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• Não deixe restos de ração ou comida nos comedouros 
dos animais. 

• Mantenha o lixo bem fechado. 
• Impeça que os pombos façam ninhos nas edificações, a-

dotando medidas como: 
⇒Estique fios de nylon ou arame nos locais de pouso das 

aves como janelas, beiras e floreiras a uma altura de 10 
cm, evitando o pouso das aves. 

⇒Instale telas nos vãos dos telhados. 
⇒Utilize objetos pontiagudos (espículas metálicas e plásti-

cas), evitando o pouso. 
⇒Aplique substância pegajosa (gel repelente) na área de 

pouso. 
⇒Objetos brilhantes e com movimentos como móbiles, fes-

tão de natal e bandeirolas assustam as aves. 
• Utilize produtos com odor forte como creolina, naftalina ou 

formalina para afastar as aves. 
• A utilização de repelentes ultrassônicos ou eletrônicos é 

uma boa ferramenta. 
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Como evitar? 



 
• São aves que adaptaram-se muito bem nas cidades, por 

não possuírem mais seu habitat natural. 
• Comem qualquer tipo de alimento (grãos, sementes, ração 

de outros animais, restos de alimentos e até lixo). 
• Não possuem inimigos naturais em área urbana. 
• Fazem ninhos nos telhados de casas, torres de igreja, bei-

rais de janelas, suportes de ar condicionado, parques ou 
qualquer lugar que lhes ofereça proteção. 

 
Os pombos podem causar danos à saúde e ao meio ambien-
te: 
• As fezes dos pombos são muito ácidas e podem danificar 

vários tipos de materiais como vigas de telhado, forros e 
calhas, além de manchar e corroer pinturas de carros e ou-
tras superfícies metálicas. 

• Danificam monumentos históricos. 
• Suas penas causam entupimento em calhas e ralos. 
• A poeira das fezes secas e dos ninhos pode causar doen-

ças respiratórias, tais como: Ornitose e Histoplasmose 

  Porque existem tantos pombos 
nas cidades? 

Quais danos podem causar? 

(infecções pulmonares) e Criptococose (micose sistêmica). 
• As fezes também podem contaminar alimentos e causar 

Salmonelose (infecção intestinal). 
• Os piolhos e penas, além de incomodar podem causar aler-

gias e doenças de pele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Promova a limpeza diária das fezes das aves. 
• Se as fezes estiverem secas, molhe-as previamente 

com água sanitária diluída em água. 
• Use pano úmido sobre o nariz e boca ou máscara du-

rante a limpeza do local, evitando contaminação. 
• Mantenha os alimentos sempre bem tampados. 
 

Cuidados na limpeza 


