


Conceito de Falcoaria



Aplicações atuais

a. Reabilitação de aves de rapina 
debilitadas e 

b.  Controle de espécies-problema em 
áreas sensíveis.







Vantagens da falcoaria

a. Método humanitário e ambientalmente seguro (1).

b. Provoca resultados imediatos despertando  
reações instintivas de fuga (1,6).

c. Potencializa os resultados de outros métodos de 
controle (1).

d. Alcança aves que ignoram outros métodos (6).

e. Desperta publicidade positiva (1).



Exigências para o sucesso

a. Aeroportos localizados em áreas propícias (1,4,5).

b. Presença de falcoeiros experientes (3,4,5,6).

c. Uso de aves de rapina adequadas ao trabalho 
(1,3,4,5,6).

d. Aplicação continuada da técnica de controle (3,5, 6).

e. Uso consorciado de métodos coadjuvantes (4,6).











Resultados esperados

a. Rápida dispersão de espécies-
problema (1,6).

b. Redução do número de colisões (1,6). 

c. Potencialização dos resultados 
alcançados por métodos coadjuvantes 
(6).



Conclusão
O estudo da experiência internacional mostra que, 
corretamente aplicada e sob condições 
específicas, a falcoaria constitui uma prática de 
interesse para a ampliação dos resultados 
alcançados pelos programas de controle de fauna 
nos aeroportos.

Visando corrigir a ausência de uma legislação 
específica e contribuir para a uniformização dos 
procedimentos de análise e licenciamento da 
falcoaria em diferentes estados brasileiros, o IBAMA 
decidiu pela publicação de novas normas voltadas 
para a dinamização das atividades de manejo de 
fauna em Áreas de Segurança Aeroportuária.
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