
Vivem de 15 a 30 anos na natureza, mas 

somente 3 a 5 anos nas cidades. Podem ter 

de 5 a 6 ninhadas por ano, cada uma com 

até 2 filhotes. 

São aves que se adaptaram muito bem nas 

cidades porque:

Comem qualquer tipo de alimento 

oferecido pelo homem, apesar de sua 

alimentação natural ser de grãos e 

sementes encontrados na natureza;

Fazem seus ninhos em locais como 

torres de igreja, parapeitos, beirais 

de edifícios, vãos de ar condicionado 

ou qualquer lugar que ofereça abrigo;

Recolha as sobras de alimentos dos animais domésticos;

Coloque o lixo em sacos plásticos bem fechados;

Varra o chão para evitar restos de alimentos;

Impeça a formação de ninhos e o pouso, através de 

barreiras físicas como: telas, fios de nylon ou arame e 

fechamento dos acessos;

Umedeça as fezes secas e o resto de ninho com solução 

desinfetante antes de removê-los, sempre usando luvas, 

máscara ou pano úmido para proteger nariz e boca;

Mantenha os alimentos protegidos.     

A poeira das fezes secas e dos ninhos podem causar 

doenças como infecções pulmonares e meningite;

A ingestão de alimentos contaminados com fezes de 

pombos pode causar infecção intestinal;

Ácaros e piolhos presentes nos pombos e seus ninhos 

podem causar alergias e dermatites;

Incômodo causado pelo barulho.

Suas fezes ácidas danificam pinturas de carros, 

superfícies metálicas, fachadas, monumentos, vigas de 

telhado, forros, etc;

O acúmulo de ninhos e penas provoca o entupimento de 

calhas e o apodrecimento de forros de madeira;

Os pombos se adaptaram bem às 
condições urbanas tendo facilidade 
em encontrar alimentos e abrigos, 
Portanto não alimente os pombos. 
Deixe que procurem a sua própria 
comida, pois esses animais não 
precisam do homem para sobreviver.

Necessitando de mais orientações sobre como 
proceder na presença de pombos entre em 
contato através do telefone 156 ou pela internet: 

https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/
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A Série Educativa Fauna 

Sinantrópica é um informativo 

elaborado pela Coordenação 

de Vigilância em Saúde (COVISA) 

com o objetivo de orientar o 

cidadão sobre o que são animais 

sinantrópicos - aspectos da 

biologia e seus ciclos de vida. 

A série trata também sobre o 

manejo adequado desse grupo 

de animais, presente no 

ambiente urbano, em especial 

das espécies que podem 

transmitir doenças ou causar 

problemas de saúde ao homem, 

além de indicar medidas de 

prevenção a serem adotadas para 

manter os imóveis livres 

das espécies peçonhentas, 

evitando-se a ocorrência 

de acidentes.
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