Prevenção:

Para a limpeza de locais sujos com fezes de pombo, você deve primeiro
umedecer bem com desinfetante a base de cloro (água sanitária, diluída em
água), com a ajuda de uma luva e um pano para tampar o nariz e a boca;
Adaptar telas nas aberturas do telhado, ﬁos de nylon nos berais, servindo
como barreira;
Não permitir que pombos comam sobras de ração de animais domésticos;
Manter as calhas limpas e as caixas d’água bem fechadas;
Métodos de Manejo da População de Pombos
O manejo da população de pombos visa reduzir de maneira gradual a população
de um local, através da redução de abrigo e fontes de alimentação, porém, são
medidas as quais devem ser pensadas com cautela, evitando qualquer tipo de
maus tratos aos animais.

CERTO
Impedir o acesso e
construção de ninhos nas
ediﬁcações;
Recolher sobras de alimentos
de animais domésticos;
Impossibilitar os pombos a
beberem água de animais
domésticos.

ERRADO

Mas, o que você
deve fazer??

Alimentá-los
Maltratar, como: jogar
pedras, içar estilingues,
Matar
Dar abrigo aos pombos

IMPORTANTE!
Não alimente os pombos para que eles tenham sua função na natureza e sua população
permaneça controlada, caso contrário você estará praticando um crime ambiental.
É proibido dar alimento as aves livres na área urbana do Município, sujeitando-se ao infrator multa
- Código Ambiental Municipal Art. 154 e Decreto Municipal 320/2009.
A Lei Federal de Crimes Ambientais nº 9.605/1998, proíbe qualquer tipo de maus tratos a animais
silvestres, nativos ou em rotas migratórias, com pena de MULTA a quem o praticar.
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POMBOS
O que precisamos saber

Controle:

Doenças causadas:

Os pombos em nosso município vêm
aumentando consideravelmente, sendo duas
as espécies que habitam em Londrina,
demonstradas abaixo:

DOENÇA

Zenaida auriculata (Amargosinha)
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Em menores quantidades;
Vivem somente na zona urbana;
Maiores em comparação à amargosinha;
Plumagem com grande variação de
cores, podendo ser branca, marrom,
acinzentada e manchada;
Plumagem é mais escura no peito e na
cabeça e mais clara nas asas.

Meningite
sub-aguda ou
crônica.

Ao aspirar poeira
gerada pelas
fezes secas de
pombos e
canários.

HISTOPLASMOSE

FUNGO:
Histoplasma
capsulatum

Doença pulmonar
ou não apresentar
sintomas.

Ao aspirar
esporos do fungo
encontrado em
acúmulo de fezes
secas de pombos
ou morcegos.

ORNITOSE

Clamydia psitaci

Pode não
apresentar
sintomas ou
causar doença
pulmonar, vômito
e diarréia.

Ao aspirar poeira
gerada pelas
fezes ou
secreções de aves
doentes.

SALMONELOSE

BACTÉRIA:
Salmonella SP

Vômitos, diarréia,
febre e dores
abdominais.

Ingestão de carne e
ovos contaminados
com fezes animais
ou humanas ou
alimentos mal
lavados.

DERMATITES

ÁCAROS:
Ornithonyssus SP

Erupções ou
coceira na pele
semelhante às
picadas de
insetos.

Parasitose
acidental pelo
ácaro
(piolho-de-pombo)

ALERGIAS

Ambiente
contaminado com
acúmulo de
ninhos e fezes de
pombos.

Rinites e crises de
bronquite em
pessoas sensíveis.

Ao aspirar o ar de
ambientes com
fezes e ninhos de
pombos.

Outros problemas causados por suas fezes:
Odores; Entupimento de calhas; Contaminação de grãos e alimentos; Danos à
ﬁação elétrica; Contaminação de rios e riachos; Danos às pinturas, superfícies
metálicas de automóveis, fachadas e monumentos históricos; Acidentes, por deixar
calçadas escorregadias.

TRANSMISSÃO

FUNGO:
Cryptococus
neoformans

man

Columba livia (Pombo-doméstico)

SINTOMAS

CRIPTOCOCOSE
Arthur Chap

Em maiores quantidades;
Vivem na zona rural, vindo até a zona urbana somente para dormir;
Menores em comparação ao pombo-domésico; Plumagem acinzentada;
Não apresentam muitas variações de cores.

AGENTE

