamento de um cenário de 

risco no município de Galinhos/RN, já relatado em Nota anterior publicada em agosto de 

2017 (PCCB/UERN/CEMAM Nº 01/17) envolvendo a colisão de aves em linhas de transmissão 

pertencente à COSERN, causando mortandade desses animais.  

Como medida mitigadora, em outubro do ano de 2018, foram adicionadas as linhas 

Protetoras Preformadas de Pássaros (sinalizadores) nos cabos da rede do alimentador, no 

trecho indicado na Nota Técnica anterior acima citada, com o intuito de afugentar os 

animais e evitar a colisão. Os dados apresentados na presente nota evidenciam a pouca 

efetividade da medida adotada e a necessidade urgente de maiores esforços. 

2. HISTÓRICO PCCB/UERN NA REGIÃO
O Projeto Cetáceos da Costa Branca é um Projeto institucional da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (PCCB/UERN) que atua no litoral setentrional do estado 

desde 1998, realizando estudos e resgates de animais marinhos encalhados na costa.

A partir de 2009 o PCCB/UERN iniciou a execução do "Projeto de Pesquisa com 

Monitoramento dos Encalhes de Biota Marinha em Praias do Litoral Potiguar e Cearense 

(PMP-BP)", condicionante exigida pelo licenciamento ambiental federal conduzido pelo 

IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) para as 

atividades de exploração e produção de petróleo e gás da PETROBRAS na Bacia Potiguar.

Desde então é realizado o monitoramento ao longo de 325 km de costa, entre os 

municípios de Caiçara do Norte/RN e Aquiraz/CE, com o objetivo de registrar, resgatar, 

reabilitar e reintroduzir os animais marinhos encalhados vivos, assim como realizar 

necropsia naqueles encalhados mortos, ou que porventura venham a óbito na Base 

avançada de reabilitação, localizada no município de Areia Branca/RN.

Dentre os grupos taxonômicos atendidos estão os cetáceos, sirênios, tartarugas 

marinhas, aves marinhas e peixes, incluindo espécies migratórias e ameaçadas de extinção.

Apresenta como principais parceiros institucionais o Centro de Estudos e 

Monitoramento Ambiental (CEMAM) e o Laboratório de Morfofisiologia de Vertebrados, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LABMORV/UFRN).
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O Projeto Cetáceos da Costa Branca é um Projeto institucional da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (PCCB/UERN) que atua no litoral setentrional do estado 

desde 1998, realizando estudos e resgates de animais marinhos encalhados na costa.

A partir de 2009 o PCCB/UERN iniciou a execução do "Projeto de Pesquisa com 

Monitoramento dos Encalhes de Biota Marinha em Praias do Litoral Potiguar e Cearense 

(PMP-BP)", condicionante exigida pelo licenciamento ambiental federal conduzido pelo 

IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) para as 

atividades de exploração e produção de petróleo e gás da PETROBRAS na Bacia Potiguar.

Desde então é realizado o monitoramento ao longo de 325 km de costa, entre os 

municípios de Caiçara do Norte/RN e Aquiraz/CE, com o objetivo de registrar, resgatar, 

reabilitar e reintroduzir os animais marinhos encalhados vivos, assim como realizar 

necropsia naqueles encalhados mortos, ou que porventura venham a óbito na Base 

avançada de reabilitação, localizada no município de Areia Branca/RN.

Dentre os grupos taxonômicos atendidos estão os cetáceos, sirênios, tartarugas 

marinhas, aves marinhas e peixes, incluindo espécies migratórias e ameaçadas de extinção.

Apresenta como principais parceiros institucionais o Centro de Estudos e 

Monitoramento Ambiental (CEMAM) e o Laboratório de Morfofisiologia de Vertebrados, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LABMORV/UFRN).

3. MORTANDADE DE AVES MIGRATÓRIAS NO 
MUNICÍPIO DE GALINHOS/RN

Em função do monitoramento diário descrito anteriormente, a partir do final de 2014 

vem sendo registrado um aumento expressivo do número de aves migratórias arribadas 

entre as praias de Galinhos e Galos, no município de Galinhos/RN. As aves apresentam o 

mesmo padrão de fratura e amputação dos membros anteriores, abrangendo uma ou 

ambas as asas.

Após a realização de uma série de estudos in loco, a equipe do PCCB/UERN observou 

uma relação direta das arribadas com o uma linha de transmissão local pertencente à 

empresa energética COSERN. Tal resultado ratificou a hipótese inicial de origem antrópica 

das fraturas (Figura 01).

Figura 01 - Imagem de satélite da praia de Galos/RN (município de Galinhos/RN). Cada ponto verde indica a 
localização de uma ave encontrada. A distriuição dos pontos coincide com a extensão da linha de transmissão de 
energia.

Os estudos também revelaram que a acentuação do índice de colisão com as linhas de 

transmissão coincidiu com as fases de instalação e início de operação do parque eólico da 

praia das Dunas, localizado imediatamente à leste da praia de Galos (Galinhos/RN), que 

ocorreu no final do ano de 2014.

A equipe concluiu, com base nas observações e análises, que a presença recente dos 

aerogeradores na praia das Dunas provocava o desvio da rota migratória das aves,

03



Os estudos também revelaram que a acentuação do índice de colisão com as linhas de 

transmissão coincidiu com as fases de instalação e início de operação do parque eólico da 

praia das Dunas, localizado imediatamente à leste da praia de Galos (Galinhos/RN), que 

ocorreu no final do ano de 2014.

A equipe concluiu, com base nas observações e análises, que a presença recente dos 

aerogeradores na praia das Dunas provocava o desvio da rota migratória das aves,

com a consequente colisão contra a linha de transmissão localizada a oeste (já presente 

anteriormente na área).

No total, 307 (trezentos e sete) aves já foram impactadas entre os anos de 2010 e 2020 

(até o mês de maio) (Figura 02). Todos os indivíduos registrados  foram representados 

pelas espécies Sterna dougallii e Sterna hirundo, ambas classificadas como "Last 

Concern" na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas de extinção da União Internacional 

para Conservação da Natureza (IUCN, 2018). S. dougallii  é classificada como "Vulnerável" 

na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção do Brasil (MMA, 2014). 

Figura 02 - Registros de Sterna dougallii encontradas durante o mês de março de 2020 na praia de Galinhos, 
município de Galinhos/RN. Os animais apresentavam lesões em suas asas, obedecendo um mesmo padrão, 
provenientes de colisão com as linhas de transmissão.

As aves deste gênero migram da América do Norte para a América do Sul durante o 

inverno boreal, compreendido entre 21 de dezembro e 20 de março.

A maioria dos animais já é encontrada morta ou morrem logo em seguida ao resgate. 

Os laudos necroscópicos revelam, em todos os casos, alterações sistêmicas semelhantes, 

provocadas pelas fraturas (parcial ou total) uni ou bilateral dos membros anteriores. De 

acordo com as características das lesões, pode-se confirmar que estas são provocadas por 

colisão com estrutura fixa potencialmente cortante durante o voo (nesse caso específico 

uma linha de transmissão), resultando em hemorragia e consequente óbito dos animais.
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4. NOTIFICAÇÃO A COSERN E MEDIDAS 
MITIGATÓRIAS
O estudo feito pela equipe do PCCB-UERN e parceiros resultou na nota técnica 

PCCB/UERN/CEMAM Nº 01/17, enviada a COSERN no mês de agosto de 2017, na qual foi 

relatada toda a situação, e levantada à necessidade urgente da adoção de medidas 

mitigadoras por parte da empresa. 

Em sua carta de resposta, em dezembro de 2017, a COSERN reconheceu que a rede 

elétrica pertence à empresa, e que foi instalada no local entre os anos de 1982 e 1983, para 

atender a necessidades de energia elétrica do município de Galinhos. Entretanto, 

destacaram que o Parque Eólico Praia das Dunas, em operação no Município de Galinhos, 

não pertence ao Grupo Neoenergia e, por sequência, a COSERN não possui ingerência 

sobre o mesmo.

Em outubro de 2018 foi feita a instalação, pela COSERN, de Protetores Preformados de 

Pássaros (sinalizadores) nos cabos da rede do alimentador no trecho indicado na nota 

técnica. Foram adquiridos 15 unidades dos sinalizadores, de cor amarela, medindo 21 cm 

de comprimento, que foram instalados com espaçamento de 8 metros alternando em 

suas fases da rede (Figura 03).

Figura 03 - Linha de transmissão costeira no município de galinhos após instalação dos Protetores Preformados 
de Pássaros. A) Visão geral da linha de transmissão incluindo um dos postes. B) Foco na fiação exibindo dois 
sinalizadores. C) Foco em um único sinalizador.

A B C

Entretanto, as medidas mitigatórias não se mostraram eficazes e não seguiram as 

orientações da nota técnica PCCB/UERN/CEMAM Nº 01/17, na qual foi sugerido o 

revestimento do trecho de linha de transmissão em tela (2 km de comprimento) com 

emborrachado, espuma ou capa protetora de fios circular e macia, com densidade entre 

26 e 28, e diâmetro mínimo de 10 cm. Associada a esta proteção, foi recomendada também 

na Nota Técnica a instalação de bandeirolas de cores vibrantes (laranja ou verde), com 

espaçamento máximo de 2 m, de forma a facilitar a visualização da estrutura pelas aves.
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5. PROPOSTAS DE MITIGAÇÃO, MONITORAMENTO 
E ATENDIMENTO DAS AVES IMPACTADAS

Entretanto, as medidas mitigatórias não se mostraram eficazes e não seguiram as 

orientações da nota técnica PCCB/UERN/CEMAM Nº 01/17, na qual foi sugerido o 

revestimento do trecho de linha de transmissão em tela (2 km de comprimento) com 

emborrachado, espuma ou capa protetora de fios circular e macia, com densidade entre 

26 e 28, e diâmetro mínimo de 10 cm. Associada a esta proteção, foi recomendada também 

na Nota Técnica a instalação de bandeirolas de cores vibrantes (laranja ou verde), com 

espaçamento máximo de 2 m, de forma a facilitar a visualização da estrutura pelas aves.

Essa ineficácia do material implantado refletiu diretamente no número de arribadas 

que se manteve elevado nos anos seguintes, com 36 arribadas para o ano de 2018 (ano da 

implantação dos sinalizadores), 32 para o ano de 2019 e 83 até março do ano de 2020. Os 

últimos três anos representaram juntos 49,19% do total de animais colididos desde 2010 

(Figura 04).

Figura 04 - Evolução do número de colisões de aves do gênero Sterna na linha de transmissão de Galinhos/RN ao 
longo dos anos.
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Devido a gravidade da crescente situação da arribada de aves a partir do ano de 2014, 

após notificação da nota técnica PCCB/UERN/CEMAM Nº 01/17 a COSERN, outras tratativas 

foram sendo realizadas, com outros atores interessados em mitigar o problema vigente.

Foi a partir daí que em fevereiro de 2019, uma equipe de especialistas do Centro 

Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres/Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade - Ministério do Meio Ambiente (CEMAVE/ICMBio-MMA), 
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participou, com apoio logístico e de suporte da equipe de campo do PCCB-UERN, da 1° 

expedição para anilhamento de aves no município de Galinhos, no local onde estão sendo 

registradas as colisões e mortes das aves do gênero Sterna. 

No final do mês de março e início de abril de 2019 foi realizada uma nova expedição ao 

local e dessa vez, além da equipe do PCCB-UERN e CEMAVE, estiveram presentes 

pesquisadores norte americanos especialistas em aves, do Centro para conservação de 

aves marinhas Mass Audubon, localizado no estado americano de Massachusetts, que está 

na vanguarda da compreensão dos padrões em constante mudança das aves e de outras 

populações da vida selvagem, e o que essas mudanças podem significar para a natureza.

A partir de então, e até o presente momento, várias outros atores, interessados em 

resolver o problema, foram envolvidos, e juntos estamos trabalhando na elaboração de um 

Plano de Ação para a mitigação efetiva do problema na região.  O projeto envolve, desde a 

análise de novas proposições de marcadores e sinalizadores a serem implementados, até  

estudos mais específicos e dedicados a problemática verificada na região. O delineamento 

dessas ações está atualmente avançando entre as instituições e atores envolvidos. Logo, 

deverá ser apresentada enquanto proposta para a COSERN, a qual esperamos apoio e 

cooperação, para uma ação sinérgica, efetiva e resolutiva.

Diante do exposto, e certos da compreensão dos órgãos competentes, as equipes do 

PCCB/UERN e CEMAM se colocam à disposição para para o amplo diálogo com todos os 

envolvidos e interessados em mitigar esse impacto sobre espécies de aves migratórias, 

algumas ameaçadas de extinção, que visitam o litoral do Rio Grande do Norte.
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