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RESUMO 

Anualmente bilhões de aves são mortas em todo o globo por ações antrópicas 

e as fachadas envidraçadas têm sido o grande vilão. O uso do vidro como matéria 

prima para revestimento na construção civil tem ganhado proporções preocupantes, 

e sua aplicação inadequada poderá levar à extinção parte da fauna aviária do 

planeta. A Universidade de Brasília – UnB, segue a tendência. Deste modo, 

procurando entender se a UnB contribui com essa alarmante mortalidade aviária, 

desenvolve-se este estudo com o objetivo de analisar a ocorrência de acidentes com 

aves nas vidraças do campus Darcy Ribeiro. A partir do mapeamento das edificações 

do campus, foram selecionados 16 prédios com predominância de áreas 

envidraçadas em   suas fachadas. Foram efetuadas entrevistas e pesquisas, 

presenciais e on-line, com o público que frequenta o campus para saber se tinham 

conhecimento do problema.  Paralelamente cartazes e banners foram afixados em 

pontos estratégicos do campus, alertando o público sobre os acidentes com as 

aves. A pesquisa on-line apontou que 80,6% dos entrevistados nunca presenciaram 

acidentes com aves no campus, sendo que 60% nem tinham conhecimento desse tipo 

de acidente. Constatou-se que há mortandade de aves no campus, com maior 

frequência nos locais onde existem vidraças transparentes ou 

espelhadas.  Identificou-se, contudo, diversas técnicas mitigatórias que podem ser 

facilmente implementadas na universidade tornando perceptível para as aves as áreas 

envidraçadas como um obstáculo. Entende-se ser crucial o aprofundamento do 

conceito de arquitetura sustentável de forma que os projetos de edificações futuras 

contemplem, não só os benefícios materiais diretos, mas a prevenção de tragédias 

invisíveis, como a mortandade da avifauna, e todas as suas consequências. Além 

disso, para aprofundamento da questão, sugere-se a realização de novos estudos e 

experimentos. 

Palavras chaves: antrópicas. aves. conservação. prédios. mortandade. vidraças. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Billions of birds are killed annually across the globe by anthropic actions and the 

glass facades have been the big villain. The use of glass as a raw material for coating 

in civil construction has gained worrying proportions, and its inadequate application 

could lead to the extinction of part of the planet's avian fauna. The University of Brasilia 

- UnB, follows the trend. In this way, trying to understand whether UnB contributes to 

this alarming avian mortality, this study was developed with the objective of analyzing 

the occurrence of accidents with birds on the windows of the Darcy Ribeiro campus. 

From the mapping of the campus buildings, 16 buildings were selected for having 

predominantly glazed areas on their facades. In-person and online interviews and 

surveys were conducted with the public that frequents the campus to find out if they 

were aware of the problem. At the same time, posters and banners were posted at 

strategic points on the campus, alerting the public about accidents with birds. The 

online survey found that 80.6% of respondents never witnessed accidents with birds 

on campus, 60% of whom were not even aware of this type of accident. It was found 

that bird deaths occur more frequently on campus in places where there are 

transparent or mirrored panes. However, several mitigation techniques have been 

identified that can be easily implemented at the university, turning glass areas into a 

perceptible obstacle to birds. It is understood that it is crucial to deepen the concept of 

sustainable architecture so that future building projects contemplate, not only the direct 

material benefits, but the prevention of invisible tragedies, such as the death of 

avifauna, and all its consequences. In addition, it is suggested to carry out new studies 

and experiments to deepen knowledge on the subject. 

Keywords: anthropic. birds. conservation. buildings. mortality. glass panes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A mortalidade aviária causada por ações antrópicas excede os bilhões no 

mundo todo, e as vidraças expostas em fachadas têm sido uma das principais causas. 

Nas últimas décadas o vidro tem sido cada vez mais utilizado nas construções, porém 

não é recente o uso desta matéria prima nas edificações.  No Brasil, o material vem 

sendo utilizado desde a década de 1950 (KLEM, 1990, 2006; BESEN; WESTPHAL, 

2014; LOSS; WILL; MARRA, 2014). 

De acordo com matéria divulgada no site Ecycle (2019), uma construção para 

que seja considerada sustentável necessita estar em harmonia com o meio ambiente, 

ou seja, que cause o menor impacto possível junto à natureza. Logo, é importante 

salientar os aspectos que devem ser levados em consideração quando se planeja uma 

construção como, por exemplo, os tipos de materiais que serão utilizados, e isso inclui 

os vidros das fachadas (NETO; VARGAS; SABOYA, 2012; NETO et al, 2017; 

MOREIRA, 2017; SÁPIA; FIGUEIREDO, 2018; ECYCLE, 2019;).  

O vidro é a matéria prima do século XXI. De casas térreas a arranha-céus o 

produto vem sendo utilizado em grande escala e sem critérios. É notório que as 

grandes cidades se renderam às construções de vidros, e um dos principais 

argumentos para esse novo sistema de construção é que o vidro visa uma maior 

otimização energética.  A transparência oferecida pelos vidros proporciona maior 

aproveitamento de luz natural gerando maior economia de energia. Outro ponto, é a 

otimização do tempo da construção ocasionando assim uma maior redução nos 

custos, o que acaba por tornar esse tipo de material atrativo para os construtores 

fazendo com que as edificações se tornem economicamente viáveis, porém nem 

sempre sustentáveis (BESEN; WESTPHAL, 2014; RAHMAN, 2014; NETO et al, 

2017).  

Na maioria dos países a utilização da matéria prima não possui legislação 

associada com o meio ambiente (avifauna) adequada, para que seja utilizada na 

arquitetura. Assim, cidades estão cada dia mais envidraçadas, com fachadas 

imponentes e, sem que se perceba, essa beleza antrópica tem silenciosamente 

causado danos irreparáveis para a natureza, em particular com grandes prejuízos 

para a fauna aviária, visto que os vidros utilizados nas fachadas das construções têm 
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sido os algozes de milhares de aves que sucumbem em suas superfícies planas e 

brilhantes o ano todo (KLEM,1990; NETTO; VARGAS; SABOYA, 2012; NETTO et al, 

2017; SCHMIDT, 2018; SCHNEIDER, 2018; ARCHGLASS, 2019). Importante 

salientar que esses problemas se agravam muito mais quando se trata de países 

como o Brasil, cuja biodiversidade é considerada como uma das maiores do mundo 

(KLINK; MACHADO, 2005; MARINI; GARCIA, 2005; MMA, 2019; IBGE, 2020). No 

entanto há como conciliar o uso desses materiais e a continuidade da vida silvestre 

(KLEM, 2006).  

A estética arquitetônica das construções envidraçadas chama a atenção, isso 

é fato. O colorido dos vidros e o espelhamento traz modernidade e leveza. A explosão 

de utilização do vidro na construção civil tem trazido benefícios para a humanidade 

que vão além do lado econômico (DG, 2017). O bem-estar sociocultural está aliado 

ao fator conforto e à privacidade que esse produto oferece quando utilizado nas 

construções, porém ele é fatal para as aves quando estas se chocam em suas 

superfícies (SAPIA; FIGUEIREDO, 2018). Os acidentes aviários que ocorrem nas 

vidraças têm sido potencializados pelo quase total desconhecimento do problema pela 

população e, em especial, pelos profissionais da construção civil.   

Não é necessário, contudo, que o vidro deixe de ser utilizado ou que a 

humanidade de uma hora para outra renuncie o seu uso nas construções em benefício 

das aves. Existem meios de utilizá-lo sem prejudicá-las, bastando para isso criar 

barreiras visuais de forma que as aves possam enxergar essas estruturas.  O excesso 

de vidro utilizado nas construções tem gerado graves consequências para a vida das 

aves. Somente nos Estados Unidos 1 bilhão de aves morrem anualmente, vitimadas 

pelas vidraças espalhadas pelo País (KLEM et al, 2004; KLEM, 2006, 2009; GOMÉZ-

MORENO; HERRERA-HERRERA, NIÑO-MALDONADO, 2018).   

 

1.1 Como as aves enxergam o mundo 

 

Para os humanos é mais fácil identificar quando algum objeto está fora do lugar 

ou quando surge algo novo, seja no seu caminho ou em estruturas erguidas pelo 

homem. No entanto para as aves, detectar essas mudanças não é um fator tão 

simples. A percepção visual das aves é bastante diferente da humana, ou seja, não é 



17 

 

 

 

razoável supor que sua percepção de obstáculos e riscos seja a mesma. Mesmo com 

estudos que comprovam que as aves possuem excelente visão, elas não conseguem 

detectar objetos estáticos com a antecedência necessária para que possam evitá-los, 

principalmente quando estão em vôo (MARTIN,  2011).  

Vários fatores influenciam a capacidade visual das aves. Entre estes pode-se 

destacar a intensidade da luz do ambiente em que estão voando. Apesar de 

possuírem visão capaz de enxergar até mesmo os raios ultra-violeta, faixas de luz e 

cor que os humanos não enxergam, a iluminação inadequada pode anular esse 

benefício pois esse fator é crucial para que as aves consigam enxergar nas bandas 

ultra-violetas (KLEM, 2009; MARTIN, 2011; KLEM; SAENGER, 2013; SHEPPARD, 

2019). 

No entanto, a acuidade visual das aves é mais complexa. O posicionamento 

dos seus olhos, que na grande maioria ficam nas laterais de suas cabeças, 

proporciona a vantagem de uma visão de grande ocular, o que lhes confere 

visibilidade ampla das partes superior e posterior da cabeça, porém de forma 

monocular e lateral, ou seja, cada olho enxerga uma imagem distinta. Por outro lado 

a visão frontal, binocular, é periférica, com acuidade reduzida (MARTIN, 2011).  

Logo, o posicionamento ocular lhes traz vantagens e desvantagens, uma vez 

que a pequena área de sua visão binocular dificulta o foco logo à sua frente, reduzindo 

assim o seu campo visual e, consequentemente, a nitidez das imagens, visto que o 

foco visual principal está direcionado para as laterais e para baixo. Comparativamente, 

a visão humana é predominantemente frontal e binocular, enquanto a maioria das 

aves possui visão lateral monocular. Na (Figura 1) é possível visualizar, na linha (a), 

as diferenças de todo o campo de visão binocular (área em verde) entre humanos e 

dois grupos de aves; a linha (b) apresenta a abrangência horizontal dos campos de 

visão monocular (em laranja), binocular (verde) e do campo cego (azul); a linha (c) 

mostra a abrangência vertical do campo de visão binocular (MARTIN, 2011).  

Desta forma, com o campo visual lateral mais focado, as aves possuem maior 

desempenho em forrageamento e na detecção de predadores, ficando a visão 

binocular em segundo plano, uma vez que, para as aves em voo, o campo à frente 

teoricamente estaria livre de obstáculos (MARTIN, 2011). Outro ponto a destacar 

sobre a lateralidade focal das aves é que o cérebro, utilizando-se desse tipo focal, 
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acaba por direcioná-las, uma vez que elas optam por separar o foco de cada olho, um 

para focar o alimento e o outro para focar o predador (MARTIN; SHAW, 2010; 

MARTIN, 2011).  

Assim os vidros, que muitas vezes enganam até a visão humana, acabam 

sendo fatais para as aves. Logo, é crucial encontrar soluções para tornar as vidraças 

visíveis para as aves.  

 

             Figura 1 - Comparação entre a visão humana e dois tipos de aves 

 

             Fonte: Martin, 2011.
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1.2 Porque devemos nos preocupar com a mortalidade aviária 
 

O declínio nas populações aviárias tem trazido preocupações para os 

ornitólogos. Além das mortes ocasionadas pela seleção natural, outros fatores têm 

chamado a atenção pois estão provocando a morte de milhares de aves em todo o 

mundo. Vários são os motivos dos registros de morte aviária que vem ocorrendo por 

ações antrópicas. A expansão urbana e as construções cada vez mais modernas, vão 

sendo erguidas nos quatro cantos do polígono com características nada sustentáveis 

e devastando os habitats naturais, e tais ações modificam constantemente o espaço 

por onde as aves circulam. Além da perda constante de habitats, outros fatores vêm 

colaborando com as mortes aviárias, como colisões em turbinas eólicas e eletrocução 

por redes elétricas de alta tensão: recentemente mais de 50 cegonhas morreram 

eletrocutadas em Barcelona durante o período de migração (MARINI, GARCIA, 2005; 

MARTIN, 2011; PERDA; VONTADE; MARRA, 2013; LOSS; WILL; MARRA, 2013, 

2014).  

Acidentes envolvendo automóveis também contribuem consideravelmente para 

as estatísticas, além das perdas aviárias decorrente de uso excessivo de pesticidas, 

que vitimam milhares de aves anualmente. No entanto, o vidro tem sido o protagonista 

das mortes aviárias decorrentes de ações antrópicas, perdendo apenas para as 

mortes ocasionadas por gatos, embora dados de 2005 (SCHNEIDER, 2018) os 

apresentassem em terceiro lugar. O (Gráfico1) abaixo revela esses números em 

pesquisa realizada nos Estados Unidos da América (EUA) e Canadá (MARTIN, 2011; 

LOSS; WILL; MARRA, 2013, 2014; GOMÉZ-MORENO; HERRERA-HERRERA, 

NIÑO-MALDONADO, 2018).  

Esse volume de ocorrências não naturais pode gerar um desequilíbrio na 

natureza. Mesmo sabendo que a morte faz parte da seleção natural, e que todos os 

seres têm o seu ciclo de vida na Terra, avaliar o tempo de vida de um indivíduo não é 

uma tarefa tão simples. Porém estimativas podem ser feitas para determinar a 

expectativa de vida das aves, o que é particularmente  mais desafiador visto que existe 

uma enorme variedade de espécies, diversidade de ecossistemas e nichos, além de 

diferenças anatômicas como, por exemplo, o tamanho das aves. Há registros, no 

entanto, de que existem aves que vivem até 100 anos, sendo que algumas delas 

podem ultrapassar essa idade (FAPESP, 2019). 
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              Gráfico 1 - Principais causas de morte aviárias nos EUA e Canadá 

 

  Fonte: Ilza Fujiyama, adaptado com dados de: Loss, Will, Marra, 2015. 

 

Alguns cientistas, como por exemplo, o ornitólogo Ralph Schreiber (Museu do 

Condado de Los Angeles) acredita que as aves com maior porte têm uma longevidade 

maior. Um exemplo é o Laysan Albatross cujo registro de vida é de mais de 37 anos 

(EHRLICH,DOBKIN, WHEYE, 1988; BECKINSALE, 2015). 

De acordo com matéria divulgada na revista FAPESP (Ed 275, jan 2019), os 

papagaios-verdadeiros (Amazona aestiva) podem chegar a viver até 80 anos, sendo 

que as aves que vivem em cativeiro têm maiores probabilidades de viverem ainda 

mais, já que não precisam driblar diariamente predadores em busca da sua 

sobrevivência (FAPESP, 2019). 

 Na natureza a taxa de sobrevivência é bem baixa. Dos ovos eclodidos estima-

se que entre 80 e 90% não cheguem à fase adulta (EHRLIC; DOBKIN; WHEYE, 1988; 

MARINI et al, 2009; MAIA, 2013; BECKINSALE, 2015; MUNHOZ, 2015; ARAÚJO, 

2016).  É certo que em vida livre esses animais correm perigos diários, e a população 

das aves é justamente controlada pela quantidade de ninhadas e de filhotes, gerando 

assim um equilíbrio natural. Logo, para manterem suas existências, o ciclo de 

reprodução é bem elevado (WISCHHOFF, 2014; COSTA, 2015). Abreviar esse ciclo 

pode trazer consequências para todos os envolvidos com esses seres.  
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A situação é preocupante pois não se consegue estimar quais  são os possíveis 

impactos que essa mortandade possa vir a causar, uma vez que ainda não há 

pesquisas que estimem ou que determinem com clareza o período do ciclo de vida 

em que se encontram as aves abatidas, e ainda não há estimativas percentuais de 

quais populações estão sendo mais atingidas. A falta de dados aliada com o elevado 

número de óbitos pode vir a gerar consequências para a continuidade de 

determinadas espécies, podendo trazer prejuízos também para a humanidade (LOSS 

SCOTT; LOSS SARA; MARRA, 2014).  

A preocupação com o aumento de mortalidade aviária no mundo é que as aves 

são de grande importância para o meio ambiente e para a humanidade. De acordo 

com matéria divulgada na revista BioMania (2019) as aves prestam serviços 

ecossistêmicos à humanidade sem que se perceba, atuando em vários segmentos 

como, por exemplo, controle biológico, limpeza do solo, polinização da flora, dispersão 

de sementes (resultando em reflorestamento natural) que auxiliam a regeneração de 

áreas degradadas sem a intervenção humana, além de fornecerem adubos orgânicos, 

alimentos, entretenimento e renda para a humanidade  por intermédio do ecoturismo 

(BPBES, 2018, 2019). 

 Outro fator a ser levado em consideração é que as aves, ao se alimentarem 

de insetos, lagartas, cobras, ervas daninhas, estão reduzindo a quantidade de 

inseticidas utilizados nas plantações, exercendo assim um importante controle 

biológico ao mesmo tempo que reduz custos ao possibilitar menos defensivos 

químicos nas plantações, beneficiando também a saúde da população. 

Há também que se repensar na integração de toda a vida planetária pois o 

Homo sapiens, como um de seus habitantes racionais, tem como obrigação cuidar, 

zelar para que toda essa cadeia continue a funcionar em equilíbrio, visto que todos 

desempenham serviços essenciais para que haja vida, o que só é possível com a 

manutenção da riqueza e da diversidade. O homem não é um ser solitário, ele é um 

ser social. Mas o direito à propriedade e à vida é de todos os seres, bióticos e 

abióticos, para desfrutar e viver em um planeta cuja diversidade e riqueza, que existem 

naturalmente, oferecem benefícios que são intrínsecos e não valoráveis. Logo, se faz 

necessária a percepção da humanidade para a fragilidade que a Terra se encaminha, 
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e que é inimaginável um planeta sem as aves (FRANCISCO; GALETTI, 2002; 

WHELAN; WENNY; MARQUIS, 2008; FERREIRO 2009; ROSA, 2019). 

No entanto é crescente o número de mortes desses seres, o que pode levá-los 

à extinção. O especialista em conservação da natureza Pedro Develey (BirdLife/SAVE 

Brasil) alerta para esse caos que poderá trazer um grande desequilíbrio ao planeta. 

Somente no Brasil estima-se que 170 espécies correm o risco de serem extintas na 

natureza (FERREIRO, 2009; ROSA, 2019; WIKIAVES, 2019; IBGE, 2020).  

 

1.3 Objetivos 

 

Tendo como cenário principal as vidraças existentes nos prédios da 

Universidade de Brasília, mais precisamente no Campus Darcy Ribeiro, este estudo 

tem como objetivo identificar o impacto destas vidraças sobre a vida da avifauna do 

campus, avaliar a letalidade, ou seja, quais os riscos que as vidraças do campus 

oferecem para a fauna aviária local. 

 

1.3.1 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos têm como intuito responder as seguintes indagações:  

• Há mortes de aves no Campus Darcy Ribeiro causadas pelas vidraças? 

• Quais características das vidraças podem ser determinantes para a  

mortandade aviária? 

• Este tema é de domínio público?  

• O que fazer para mitigar os impactos causados pelas vidraças? 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 2.1 Conhecendo o local do estudo 

 

À época do início das construções da universidade, em 1962, era possível 

observar a vegetação exuberante do cerrado (Figura 2). Os níveis de desmatamento 

da savana brasileira, contudo, são mais elevados que outros biomas, podendo chegar 
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até 30.000km² de perda de vegetação ao ano, o que implica em grande perda da 

biodiversidade como, por exemplo, a extinção da avifauna ou possíveis migrações, 

ocasionadas pela perda acelerada dos habitats (KLINK; MACHADO, 2005).  

              Figura 2 - Início da construção da unB, 1962 

 

           Fonte: Arquivo Cedoc/UnB/2019. 

 

Com esse crescente desmatamento (Figura 3), que deu espaço para 

construções envidraçadas (atualmente o campus conta com mais de 70 edificações), 

e, segundo KLINK (2005) mais de 50% da área de cerrado existente já foi 

transformada pela ação antrópica, deixando fauna e flora fora dos planos 

desenvolvimentistas, a preocupação é que essas espécies, entre outras, possam vir 

a desaparecer da região (SCHENKEL; BRUMMER; FELIZOLA, 2002; UNESCO, 2002 

KLINK; MACHADO, 2005). 
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             Figura 3 - Campus em 2019. 

 

              Fonte: Google Earth - 2020. 
 

2.2 Etapas do desenvolvimento do estudo  

 

Foi estabelecido o desenvolvimento do estudo em quatro etapas distintas, 

sendo três para levantamento de dados, uma vez que a obtenção de informações e a 

coleta de dados acerca dos acidentes envolvendo as aves e as vidraças do campus é 

muito complexa e não há dados secundários sobre este tema no campus da UnB. 

A maioria das edificações da UnB (Apêndice D) possui significativa área 

envidraçada nas fachadas, conforme consta na (Figura 4). 
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Figura 4 - Fachada de algumas edificações do campus Darcy Ribeiro 
 

 

 

 
 

  
 

  
 

  
Fonte: Ilza Fujiyama – 2019. 
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 Assim, foram priorizadas para o estudo as construções que apresentam 

características que favorecem a ocorrência de acidentes como, por exemplo, a 

proximidade com áreas arborizadas. 

 

2.2.1 Primeira etapa: mapeamento  

 

 Foi realizado o levantamento in loco de todas as construções existentes no 

campus Darcy Ribeiro. Foram fotografadas e identificadas 43 edificações que 

apresentaram características indicativas de possibilidade de acidentes com as aves. 

Após esse levantamento, efetuou-se uma triagem onde foram selecionados 16 blocos 

que apresentam maior proporção de vidros em suas estruturas, associada à 

proximidade com áreas arborizadas, representando assim, maior risco de impacto na 

avifauna. 

  Em cada um dos 16 blocos identificados foram efetuadas entrevistas 

presenciais com colaboradores, servidores e/ou terceirizados, que trabalham nas suas 

dependências, objetivando coletar dados referentes às ocorrências objeto deste 

estudo.  

 

2.2.2 Segunda etapa: expansão 

 

 Para expansão da base de dados sobre a mortandade de aves no campus, 

foram colocados vários cartazes (Figura 5) em locais estratégicos dos prédios, 

visando chamar a atenção do público que frequenta a universidade para o problema 

em questão. Paralelamente aos cartazes foram confeccionados dois banners com o 

mesmo conteúdo (Figura 6), sendo estes rodiziados entre 12 dos 16 blocos 

selecionados para este estudo.  
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            Figura 5 - Cartaz de divulgação 

 

               Fonte: Ilza Fujiyama – 2019. 
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                     Figura 6 - Banner de divulgação 

 

                       Fonte: Ilza Fujiyama – 2019. 

 

Cada banner ficou exposto por um período de uma semana, em datas e locais 

previamente definidos (Quadro 1), porém em pontos onde não havia cartazes 

afixados. A estratégia é que o material fosse visualizado pelo maior número de 



29 

 

 

 

pessoas, com o  intuito de levar o tema ao conhecimento da população e ao mesmo 

tempo obter maior volume de dados para o estudo. 

 

   Quadro 1 - Cronograma de exposição dos Banners 
 

PERÍODO DE EXPOSIÇÃO:   21/10/2019 à 30/11/2019 

 

BANNER 1  

Local Período de exposição  

CEU - Bloco A 21 a 27 de outubro  

CEU - Bloco B 28 de outubro a 3 de novembro  

BSAS 04 a 10 de novembro  

CDT 11 a 17 de novembro  

CPD 18 a 24 de novembro  

LABGEO 25 a 30 de novembro  

   

BANNER 2  

Local Período de exposição  

IDA 21 a 27 de outubro  

CET 28 de outubro a 3 de novembro  

CDS 04 a 10 de novembro  

BSAN 11 a 17 de novembro 
 

 

IREL 18 a 24 de novembro  

ICS 25 a 30 de novembro  

Fonte: Ilza Fujiyama – 2019. 
 

Em seguida foi elaborado um questionário on-line, por meio do aplicativo 

Google Forms, levando assim a pesquisa ao alcance do maior número de pessoas 

possível. O questionário com sete questões (Apêndice A, B, C,) procurou saber do 

público que frequenta a UnB se tinha conhecimento de acidentes com aves nas 

dependências da universidade, e foi divulgado nos centros acadêmicos de diversos 
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cursos, bem como nas páginas de redes sociais de alguns cursos da UnB. Foi 

solicitada também a colaboração do público com a informação de locais de ocorrência 

e imagens desses acidentes, que poderiam ser encaminhadas pelo aplicativo 

WhatsApp. 

 

2.2.3 Terceira etapa: monitoramento 

 

Foi definido para o monitoramento as áreas circundantes do Blocos de Salas 

de Aulas Sul (BSAS), do Centro de Desenvolvimento Sustentável (CDS) e do Centro 

de Excelência em Turismo CET (Figura 7) por ser uma amostra representativa do 

campus, apresentando as principais características para a realização deste estudo, 

ou seja, prédios com predominância de áreas envidraçadas em meio a áreas 

arborizadas.  

                                               Figura 7 - Mapa da área do monitoramento: BSAS, CDS e CET 

 

                                                Fonte: Ilza Fujiyama ,2020.
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Além disso, no CDS e no CET há vidros transparentes em profusão, que são 

os tipos de vidro causadores dos impactos mais frequentes pois, através deles, é 

possível ver toda a paisagem, dando assim a impressão de continuidade (KLEM, 

2009; SHEPPARD; PHILLIPS, 2015; RIBEIRO; PIRATELLI, 2020). E no BSAS, além 

de ser um dos prédios mais altos da UnB, aparecem os vidros espelhados, que 

refletem tudo que há a sua volta, sendo tão perigoso quanto os incolores (KLEM, 1989, 

KLEM et al, 2004; KLEM, 2006, 2009; SHEPPARD; PHILLIPS, 2015; BIRDLIFE 2019; 

SHEPPARD, 2019; RIBEIRO; PIRATELLI, 2020).  

Nesta fase buscou-se efetuar o levantamento de acidentes fatais ou não fatais 

ocorridos com aves, por meio da observância e localização de carcaças, seguindo o 

método do Protocolo Padrão, que consiste em monitorar a área por um período pré-

determinado em um raio de até 200 metros das áreas envidraçadas, com a finalidade 

de localizar carcaças de aves que pudessem ter sido vitimadas e levadas por 

predadores (KLEM, 2009; HAGER; COSENTINO, 2014).  

Foi montado um cronograma para o monitoramento pois, apesar dos acidentes 

acontecerem independente da estação do ano, clima ou dia, sabe-se que o número 

de mortes aviárias é maior nas épocas de migração e também nas primeiras horas do 

dia, que é quando elas se movimentam mais em busca de alimentos (KLEM, 1989, 

2009; RIDING; O’CONELL; LOSS, 2020).   

 

2.2.3.1 Conhecendo os locais do monitoramento 

 

 Destacam-se aqui os detalhes de cada área escolhida para o monitoramento. 

 

2.2.3.1.1 Bloco de Salas de Aulas Sul – BSAS 

 

O BSAS, com altura superior a 15 metros, possui quatro extensas áreas 

envidraçadas e reflexivas, sendo uma delas na porta lateral sul, com cerca de 100m². 

A pele de vidro, que é espelhada (Figura 8) reflete o céu e a arborização que circunda 

todo o prédio. Este efeito sinaliza às aves a existência de trampolim ou habitat, e estas, 

quando vão em sua direção, acabam se chocando e, na maioria das vezes, o choque 

é fatal (KLEM, 1989, 2009; SHEPPARD, 2019; RIBEIRO; PIRATELLI, 2020).   
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Figura 8 - Fachada do BSAS 

 

Fonte: Maurício Fujiyama – 2020. 

 
A porta lateral sul (Figura 9) apresenta várias marcas de colisões, tendo sido 

objeto de observação neste estudo.  

 

    Figura 9 - Silhuetas na porta lateral sul BSAS 

 

    Fonte: Ilza Fujiyama – 2019
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2.2.3.1.2 Centro de Desenvolvimento Sustentável – CDS 

 

O CDS foi criado com a missão de promover a ética da sustentabilidade (CDS, 

2019), no entanto o prédio que o abriga não apresenta aspectos eticamente 

satisfatórios de sustentabilidade. Sua estrutura é em grande parte composta por vidros 

transparentes (Figura 10) e, cercado por vegetação, a edificação traz grandes riscos 

para a fauna que circula pela área (KLEM, 1990, 2006; KLEM et al, 2009; RIDING, 

O’CONNELL; LOSS, 2020). 

 

   
     Figura 10 - Fachada do CDS 

 
     Fonte: Ilza Fujiyama – 2019. 
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2.2.3.1.3 Centro de Excelência em Turismo – CET  

 

O CET é um centro de ensino e pesquisa voltado à promoção do turismo (CET, 

2019). O local possui extensa vegetação, e as estruturas transparentes (Figura 11) 

que compõe o centro de convenções do complexo, projetado inicialmente para 

ser um centro de gastronomia, dão a impressão de continuidade do ambiente externo, 

não transparecendo a existência de obstáculos. Assim, as aves voam livremente e 

acabam colidindo nas esquadrias envidraçadas (KLEM, 2009; SHEPPARD, 2019; 

RIBEIRO; PIRATELLI, 2020). 

 

Figura 11 - Fachada do CET 

Fonte: Ilza Fujiyama – 2019. 
 

 

2.2.3.2 Cronograma do desenvolvimento da terceira etapa 

 

Entre os dias 25 de abril e 01 de maio de 2020, no horário entre 7:00h e 9:00h, 

buscas minuciosas foram realizadas nas áreas adjacentes aos três blocos, BSAS, 

CDS e CET. Seguindo o Protocolo Padrão adaptado, cada amostra (ave) encontrada 

foi devidamente fotografada, sendo registrado o local onde a carcaça foi localizada.  
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2.2.3.3. Limites da pesquisa 

 

A etapa de monitoramento, prevista inicialmente para 40 dias, foi prejudicada 

devido à suspensão das atividades de campo em virtude das restrições impostas pela 

ocorrência da pandemia da covid-19, o que limitou o período de monitoramento a 5 

dias. Assim, com a redução do prazo disponível, e também devido às restrições físicas 

do ambiente de monitoramento, tendo em vista a proximidade entre as diversas 

edificações do campus, com distâncias inferiores à estabelecida pelo protocolo 

padrão, o raio de monitoramento foi reduzido para 50 metros, sem prejuízo para o 

estudo, a fim de garantir maior precisão dos dados levantados já que, eventualmente, 

as aves se deslocam após o choque antes de virem a óbito, e podem ser levadas por 

necrófagos o que, mantida a distância estabelecida pelo protocolo padrão, poderia 

enviesar os resultados. 

 

2.2.4 Quarta etapa:  identificação de fatores mitigantes 

 

Por intermédio das pesquisas, foi possível encontrar técnicas mitigadoras que 

foram   desenvolvidas a partir de experimentos que estudaram os impactos de 

estruturas envidraçadas na avifauna. 

A cientista ambiental Christine Sheppard (ABC 2015) relata que, independente 

do método utilizado, é necessário seguir um certo padrão. Por exemplo, ao se optar 

por fixar fitas ou adesivos nas janelas de forma a tornar o vidro visível para as aves, 

elas podem ser fixadas horizontalmente ou verticalmente. Se a opção for por faixas 

horizontais, pode se espaçar até 5cm, e quando utilizadas na vertical, o espaçamento 

entre elas não deve ultrapassar 10cm (KLEM, 2009; KLEM; SAENGER, 2013;  KLEM, 

2014; SHEPPARD; PHILLIPS, 2015). 

A fixação de silhuetas de aves de rapina em áreas envidraçadas com o intuito 

de sinalizar a presença de um predador também é utilizada com alguma frequência. 

Estudos têm evidenciado, contudo, que essa técnica (Figura 12) não tem surtido 

efeito, uma vez que os adesivos não cobrem totalmente o vidro, ficando expostas 

extensas áreas propiciando colisões. Outro fator a ser considerado é que as aves não 
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reconhecem a silhueta do adesivo como um predador, logo não se sentem ameaçadas 

(KLEM, 1990, 2009; BRISKE; CAMPOS-SILVA; PIRATELLI, 2017; BIRDLIFE, 2019). 

Figura 12 - Adesivos de aves de rapina em vidraças 

 

Fonte: Jornal da Record (R7.com) 

 

2.2.4.1 Produtos 

 

Existem algumas soluções obtidas a partir de adaptação de produtos de 

mercado, como a fita adesivada do tipo Magic Tape 810, da 3M, que pode ser 

colocada em faixas verticais ou horizontais, e pode ser facilmente encontrada nas 

papelarias, tendo como inconveniente a baixa durabilidade, visto que não foi 

desenvolvida para utilização em áreas externas (BIRDLIFE SCHWIZ, 2019).  

 Já existem no mercado produtos específicos, mais duradouros, como o 

CollidEscape (Figura 13), que vem sendo vendido nos Estados Unidos e oferece 

durabilidade de até 10 anos, mesmo se aplicado em ambiente externo (ABC, 2020). 

Outra opção são as películas. Há uma grande variedade disponível no mercado 

brasileiro, que além dos benefícios da transparência dos vidros, de forma a aproveitar 

a luminosidade natural, são fáceis de harmonizar com os ambientes, ao mesmo tempo 

que protegem as aves. Algumas dessas películas são desenvolvidas dentro dos 

padrões científicos, no que tange à prevenção da mortandade aviária, e tiveram sua 

eficácia comprovada em 95% dos casos testados (PELICULA CHIC,2020).
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                           Figura 13 – Medidas mitigadoras (CollidScape) 

 

                            Fonte: ABC.org, 2019. 

 

Além dessas técnicas, há opções em vidros para quem está idealizando a obra, 

ou quer efetuar o retrofit, sem que estes tragam prejuízos às aves.  O mercado vidreiro 

conta com várias opções (Quadro 2), sendo que algumas podem ser utilizadas 

conciliando aspectos protetivos à avifauna.  

Existem diversas escolhas sustentáveis como, por exemplo, o vidro serigrafado 

(Figura 14) no qual pode ser impresso o padrão desejado, desde linhas muito finas a 

pequenos pontos que, na maioria das vezes, passam despercebidos pelo olhar 

humano, mas de grande eficácia para os pássaros (KLEM, 2009; SAPIA; 

FIGUEIREDO, 2018; BIRDLIFE SCHWIZ, 2019). 
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Quadro 2 - Tipos de vidros disponíveis no mercado brasileiro 
 

TIPO

 
DESCRIÇÃO

 
VANTAGENS

 
DESVANTAGENS

 

Laminado 

temperado   

 

Composto por duas placas de vidros 

temperado, intercalados com 

películas de PVB ou Ionômero 

(Sentryglass.  

 

Bloqueia 99,6% dos Raios UV; 

 Grande variedade de cores;

 Maior privacidade, controle solar, em relação a 

transmissão e reflexão de luz e calor;

 Conforto térmico;

 Muito resistente grande desempenho em altas 

temperaturas.

 

Reflexos ilusórios;

 Risco vital para as aves;

 Custo maior que o temperado 

comum.

 

Autolimpante

 
O vidro plano recebe uma camada 

transparente de dióxido de titânio 

(TiO2) na superfície externa.

 

Reduz custo com manutenção, limpeza, água;

 Indicado para locais de difícil acesso;

 Não é reflexivo.

 
Custo elevado.

 

Controle solar

 

Possui uma camada metalizada 

sobreposta na superfície do vidro 

que reduz a passagem dos raios 

solares.

 
 

 

Protege do sol, promove conforto térmico, e 

amplifica a luminosidade do ambiente.

 

Reflexos ilusórios;

 Risco vital para as aves.

 

Vidro duplo 

(insulado)

 
Composto por duas ou mais placas 

de vidro. 

 

Reduz a incidência de poeiras nos ambientes.  

Proporciona conforto térmico, isolamento 

acústico, baixa emissividade de raios UV), 

pode ser autolimpante (vidro Low). 

 

efeito espelhado;

 
Risco vital para as aves.

 

Insulados refletivos

 

Composto por duas   placas de 

vidro plano, separadas por um 

espaçador, e todo o perímetro são 

hermeticamente selados.

 

Propicia conforto térmico, além de controle do 

grau de luminosidade natural.  

 

Transparente, dando impressão 

de continuidade;

 
Quando laminados refletem a 

natureza;

 
Risco para as aves.

 

Fotovoltaico 

 
 

 

É feito uma aplicação nas placas de 

vidro de pequenas lâminas de 

células fotovoltaicas de silício. Os 

vidros absorvem a radiação solar e 

através de fios instalados no interior 

dos perfis de alumínio convertem 

energia em eletricidade.

 

Benefícios: converte radiação solar em 

energia; 

 
Pode ser aplicado película entre os floats para 

tirar o brilho e reflexo. 

 

Custo elevado.

 
 

 

Impresso

 

É aplicado desenhos ou relevos em 

tiras de vidro fundido através de 

dois cilindros a temperatura de 

900c. Um rolo é liso o outro com os 

desenhos. As distâncias entre os 

rolos definem a espessura dos 

vidros.

 

Pode ser laminado, temperado. Proporciona 

conforto térmico, acústico, privacidade. 

 
Os desenhos uniformes e suaves difundem a 

luz e os raios solares. Com os desenhos é 

possível criar barreiras visuais para as aves. 

 
 

 

Custo elevado

 

ARAMADO

 
Na fabricação da lâmina de vidro é 

incorporada à massa, uma malha 

de aço.  antes do total resfriamento. 

 

Resistente a altas temperaturas, sua estrutura 

proporciona maior segurança contra estilhaços. 

promove privacidade sem perda de 

luminosidade. 

 
Fornece excelente barreira visual para aves.

 
 

 

Somente incolor com 6 mm.

 

Multilaminado

 
Composto por várias camadas 

vidros que são intercaladas com 

películas de PVB ou SentryGlass®.

 

Resistente a vandalismo, proporcionando 

maior segurança. 

 

Espelhado. Reflete a vegetação.

 
Risco para as aves.

 
 
Fonte: Ilza Fujiyama, 2020 (Dados obtidos em VIMINAS, 2020; P.K.O, 2020) 
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 Figura 14 - Vidro serigrafado 
 

 

   Fonte: AATG – All about That Glass, 2019.  
 

 Na Alemanha, algumas fachadas já contam, desde 2006, com tecnologias de 

vidros transparentes, como é o caso do Ornilux (Figura 15) que possui uma camada 

que reflete os raios UV com padronagem que imita teias de aranha, invisíveis ao olho 

humano, mas não para as aves (KLEM; SAENGER, 2013; SHEPPARD; PHILLIPS, 

2015; ARNOLD GLASS, 2020).  
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    Figura 15 - Vidro Ornilux com tecnologia UV 

 

   Fonte: Arnold Glass (2020). 

 

  No Brasil, o prédio do Instituto Moreira Sales (Figura 16) inaugurado em 2017 em 

São Paulo, utilizou em sua fachada o vidro translúcido, aproveitando assim toda a 

luminosidade que o material proporciona, sem colocar em perigo as aves que circulam 

no local (ANDRADE MORETIN, 2017; SAPIA; FIGUEIREDO, 2018).   

          Figura 16- Instituto Moreira Sales 

 

          Fonte: Galeria da arquitetura, 2020.
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Não se pode deixar de mencionar, especialmente para reduzir esses impactos 

em prédios já existentes, a utilização de métodos simples como, por exemplo, os 

Acopian BirdSavers (cortinas de vento), redes de proteção, películas, adesivos, 

persianas, faixas verticais entre outros (KLEM, 2014; SHEPPARD; PHILLIPS, 2015; 

SHEPPARD, 2019). Com medidas paliativas e técnicas de construção adequando-se 

ao problema, é possível reduzir esse passivo ambiental (KLEM, 2009, 2011; NETO; 

VARGAS; SABOYA, 2012; NETO et al, 2017). 

   

3 RESULTADOS 

 

 3.1 Resultados da primeira etapa  

 

Inicialmente foram identificados 43 prédios que apresentam algum tipo de área 

envidraçada em destaque. Dentre estes foram selecionados os 16 blocos com maior 

percentual de vidro, considerando a percepção visual, em suas fachadas, além de 

estarem rodeados por extensas áreas de vegetação, que serão denominados neste 

trabalho simplesmente por suas siglas conforme relacionado no (Quadro 3). 

 
Quadro 3 - Prédios fotografados para o estudo 
 

SIGLAS PRÉDIOS FOTOGRAFADOS PARA ESTUDO 

ADUNB Associação dos Docentes da UnB  

SANTANDER Banco Santander 

BEIJÓDROMO Beijódromo 

BCE Biblioteca Central  

BSAS Blocos de Sala de Aulas Sul  

BSAN Blocos de Salas de Aula Norte  

BAES Blocos de Salas de Aulas Sul  

CEU Casa dos Estudantes – Bloco A 

CEU Casa dos Estudantes – Bloco B 

CEBRASP 
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de 
Promoção de Eventos  

ATHOS 
BULCÃO 

Centro comunitário Athos Bulcão 

CDT Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico  

CDS Centro de Desenvolvimento Sustentável  

CET Centro de Excelência em Turismo  
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SIGLAS  PRÉDIOS FOTOGRAFADOS PARA ESTUDO  

CEFTRU Centro de Formação de Recursos Humanos em Transportes  

CPD Centro de Processamento de Dados   

CO Centro Olímpico  

COLINA Colina 

DPI Decanato de Pesquisa e Inovação  

CIC Departamento de Ciência da Computação  

EST Departamento de Estatística  

DIMEQUE Diretoria de Manutenção de Equipamentos   

FS Faculdade de Ciências da Saúde       

FD Faculdade de Direito  

FACE 
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de 
Políticas Públicas  

FE-01 Faculdade de Educação 01    

FE-03 Faculdade de Educação 03  

FEF Faculdade de Educação Física  

FM Faculdade de Medicina  

FT Faculdade de Tecnologia  

FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz  

IDA Instituto de Artes      

IPOL Instituto de Ciência Política  

IB Instituto de Ciências Biológicas  

ICS Instituto de Ciências Sociais   

IQ Instituto de Química  

IREL Instituto de Relações Internacionais 

LABGEO Laboratório de Estudos Geodinâmicos e Ambientais  

INFRALAB Laboratório de Infraestrutura Rodoviária  

PAT Pavilhão Anísio Teixeira 

PAJ Pavilhão João Calmon  

CV Centro de Vivência 

REITORIA Reitoria 

RU Restaurante Universitário 
 
Fonte: Ilza Fujiyama, 2019. 

 

De acordo com as entrevistas realizadas presencialmente com funcionários e 

servidores que se encontravam nos locais dos dezesseis prédios selecionados, onde 

foi questionado se havia ocorrência de acidentes com aves nas vidraças, confirmou-

se a incidência de mortes de aves no campus, conforme o (Quadro 4). 
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Quadro 4 - Prédios do campus que participaram da pesquisa presencial 
 

Há ocorrências de acidentes com Aves? 

ADUNB Sim, há ocorrências 

BSAS Sim, há ocorrências 

CDS Não, há ocorrências 

CDT Sim, há ocorrências 

CET Sim, há ocorrências 

CEU - BLOCO A  Não, há ocorrências 

CEU - BLOCO B Sim, há ocorrências 

CO Não, há ocorrências 

FACE Sim, há ocorrências 

FE 01 Não, há ocorrências 

FE 03 Não, há ocorrências 

FS Sim, há ocorrências 

ICS Sim, há ocorrências 

IDA Sim, há ocorrências 

LABGEO Não, há ocorrências 

IREL Não, há ocorrências 

 

Fonte:  Ilza Fujiyama – 2019. 

 

Dos entrevistados, nove (56%) confirmaram e relataram os acidentes e sete 

(44%) não tinham conhecimento desse fato (Gráfico 2).  
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Gráfico 2 - Pesquisa realizada em 16 prédios do campus 
 

 

Fonte: Ilza Fujiyama, 2019. 

 
 Segundo os colaboradores que fazem a limpeza local do BSAS, os 

acontecimentos são frequentes. Dentre as espécies que se chocaram nesses prédios 

as mais comuns são: Columbina talpacoti, Passer domesticus, Patagioenas picazuro, 

Colaptes melanochloros, Sicalis flaveola, Eupetomena macroura. 

 A pouco mais de 2 km do BSAS, fica a CEU (Figura 17) e, de acordo com 

informações de colaboradores lotados no local, as mortes também são frequentes, 

tendo sido presenciada inclusive a morte de um tucano-toco (Ramphastos toco) que 

se chocou nas vidraças do bloco B. 
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Figura 17 - Casa do Estudante - CEU (Bloco B) 

 

  Fonte: Ilza Fujiyama – 2019. 

 

3.2 Resultados da segunda etapa 

 

Com a divulgação da problemática por meio dos cartazes, banners e o 

questionário on-line, os resultados obtidos corroboraram a primeira etapa do estudo, 

no sentido de que há incidência de mortes de aves no campus. O questionário ficou 

ativo no período compreendido entre os dias 04 e 28 de novembro de 2019 e foram 

obtidas 144 respostas. Quando questionados sobre se já haviam presenciado 

acidentes com aves em vidraças, independentemente do local de ocorrência, 41% dos 

entrevistados afirmaram que tinham conhecimento sobre o assunto, ou já haviam 

presenciado, enquanto 59% desconheciam o fato (Gráfico 3). 
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Gráfico 3 - Você já presenciou ou ficou sabendo de algum acidente com aves que se chocam em 
vidraças? 
 

 

Fonte: Ilza Fujiyama – 2019.  
                    

Os dados obtidos geraram grande preocupação visto que é um assunto de 

grande relevância para o meio ambiente e, no entanto, o conhecimento por parte da 

população é mínimo, reiterando a silenciosidade do problema ora abordado.  

Quando questionado se já havia presenciado ou tinha conhecimento dos 

acidentes com alguma ave se chocando contra os vidros de algum prédio da UnB, 

80,56% dos entrevistados afirmaram nunca ter presenciado, enquanto 19,44% 

afirmaram ter presenciado ou ter tido conhecimento dos acidentes (Gráfico 4). 

59,0%

41,0%

Você já presenciou, ou ficou sabendo de algum acidente com 
aves que se chocam em vidraças? 

Não Sim

144 respostas
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Gráfico 4 - Já presenciou ou ficou sabendo de acidentes com alguma ave se chocando contra os 
vidros de algum prédio da UnB 
 

 

  Fonte: Ilza Fujiyama – 2019. 
   

O fato é que os acidentes têm ocorrido silenciosamente sem que grande parte 

da população sequer tenha conhecimento. Imagens enviadas por colaboradores 

durante a fase de exposição de cartazes e banners (Figura 18) apresentam o 

resultado desses acidentes: figura a) Thamnophilus pelzelni (CEU – bloco A); figura 

b) Coereba flaveola (BSAS - ala lateral sul); figura c) Falco femoralis (CDS). 

19,44%

80,56%

Sim Não

Já presenciou ou ficou sabendo de acidentes com alguma ave 
se chocando contra os vidros de algum prédio da UnB?  

144 respostas
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           Figura 18 - Aves que colidiram nas vidraças do campus 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: Ilza Fujiyama e colaboradores (2019).  
 

A partir do questionário on-line também foi possível identificar a quais famílias 

pertencem às aves atingidas por esses acidentes no campus (Gráfico 5). O número 

encontrado é significativo, levando-se em consideração o tamanho da amostra.  

 

 

Fonte: Ilza Fujiyama – 2019.

Gráfico 5 - Famílias de aves acidentadas na área de estudo 
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3.3 Resultados da terceira etapa 

 

O (Quadro 5) abaixo relaciona os dados referentes aos dias de monitoramento, 

bem como as observações que foram efetuadas. 

 
Quadro 5 - Monitoramento Segundo o Protocolo Padrão (Adaptado) 
 

MONITORAMENTO SEGUNDO O PROTOCOLO PADRÃO 

Data 

Observação  

Horário inicial e 

final dos 

monitoramentos  
Local Observações  

27/04/2020 7h às 7h35min BSAS Nada encontrado. 

27/04/2020 7h40min às 

7h43min CDS Local em obras, logo não pudemos observar, visto 

que estava cercado. 

27/04/2020 7h45min às 

8h35min CET 
Encontrado na vidraça principal do salão de 

eventos, silhueta de colisão além de algumas 

penas. 

27/04/2020 8h17min CET  Encontrada carcaça de uma andorinha-pequena-

de-casa (Pygochelidon cyanoleuca). 

28/04/2020 7h às 7h35min BSAS Nada encontrado. 

28/04/2020 7hs38min CDS Local em obras, logo não pudemos observar, visto 

que estava cercado. 

28/04/2020 7h40min às 

8h30min CET A carcaça já tinha sido levada, restavam apenas 

poucas penas no local. 

29/04/2020 7h às 7h35min BSAS Havia um sanhaçu-cinzento (Tangará sayaca), 

bicando o vidro espelhado da parte posterior oeste 

29/04/2020 7h38min CDS Local em obras, logo não pudemos observar, visto 

que estava cercado. 

29/04/2020 7h40min às 

8h35min CET 

Encontrados penas que aparentavam ser de um 

bem-te-vi (Pitangus sulphuratus ou suiriri (Tyrannus 

melancholicus), na área do estacionamento, frente 

ao bloco B. 
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MONITORAMENTO SEGUNDO O PROTOCOLO PADRÃO 

Data 

Observação 

Horário inicial e 

final dos 

monitoramentos 

LOCAL OBSERVAÇÕES 

30/04/2020 7h às 7h35min BSAS Nada encontrado. 

30/04/2020 7h38min CDS Estava em obras, logo não pudemos observar, visto 

que estava cercado. 

30/04/2020 7h40min às 

8h30min CET 

Observou-se uma Saíra-amarela (Tangará cayana) 

bicando o vidro do bloco principal, devido o reflexo 

de uma planta que se encontrava em uma 

jardineira. 

01/05/2020 7h às 7h40min BSAS 

Uma nova silhueta foi observada na vidraça sul. 

Procuramos por vestígios de alguma carcaça, no 

entanto nos deparamos com um indivíduo de Fogo-

apagou (Columbina squammata) seriamente ferida.  

O bico parecia estar torto e a ave mal conseguia se 

locomover. Conseguimos fotografar, porém ela deu 

um breve voo e entrou numa vegetação mais 

densa, então preferimos deixá-la sossegada.  

01/05/2020 7h43min CDS 
Local em obras, logo não pudemos observar, visto 

que estava cercado. 

01/05/2020 
7h45min às 

8h30min 
CET 

Apenas as penas do dia anterior e uma casquinha 

de ovo. 

01/05/2020 8h40min às 9h BSAS 

Voltamos para ver a Columbina squammata, no 

entanto ela já não se encontrava mais no local que 

havíamos deixado, fizemos uma ronda e não 

encontramos nada.  

Fonte: Ilza Fujiyama – 2020.
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A área de estudo possui grande riqueza e diversidade de aves, abaixo (     

Quadro 6) encontra-se uma relação contendo as aves mais frequentes no campus.  

Mesmo sendo frequentes e conhecendo o local, as aves ainda se chocam por não 

conseguirem distinguir a imagem real da refletida, ou os obstáculos transparentes.  

       Quadro 6 - Espécies frequentes na área estudada 

Aves frequentes no campus Darcy Ribeiro 
Andorinha-
pequena-de-
casa 

Pygochelidon 
cyanoleuca Pica-pau-branco Melanerpes candidus 

Anu branco Guira-guira Pica-pau-do-campo Colaptes campestris 

Anu preto Crotophaga ani 
Pica-pau-verde-
barrado  

Colaptes 
melanochloros 

Arapaçu-do-
cerrado  

Lepidocolaptes 
angustirostris Pitiguari  Cyclarhis gujanensis  

Avoante Zenaida auriculata Pomba-asa-branca   Patagioenas picazuro 

Beija-flor-
tesoura 

Eupetomena 
macroura Príncipe Pyrocephalus rubinus 

Bem-te-vi  Pitangus sulphuratus Quero-quero Vanellus chilensis 

Cambacica Coereba flaveola Quiriquiri Falco sparverius 

Canário-da-
terra  Sicalis flaveola Rolinha fogo-apagou Columbina squammata 

Carcará  Caracara plancus 
Rolinha-caldo-de-
feijão  Columbina talpacoti 

Choca-do-
planalto 

Thamnophilus 
pelzelni Sabiá do campo Mimus saturninus 

Corruíra  Troglodytes musculus Sabiá laranjeira  Turdus rufiventris 

Coruja 
buraqueira Athene cunicularia Sabiá poca Turdus amaurochalinus 

Fogo-apagou  
Columbina 
squammata Saíra-amarela  Tangara cayana 

Falcão de 
coleira Falco Femoralis Sanhaço-cinzento  Tangara sayaca 

Guaracava Elaenia sp. Suiriri  
Tyrannus 
melancholicus 

Pardal  Passer domesticus Tico-tico Zonotrichia capensis 

Periquito-de-
encontro-
amarelo  Brotogeris chiriri Tico-tico-rei 

Coryphospingus 
cucullatus 

Pica-pau-
anão-
escamado 

Picumnus 
albosquamatus Tucanuçu   Ramphastos toco 

Fonte: Ilza Fujiyama, 2019,2020.
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3.4 Proposta de teste-piloto 

 

Conforme técnicas existentes no mercado foi possível encontrar soluções 

sejam específicas, sejam adaptadas, que pudessem atender tanto os requisitos 

técnicos estabelecidos nos estudos existentes quanto eventuais restrições 

orçamentárias por parte da UnB. Estas técnicas podem ser facilmente implantadas 

nas vidraças da UnB para prevenir os acidentes, ao mesmo tempo que dispensará 

grandes reformas imediatas.  

Assim, diante dos resultados encontrados e visando mitigar a mortandade de 

aves no campus, será implantado dois modelos de técnicas, nos locais monitorados, 

visando  comprovar sua eficácia, sobre a avifauna do Cerrado do Centro Oeste 

Brasileiro. 

Avaliou-se a pertinência da realização de teste-piloto com a aplicação de 

medidas protetivas mínimas para avaliação quanto à mitigação dos impactos 

causados pelas vidraças na fauna aviária, e sugerimos à UnB a intervenção nos 

prédios monitorados (BSAS, CDS e CET) durante a realização deste estudo.  

3.4.1 Escolha do método 

 

Para esta avaliação foram definidos dois métodos: o primeiro, Acopian 

BirdSavers, ou cortinas de vento (Figura 19), consiste na aplicação de cordões 

(paracords) ou listras verticais, com espaçamento máximo permitido entre eles, de até 

10 cm, sendo que os cordões podem ser fixados até a base ou ficar soltos 

assimetricamente.  

                                              Figura 19 - Modelo de Instalação do Acopian BirdSavers 

 

                                             Fonte: birdsavers.com, 2020.
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O segundo método foi a aplicação de adesivos circulares que, conforme 

estudos existentes, podem ser de qualquer formato, porém precisam seguir a 

padronização de aplicação, onde os adesivos devem manter um distanciamento 

máximo entre eixos de até 10 cm, de forma similar ao CollidEscape (Figura 20) (KLEM; 

SANGER, 2013; SHEPPARD, 2019; RIBEIRO; PIRATELLI, 2020).  

 
Figura 20 - Vidro com aplicação de CollidScape 

 

 Fonte: CollidEscape/ABC.org, 2020. 

 

É importante salientar que esses métodos já foram comprovados 

cientificamente quanto à sua eficácia quando testados tanto em vidros transparentes 

como espelhados (KLEM, 2009; KLEM; SAENGER, 2013; KLEM,  2014; SHEPPARD; 

PHILLIPS, 2015; SHEPPARD, 2019; RIBEIRO;  PIRATELLI, 2020).  

A escolha dos métodos e dos locais de aplicação para este experimento 

(Quadro 7) se deu, não apenas pela comprovação da eficácia, mas também em função 
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da semelhança dos revestimentos, uma vez que as especificações dos três blocos 

escolhidos para os testes apresentam vidraças semelhantes às dos ambientes 

testados em outros estudos.  

 

      Quadro 7 - Método proposto para implantação no campus 
 

 

      Fonte: Ilza Fujiyama, 2020. 

3.4.1.1 BSAS 

Instalação de Acopian BirdSavers na parte superior da fachada da porta lateral 

sul, com distanciamento entre um cordão e outro de 10 cm, e na parte inferior, partindo 

da altura da porta, aplicação de adesivos circulares com diâmetro de 1,9 cm, seguindo 

o distanciamento entre o eixo central de cada adesivo de 10cm, conforme (Figura 21).
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Figura 21 - Medidas mitigadoras implantadas - BSAS 

 

Fonte: Ilza Fujiyama – 2020. 

3.4.1.2 CDS 

 

Instalação de Acopian BirdSavers no vão próximo a escadaria que dá acesso 

ao segundo pavimento, com distanciamento entre um cordão e outro de 10 cm. 

(Devido ao local estar em obras, não foi possível aplicar o teste)
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3.4.1.3 CET 

 

  Aplicação de adesivos circulares de 1,9 cm de diâmetro, com 

espaçamento de 10 cm entre eixos, cobrindo toda a superfície da esquadria que 

envolve a porta de entrada do Centro de Eventos (Figura 22).  

 
Figura 22 - Medidas mitigadoras implantadas - CET 

 

Fonte: Ilza Fujiyama, 2020. 
 

O acompanhamento do teste-piloto será por um período inicial de 60 (sessenta) 

dias. Nesse tempo, não havendo nenhuma ocorrência nas áreas/locais onde foram 

aplicadas as medidas mitigadoras, estará comprovada a efetividade dos métodos 

utilizados podendo estes serem replicados, ou seja, estendidos a outros pontos 

problemáticos  
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4 DISCUSSÃO 

 

Os impactos das vidraças dos prédios do campus Darcy Ribeiro da UnB sobre 

a avifauna são consideráveis, frequentes e, não raro, fatais. Ficou evidenciado que 

nos locais onde o vidro reflete a vegetação (vidros espelhados) ou dá a impressão de 

continuidade do ambiente devido a iluminação (vidros transparentes), a incidência de 

acidentes é maior. Ainda que haja alguma sinalização pontual, como as faixas de 

segurança que atendem somente às necessidades humanas, a manutenção de 

grandes áreas reflexivas ou transparentes levam à ocorrência de acidentes com as 

aves. Constatou-se isso no CEU, onde há instalação de brises em parte das janelas, 

porém o restante da área é reflexivo sendo suficiente para que as aves tentem voar 

entre os espaços refletidos, e consequentemente acabam se chocando e vindo a 

morrer (KLEM, 2009, 2014; SHEPPARD, 2019; RIBEIRO; PIRATELLI, 2020). O CEU 

é uma das construções do campus que possui elevado número de letalidade aviária, 

não tendo sido escolhido para a implantação dos métodos de monitoramento e 

mitigadores devido à sua característica residencial, de forma a não prejudicar a 

privacidade dos moradores.   

Embora nas entrevistas presenciais o CDS apresenta não ocorrência de 

acidentes, isso pode ser justificado pela falta de conhecimento do assunto por parte 

do entrevistado, uma vez que a pesquisa on-line apontou que há ocorrências no local, 

inclusive com imagens de aves mortas nas dependências do CDS. O mesmo vale 

para outros locais onde os dados foram corroborados pela pesquisa on-line.  

Outro fator observado entre as características das edificações, mesmo não 

sendo objeto deste estudo, diz respeito à sua altura e, embora não tenha sido 

conclusivo, uma vez que os prédios do campus em sua grande maioria são 

construções baixas, considerou-se sintomático que um dos pontos de maior 

incidência, a fachada da porta lateral sul do BSAS, onde é possível observar várias 

marcas de aves que se chocaram, seja também o mais alto entre os prédios 

monitorados.  

É importante salientar que é de fundamental importância dar publicidade ao 

assunto, dado o desconhecimento constatado por meio das entrevistas. Apesar da 

questão ambiental ser um tema em evidência, a mortandade das aves não tem 
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merecido a devida atenção, exceto na ocorrência de eventos de larga escala. Além 

disso, entende-se ser necessário aprofundar o conceito de arquitetura sustentável, 

agregando a questão da mortandade aviária na discussão sobre a integração ao 

entorno, repensando o uso indiscriminado do vidro visando tão somente a eficiência 

energética. A escolha desse material não deve ser puramente estética ou baseada 

apenas em benefícios econômicos (KLEM, 1989, 1990; SAPIA; FIGUEIREDO, 2018; 

BROWN et al, 2019). 

A disseminação desse conhecimento entre arquitetos e engenheiros pode 

alterar a forma de abordagem do vidro nas construções. Quando imprescindível o seu 

uso, especialmente em edificações baixas, projetar a construção de forma que as 

esquadrias tenham uma inclinação de 20 a 40% voltada para baixo, o que  eliminaria 

possíveis reflexos de céu e de vegetação, fornecendo assim, maior proteção para as 

aves (KLEM et al 2004; KLEM, 2009). No entanto, é necessário pensar não somente 

nos efeitos positivos ao se projetar e inclinar uma edificação. É importante que 

arquitetos e engenheiros, ao efetuar a locação da construção no terreno, observem o 

posicionamento do sol, bem como a incidência dos raios solares ao longo de todo o 

ano. Outro fator a ser considerado são os tipos de materiais que serão utilizados, para 

que não haja efeitos negativos como o ocorrido na construção do 20, Fenchurch 

Street, em Londres (NETO; VARGAS; SABOYA, 2012; LOES, 2013; NETO et al, 

2017).  

Uma alternativa para quando for necessário utilizar vidros transparentes ou 

espelhados seria evitar o plantio de árvores ou arbustos nas imediações dessas 

construções de forma a reduzir a circulação de aves. (KLEM et al, 2004; GELB; 

DELACRETAZ, 2009; KLEM et al, 2009; BIRDLIFE SCHWEIZ, 2019). Importante 

salientar que tais medidas podem ser tomadas quando a construção se realizar em 

áreas já degradadas em sua vegetação original, e quando se efetuar em áreas com 

vegetação formada, é importante situar a edificação, bem como escolher os materiais 

utilizados, respeitando as características do local, pois a vegetação em torno das 

construções fornece conforto térmico, reduzindo as ilhas de calores, além de 

proporcionar purificação do ar, aumento da umidade, redução de ruídos, entre outros 

benefícios diretos e indiretos (MARTELLI; OLIVEIRA; DELBIM, 2019). Logo, um 
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planejamento eficiente e sustentável, contempla e agrega todos os seres bióticos e 

abióticos vivendo harmonicamente.  

É imprescindível abordar também a questão legal. Com medidas paliativas e 

técnicas de construção adequando-se ao problema, é possível reduzir esse passivo, 

no entanto a introdução de legislação específica abordando o tema se faz necessário 

uma vez que, no Brasil, poucos entes federativos estão engajados em preservar a 

avifauna. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, estabelece que:  

 

 “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder 
público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 
e futuras gerações” (CF/1988 p.).  

              

Não há legislação federal nesse sentido, até porque é competência dos 

municípios legislar sobre assuntos de interesse local, que é o caso da construção civil. 

No entanto, a Lei 6938/1981 em seu artigo 2º, inciso I diz que: o governo é o guardião 

do meio ambiente. Considerado pela Lei que o meio ambiente é um bem público 

cabendo assim à nação ações de proteção e a responsabilidade pela manutenção das 

condições ambientais de forma que se preserve o equilíbrio ecológico em toda sua 

extensão, isso claro, em benefícios da coletividade.  

Já o artigo 3º, inciso I, da mesma Lei, diz que o meio ambiente é o conjunto de 

ecossistemas envolvendo o meio biótico e abiótico que fornece condições e permite a 

vida em todas as suas formas; e ainda no inciso V, a lei relaciona a fauna, como um 

dos recursos ambientais a que deve ser preservado (CF-LEI 6938/81). Assim a Lei 

traz elementos suficientes para que medidas e políticas públicas sejam 

implementadas visando a redução de acidentes fatais com aves em todo território 

nacional.  

Alguns municípios e estados brasileiros vêm adotando Leis próprias para 

mitigar a mortandade de aves. Porém algumas iniciativas nesse sentido não foram 

muito bem sucedidas, como é o caso da Lei 3.377/2015, de Araranguá – SC. A Lei 

está em vigor mas é inaplicável devido a uma falha técnica de ordem fiscal, já que a 

multa pelo seu descumprimento foi estabelecida em UFIR, indexador extinto no ano 

de 2000, além da falta de fiscalização e interesse político, uma vez que a falha já 

poderia ter sido corrigida.  
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O Estado do Rio de Janeiro é outro exemplo, pois tramita na Assembléia 

Legislativa do Rio de Janeiro o projeto de lei 132/19, de autoria do deputado estadual 

Carlos Minc, estabelecendo normas para evitar choques de aves em vidros de 

edificações, mas também ainda sem efetividade. Outros municípios têm se juntado à 

causa, como Santos, em São Paulo, através da Lei complementar nº 1.025, de 16 de 

janeiro de 2019, que traz algumas diretrizes para a utilização de vidros nas fachadas. 

No entanto as Leis ainda não têm alcançado os efeitos esperados, uma vez que a 

construção civil tem encontrado na redação dessas leis, brechas para não as cumprir.   

No Distrito Federal ainda não há uma Lei que traga essas normativas. A Lei 

6.138, de 2018, que instituiu o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, o 

COE, é o instrumento que regula todas as obras do Distrito Federal, e em seus artigos 

não existe menção à utilização e nem especificações que regulamente o uso de vidros 

nas edificações para reduzir os impactos à fauna, apesar de no artigo 2º ser 

mencionado que as edificações devem proporcionar sustentabilidade ao meio 

ambiente natural. E conforme a Lei 6938/1981, a fauna é integrante do meio ambiente 

natural.  

Ainda no artigo 5º, de acordo com suas diretrizes, a Lei deve assegurar que as 

edificações instituídas nos espaços públicos ou privados proporcionem 

desenvolvimento humano, digno e sustentável (LEI DISTRITAL 6138/2018). 

As regras para o uso de vidros na construção civil, no Brasil, estão na Norma 

Brasileira NBR 7199, que traz especificações para cada tipo de vidro, bem como os 

locais onde devem ser instalados.  No entanto, não houve preocupação em indicar 

soluções sustentáveis e, particularmente, foi ignorado o impacto à avifauna na 

redação da norma. Além disso, conforme consta na normativa, a indicação dos vidros 

a serem utilizados nas fachadas são justamente os que causam os maiores danos à 

fauna, sendo a maioria dos vidros especificados para as fachadas reflexivos e ou 

espelhados (ABNT 2016).  

Importante salientar que dentro das especificações da NBR 7199, para 

utilização de vidros em exteriores das edificações, há vidros disponíveis no mercado 

brasileiro capazes de atender as condições necessárias para preservação da 

avifauna. No entanto, seria necessária uma atualização da NBR para adequar a 
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Norma às condições sustentáveis, incentivando o mercado da construção civil e os 

arquitetos a abraçarem a causa.  

Mas de forma similar à arquitetura sustentável, é necessário sensibilizar os 

legisladores quanto à importância da preservação dos outros seres, com quem se 

divide o planeta. É urgente investir em educação ambiental de forma que a população 

tome conhecimento, adquira consciência e entenda a importância da interligação dos 

ecossistemas. Uma vez que para termos um mundo sustentável é necessário que haja 

a integração de todas as dimensões da sustentabilidade, sem a qual nunca 

poderemos afirmar que há um desenvolvimento ou um ambiente sustentável 

(IAQUINTO, 2018). 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O impacto de estruturas envidraçadas na mortandade de aves ainda é um 

assunto desconhecido por grande parte da população. As pessoas não têm o 

conhecimento do fato e nem da quantidade de aves que morrem acidentadas em 

vidraças diariamente, tampouco de suas consequências para o meio ambiente. Assim, 

faz-se urgente clarear esse horizonte e quebrar o silêncio para que este não se torne 

ensurdecedor.  

Embora este trabalho tenha sido realizado em curto prazo, o resultado foi 

surpreendente pois, contemplando uma área onde a maioria dos prédios é 

relativamente baixa e, proporcionalmente, com poucos vidros, como é o caso do 

campus Darcy Ribeiro, da UnB, a incidência de morte aviária se faz presente com 

frequência. Cabe salientar, contudo, que prédios mais altos (BSAS) e aqueles com 

vidros transparentes (CET e CDS) ou espelhados/reflexivos (BSAS) apresentam 

maior incidência de ocorrências. 

Diante da necessidade de reduzir a mortandade de aves no campus sem 

maiores impactos no orçamento da instituição, recomenda-se a aplicação das 

medidas mitigadoras, nas demais edificações do campus Darcy Ribeiro (Apêndice E), 

especialmente nos locais que apresentam as condições de risco à avifauna, como por 

exemplo, nos locais que possuem vidros espelhados, refletindo a paisagem, ou 
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transparentes, com impressão de continuidade (KLEM, 2011; SHEPPARD, 2019; 

RIBEIRO; PIRATELLI, 2020). 

A Universidade de Brasília, ao adotar tais medidas no combate à redução de 

mortes aviárias, pode se tornar uma referência e, ao mesmo tempo em que estará 

cumprindo com um dos dezessete objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

onde a integração e a indivisibilidade dos segmentos que envolvem a economia, a 

sociedade e o meio ambiente, são essenciais para um desenvolvimento sustentável, 

estará sinalizando, enquanto instituição Federal de ensino e pesquisa, quanto à 

necessidade de implantação de  políticas públicas eficazes, para mitigar a degradação 

de ambientes que podem estar levando à extinção grande parte da flora e da fauna 

do planeta (MMA, 2019; ONU-BRASIL, 2019; IBGE,2020). 

Recomenda-se ainda à UnB, por intermédio da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo – FAU, e de seu Laboratório de Sustentabilidade Aplicada à Arquitetura e 

ao Urbanismo – LaSUS, a avaliação quanto à inclusão do tema objeto deste trabalho 

na sua linha de pesquisa, tendo em vista que ele ainda não é contemplado no escopo 

da arquitetura sustentável. Sugere-se também à UnB, a inclusão do tema “Construção 

Sustentável” em sua grade curricular de graduação.  

Tais medidas irão eliminar o passivo ambiental do campus e, ao mesmo tempo, 

fomentar novas pesquisas buscando medidas mitigadoras, com a ampliação do 

conceito de sustentabilidade para além do bem-estar socioeconômico imediato da 

humanidade. São necessidades urgentes para superar o status quo, que implica em 

sérias consequências para a continuidade da vida na Terra. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO REFERENTE A PESQUISA ON-LINE, VIA 

GOOGLE FORMS 
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APÊNDICE B – RESPOSTAS O QUESTIONÁRIO ON-LINE, VIA GOOGLE 
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APÊNDICE  C – PLANILHA DADOS BRUTOS DO QUESTIONÁRIO ON-LINE 

 

 

 

 

1 -  Você 
frequenta 
a UnB 
pelo fato 
de ser: 

 2  Você já  
presenciou, 
ou ficou 
sabendo 
de  algum 
acidente 
com aves 
que se 
chocam em 
vidraças? 

2.1. Caso 
tenha 
presenciado o 
acidente com 
aves, poderia 
explicar como 
foi? 

3 - Você já 
presenciou, ou 
ficou sabendo,  
de acidentes 
com alguma ave 
se chocando 
contra os vidros 
de algum prédio 
da UnB? 

4 - Caso tenha presenciado algum acidente com aves no Campus da UnB, poderia 
informar  em qual  prédio (local) o fato  ocorreu? 

5 - 
Saberia 
informar 
se a ave 
morreu?  

6 - Caso tenha 
presenciado e 
conseguido ver 
a ave, dentro 
das opções 
constantes na 
figura abaixo, 
você 
conseguiria 
identificá-la? 
Caso sim, 
escreva em sua 
resposta o 
número que 
corresponde à 
ave acidentada. 
Ou “não se 
aplica", caso 
não consiga 
identificar. 7 - Gostaria de deixar  uma sugestão, para ajudar a reduzir e até mesmo  evitar os acidentes com as aves? 

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Sim  Sim Prédio do BSAS lateral esquerda  Morreu  Arborizar mais o campus, e evitar o uso de vidros refletivos nas construções de prédios  
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Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Sim  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei  Colocar algum adesivo ou alguma identificação, para que a ave consiga "identificar "que aquilo não é traspassável. 

Aluno Não  Não     

Aluno Não  Não Bsa sul, a ave entrou. Dentro da sala 
Não 
morreu Não se aplica  

Aluno Não  Não  

Não sei 
informar 13,19,20  

Visitante Não  Não  

Não 
presenciei  Morte ao bolsonaro  

Aluno Sim  Não Bsa sul  
Não sei 
informar Nao se aplica 

A Universidade poderia  evitar  o uso de vídros transparentes  e ou espelhados. Para os prédios  já  construídos  
instalar  películas  nos vídros. 

Aluno Sim  Não Bsa sul  
Não sei 
informar Nao se aplica 

A Universidade poderia  evitar  o uso de vídros transparentes  e ou espelhados. Para os prédios  já  construídos  
instalar  películas  nos vídros. 

Aluno Sim 

Vi a ave morta 
no chão, na 
verdade não vi 
o acidente Não  

Não 
presenciei   

Outros. Não  Não  

Não 
presenciei   

Outros. Não  Não  

Não 
presenciei não se aplica 

Considerar, entre outros aspectos, a rota de voo das aves na hora de projetar um prédio. Além disso utilizar de 
outras fachadas que não a refletora. 

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Não  

Não sei 
informar   

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei não se aplica Não presenciei acidentes com aves 

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Outros. Sim  Não  

Não 
presenciei Não se aplica  
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Aluno Não  Sim  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Sim 

Um pássaro se 
chocou contra 
uma janela no 
mesanino do 
ICC centro Sim Icc centro 

Não sei 
informar Não se aplica  

Aluno Não  Não     

Aluno Sim 

Após ter lido os 
cartazes 
informando 
sobre os 
incidentes com 
aves no 
campus, 
colados  no 
BSA sul, fui me 
sentar próximo 
aos azulejos 
azuis na 
entrada no 
predio e vi um 
passarinho 
morto, logo em 
seguida 
mandei a foto e 
o local do 
ocorrido para o 
wpp do cartaz  Sim BSA sul Morreu Não se aplica  Retirar vidraçarias 

Aluno Não  Não    Trocar o tipo de vidro de alguns prédios 

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   
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Aluno Sim 

Sei que coque 
de aves é 
constate no 
prédio da CGU Sim BSA SUL 

Não 
morreu 4  

Aluno Sim  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Sim  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Sim  Não  

Não sei 
informar 10  

Aluno Sim 

Apenas fiquei 
sabendo, de 
aves que se 
chocam em 
vidros no 
aeroporto. Sim  

Não 
presenciei  

Colocar alguma película nos vidros que facilitem a visualização das aves, ou sensores que emitam algum tipo de 
barulho para afugenta-las. 

Aluno Sim 

Em casa, a ave 
se chocou 
contra o vidro e 
caiu, mas logo 
em seguida se 
recuperou e 
vôou para outro 
local. Não Não se aplica. 

Não 
presenciei Não se aplica.  

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Não  

Não sei 
informar   

Aluno Sim  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Sim  Não  

Não 
presenciei   
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Aluno Sim  Não  

Não 
presenciei  Revisão da Arquitetura dos prédios insustentáveis na UnB  

Aluno Sim 

Uma ave se 
chocou na 
vidraça de um 
predio no qual 
minha mar 
trabalhava. 
Nao era 
espelhado, 
porem era bem 
alto. Não  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Sim  

Não 
presenciei   

Professor Sim 

Ouvi um 
barulho e em 
seguida vi o 
animal morto 
no chão após 
um choque no 
vidro. Também 
já vi manchas 
de colisão no 
vidro, e aves 
mortas ao pé 
da vidraça. Sim No Centro de Desenvolvimento Sustentável Morreu 

Já vi o Falco 
femoralis, o 6; o 
1. Colocar adesivos nas vidraças, em formato de outras aves ou de forma que elas possam visualizar a vidraça. 

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei Não se aplica. Não utilizar em prédios janelas espelhadas. 

Professor Sim 

A ave se 
chocou contra 
uma janela de 
casa. Não 

O que presenciei não foi choque contra vidraças, porém no ICC já presencei um 
filhote de pombo que caiu de uma das calhas e atingiu um dos jardins, tendo assim 
sua queda amortecida.  

Não 
morreu 1  

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   
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Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Sim  

Não 
presenciei   

Aluno Sim 

Estava no 
CCBB quando 
um pombo se 
chocou com a 
parede de vidro 
do prédio e 
caiu morto. 
Também já vi 
aves 
atropeladas em 
rodovias. Não  

Não 
presenciei  

Adaptar os vidros para evitar que as aves se choquem. Para caso de atropelamento colocar avisos de presença de 
aves.  

Aluno Sim  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Sim 

Batem contra o 
vidro, 
principalmente 
os 
espelhados... E 
em carros, 
sempre batem 
nas janelas, 
normalmente 
nas estradas. Sim 

Já vi alguns pássaros conseguindo entrar no prédio BSA Sul pela janela e 
enfrentando dificuldade para sair, se machucando. Aconteceu mais de uma vez. 

Não 
morreu Não se aplica  

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei não se aplica sem comentários 

Aluno Sim 

Já presenciei 
em casa, 
temos uma Não  

Não 
presenciei   



82 

 

 

 

janela grande e 
o pássaro por 
não perceber o 
vidro se chocou 
várias vezes 
contra ela, 
feriu-se 
levemente. 

Professor Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Sim 

Ave voando 
que colidiu com 
o vidro. Sim BSA Sul Morreu não se aplica Sim. 

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Sim  Sim Bsa S 
Não sei 
informar   

Aluno Sim  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Sim  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Sim 

Minha mãe 
estava no carro 
dela, os vidros 
do carro não 
tem película, 
são 
transparentes, 
o pássaro iria 
entrar no carro, 
se não fosse o 
vidro onde ele 
se chocou. Não  Morreu Não se aplica Vidros de um dos lados fumê, para que as aves não consigam ver por dentro e tentar entrar nos locais fechados. 

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   
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Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Sim 

A ave bateu em 
cheio com a 
vidraça, 
aparentemente 
nao viu o 
obstáculo e 
achou que 
poderia passar 
por ele. Às 
vezes a ave 
saía voando 
meio 
desnorteada ou 
caía e morria Não  

Não 
presenciei Não se aplica  

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Sim  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Sim  Não  Morreu 20  

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei Não se aplica. Repensar a arquitetura dos prédios com vidraças, não somente da Universidade, mas em todo o Distrito Federal. 

Aluno Sim  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   
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Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Sim  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Não     

Aluno Sim 

Pássaros se 
chocam contra 
vidraças 
refletidas nos 
tribunais (TST, 
TSE, STJ) Sim  

Não sei 
informar   

Aluno Não  Não     

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Sim, Não 

Em minha casa 
tem uma 
vidraça de dois 
andares e é 
comum que 
aves se 
choquem 
contra o vidro.  Não  

Não 
presenciei 7 ou 18 

Acredito que identificar se há alguma informação/padrão a respeito do sentido do voo das aves (leste-oeste/ leste-
sul ...) do df e sugerir que a parte espelhada dos prédio não interfira nesse sentido,bem como evitar que essa 
construção seja atingida pelo sol mais forte para não aumentar o reflexo no vidro. 

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Sim  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Sim 

Só fiquei 
sabendo 
mesmo, por 
histórias. Sim  

Não 
presenciei Não se aplica.  

Aluno Não  Não Foi em uma aula no BSA Sul, a ave se chocou na janela. 
Não sei 
informar 20  
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Aluno Não  Sim  

Não 
presenciei Não se aplica   

Aluno Não  Sim  

Não 
presenciei Não se aplica  

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Sim 

lembro de ver 
pássaro morto 
perto do pátio Não  

Não sei 
informar não se aplica papel fosco em vidraças 

Aluno Sim 

Na portaria do 
meu prédio, 
que possui 
vidro 
espelhado 
voltado para o 
exterior, vi um 
pássaro bater 
insistentemente 
contra o vidro, 
enquanto 
voava. 
Disseram-me 
que ele chega 
a ficar durante 
toda a tarde 
aos arredores 
da portaria. Não  

Não sei 
informar   

Aluno Sim  Sim  

Não 
presenciei   

Aluno Sim 

Era uma janela 
numa casa de 
pé direito alto. 
A janela era Não     
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transparente 
mesmo  

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei  Não  

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei  Películas escuras em vidros e vidraças 

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Sim  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei Não  se aplica   

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei  

A maneira de reduzir no meu entendimento e plantar mais arvores frutificas, flores, e claro entre as grandes 
aberração,dos homens e se afastar da natureza como se ele fosse descolado desse bioma, verdadeiramente 
samos estúpidos, tudo em nome do moderno e nao sabendo que estamos regredindo no tempo e espaço, gostaria  
de lalar mais mas estou com problema no meu pc. Boa sorte no seu trabalho. 

Aluno Sim 

Estava em 
casa e ouvi 
apenas o 
barulho. Não  

Não 
presenciei 

Foi um pombo. 
Acho que 
corresponde a 
foto nº 1; Conheço pouco sobre o assunto. 
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Aluno Sim 

A ave pensou 
que não tivesse 
nada e 
pudesse entrar  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Sim 
Bateu no vidro 
e morreu Não     

Aluno Sim 

Uma ave veio 
com toda 
velocidade 
contra uma 
janela, numa 
chacara. A ave 
nao morreu 
mas ficou no 
chaovum 
tempo para se 
recuperar do 
impacto. Não  

Não 
presenciei Nao se aplica Cortina 

Aluno Sim 

O animal não 
enxergou o 
vidro Sim BSA Norte Morreu 8 Colagens de adesivos nos vidros 

Aluno Sim 

A ave colidiu 
com muita 
força no vidro 
da janela e 
acabou 
morrendo. Sim Ocorreu no Minhocão - ICC SUL Morreu 1 

Em alguns prédios da UnB, encontramos janelas de vidro "protegidas" com uma outra janela de ferro por fora que 
inclusive abre e fecha para evitar que a claridade excessiva atrapalhe o desenvolvimento das aulas, sendo assim, 
se esse sistema se aplicasse em todas as janelas de vidro, evitaria que as aves colidissem com as vidraçarias.  

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Sim 

Já vi em vidro 
de carro, de 
prédio acredito 
que aconteça 
bastante mas Sim  Morreu Não se aplica  
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não me recordo 
de ter 
presenciado.  

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Servidor 
da FUB Sim 

Nas sacadas 
dos prédios da 
colina, os 
pássaros 
batem direto no 
vidro e 
aparecem 
mortos por 
isso.  Sim  Morreu   

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Não Nunca presenciei.  
Não 
presenciei   

Aluno Sim 

Já vi em mais 
de uma 
ocasião aves 
colidirem em 
vidraças e 
caírem mortas, 
ou aves mortas 
perto a prédios 
com vidro Sim 

Não presenciei uma colisão, mas já vi em mais de a ocasião um bem-te-vi bicando 
insistentemente o seu "reflexo" na janela de um prédio do IB, não recordo qual. 

Não 
morreu 18 

Peliculas nos vidros, ou barreiras (como árvores) nos locais de maior colisão, para que as aves reduzam 
velocidade 

Aluno Não  Sim ICC NORTE 
Não 
morreu 10  

Aluno Sim, Não  Não  

Não sei 
informar 14, 8  

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   
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Aluno Sim  Não  

Não 
presenciei  

Ouvi do dono de uma residência com muitos vidros espelhados, que costumavam causar mortes em pássaros 
devido à colisão, que os acidentes acabaram após colocar fotos de pássaros predadores coladas nos vidros. 
Porém, não tenho a comprovação cientifica de tal. 

Aluno Sim  Sim  

Não 
presenciei   

Aluno Sim 

Se chocou na 
vidraça da 
janela. Não  

Não 
presenciei  Pesquisar e desenvolver materiais que evitem o sofrimento das aves.  

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Sim  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei Não se aplica Seria interessante buscar algum departamento especialista para prevenir os acidentes. 

Aluno Sim 

Sim, presenciei 
em passeio de 
carro e de 
ônibus. E de 
um pombo nas 
vidraças de um 
prédio na asa 
sul. Não    Adesivos nas janelas. 

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Sim Prédio da pgr Não  

Não sei 
informar   

Aluno Sim  Sim 
Estava entrando no prédio do BSA Sul quando me assustei com um barulho. 
Quando olhei, eram três pássaros (não sei a espécie), que bateram no vidro e 

Não 
morreu 8 ou 19. Não sei dizer, mas a coloração parece a mesma. 
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depois desviaram o caminho. Eram aproximadamente 7:40 da manhã de um 
sábado (1° semestre de 2019) 

Aluno Sim  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Sim  Não  

Não 
presenciei   

Aluno Não  Não  

Não 
presenciei Não se aplica  
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APÊNDICE D – RELATÓRIO DE PRÉDIOS FOTOGRAFADOS E OS TIPOS DE 

VIDROS DAS RESPECTIVAS FACHADAS. 
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APÊNDICE E - ALGUMAS FACHADAS QUE COMPÕE O CAMPUS DARCY 

RIBEIRO. 

 Visando mitigar os impactos causados a avifauna local, sugere-se que ações 

mitigadoras imediatas sejam implantadas nos prédios do campus, com atenção 

especial às edificações com maiores proporções de vidros transparentes, espelhados 

ou reflexivos em suas fachadas. Sugere-se iniciar pelos prédios:  ADUNB, BAES, 

BSAS, BSAN, CDS, CET, CEU, CPD, CDT, DPI, IB, IDA, INFRALAB, IPOL/IREL, 

LABGEO.  

 

 

 

 

 

CDT FIOCRUZ 

ADUNB 

IPOL/IREL 
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IDA IDA 

FE-01 

FE-03 

CPD 

FE-01 
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BCE BEIJÓDROMO 

FACE 
CENTRO COMUNITÁRIO ATHOS 

BULCÃO 
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FS 

DPI 

 

IPOL/IREL 

IQ 
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CPD 

DIMEQUE 

CEU 

CDS 

 

FIOCRUZ 
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REITORIA INFRALAB 

CET SANTANDER 
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CENTRO DE VIVÊNCIA BAES 

 

CEBRASP 

BSAS 


