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As alterações ambientais têm sido importantes fatores para a proliferação de animais que são
transmissores de zoonoses, como é o caso de pombos, ratos, baratas, entre outros. Os processos de urbanização
permitiram que certos animais se estabelecessem nos grandes centros urbanos, pois oferecem abrigo, alimento e
água, que são fatores que possibilitam sua sobrevivência.

Entre as aves destacam-se os pombos domésticos . São aves da ordem
Columbiformes da família Columbidae, descendentes do pombo-bravo ( ) do Mediterrâneo
Europeu, e introduzidas no Brasil no século XVI como ave doméstica (Sick,1997).

Espécie invasora, que no meio urbano se adaptou rapidamente a várias estruturas arquitetônicas,
mesmo em superfícies reclinadas, que muitas vezes lembram estruturas do habitat selvagem (Nunes, 2005).
A presença de água em abundância, a grande oferta de alimento e a ausência de predadores naturais são fatores
importantes para que estes animais ocorram no local.

O pombo é uma ave carregada de simbologias: símbolo da paz; símbolo do Espírito Santo; mensageiro
(Pombo Correio). Simboliza também o amor (os namorados são chamados de pombinhos) e o amor eterno
(enfeites nos bolos de casamento). As pessoas, especialmente os idosos, alimentam os pombos com carinho;
mães ensinam suas crianças a lhes oferecer pedaços de pão, entre outros alimentos.

Apesar de toda esta simbologia os pombos podem ser considerados uma praga urbana e representam
um grande risco à saúde do ser humano, sendo responsável pela transmissão de várias zoonoses, entre elas
Salmonelose, Criptococose e alergias.Adeposição de seus excretas pode causar contaminações do ambiente e de
produtos alimentícios para consumo humano e animal, significando um perigo do ponto de vista de saúde pública
(Schuller, 2004).

Os pombos domésticos ocorrem não somente nas ruas, telhados de casas e prédios, também nos
parques urbanos aparecem estes animais. O Parque EstadualAlberto Löfgren - PEAL, embora seja uma Unidade
de Conservação Estadual, que visa à proteção da fauna silvestre, apresenta certas características que favorecem a
presença dessas aves.

Este trabalho teve como objetivo verificar a percepção que os visitantes têm sobre a presença desses
animais nesse Parque e suas características como vetores de zoonoses.

O Parque EstadualAlberto Löfgren localiza-se na Zona Norte do município de São Paulo (23º 27’ 41” S,
46º 37’ 54” W), totalizando uma área de 174 ha, dos quais 35 ha estão abertos à visitação pública (Clauset, 1999).
A vegetação predominante é constituída por talhões de espécies arbóreas nativas e exóticas, que apresentam
sub-bosque em variados graus de regeneração. Ocorrem também lagos e brejos, áreas de vegetação herbáceo-
arbustiva, jardins, pomares e gramados próximos às edificações.
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Esse Parque chega a receber 60.000 visitantes por mês. Para a verificação da percepção dos usuários do
PEAL em relação a zoonoses transmitidas por pombos domésticos foi utilizada a técnica de questionário
estruturado com questões abertas e fechadas. Os entrevistados foram abordados aleatoriamente, tanto durante a
semana, quanto nos fins de semana, em 2008. Foi aplicado um total de 230 questionários.

Dentre as alternativas para controlar os pombos domésticos no PEAL e as doenças transmitidas por
eles destacam-se os processos de EducaçãoAmbiental.

Amaioria dos entrevistados (85%) disse ter conhecimento do que é a EducaçãoAmbiental e colocaram
esta como sendo algo semelhante a preservar a natureza e não poluir (FIGURA 1). É interessante salientar que
nenhum dos entrevistados que falaram que sabiam o que era Educação Ambiental, comentaram sobre as ações
desenvolvidas no parque, mostrando uma carência de informações a esse respeito.

FIGURA1 – Conhecimento que os entrevistados têm sobre a EducaçãoAmbiental.

A FIGURA 2 apresenta os dados referentes ao conhecimento dos entrevistados em relação ao
significado do termo Zoonoses. Embora a maioria dos visitantes (59%) tenha dito saber o que são as zoonoses,
ainda existe um grande percentual que acreditam que são doenças causadas apenas entre seres humanos (37%),
e entre os animais (4%). Ao responder a pergunta sobre Zoonoses nenhum dos entrevistados comentou sobre a
questão dos pombos no PEAL, e quando pediram explicações sobre zoonoses acharam estranho os pombos
estarem relacionados a elas.

FIGURA2 – Conhecimento que os entrevistados têm sobre o que são Zoonoses.
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Em relação às doenças, 14% dos entrevistados acreditam que AIDS, Câncer, Cefaléia, Gota Úrica,
Artrose e Infarto, podem ser causados por pombos (FIGURA 3). Este dado mostra que existe desinformação
sobre a forma de contágio ou obtenção de certas doenças, mas a grande maioria (86%) apresenta uma noção das
doenças causadas por pombos.

FIGURA3 – Conhecimento dos entrevistados sobre doenças causadas por pombos domésticos.

Os pombos alimentam-se diretamente do chão e são granívoros por natureza, sendo que estas aves
são pouco seletivas em sua alimentação (Schuller, 2004). Um grande número de entrevistados (48%)
acha correto alimentar essas aves (FIGURA 4). Houve inclusive o comentário de alguns ressaltando da
importância de alimentá-los para que eles não morram de fome.

FIGURA 4 – Conhecimento dos entrevistados sobre se é ou não correto alimentar os pombos.

Ao serem questionados se a quantidade de pombos domésticos do PEAL incomoda o visitante,
a grande maioria (63%) acredita que os pombos não são problema, mas um número considerável de pessoas
(37%) se sente desconfortável com a presença destes animais (FIGURA5).

157

IF Sér. Reg., São Paulo, n. 40, p. 155-160, jul. 2009.

RODRIGUES, J. G. . A percepção dos visitantes do Parque Estadual Alberto Löfgren – São Paulo em relação à presença de pombos domésticos
como vetores de zoonoses.

et al
Columba livia domestica



FIGURA5 – Opinião dos entrevistados sobre se os pombos são um problema ou não para eles.

As placas informativas são uma ferramenta para informar de forma direta as regras do parque tendo
uma grande importância educativa. O PEAL conta com placas informativas de não alimentar os animais.
Os entrevistados (65%) dizem perceber as placas existentes no parque de forma positiva (FIGURA 6). Para uma
melhor compreensão da importância de não alimentar os animais no Parque as placas informativas deveriam ser
também explicativas e adaptadas para a compreensão de todos os visitantes.

FIGURA6 – Importância das placas informativas como instrumento de comunicação.

Em relação à importância da utilização da Educação Ambiental como ferramenta para a diminuição
dos problemas causados por pombos domésticos, os entrevistados sentiram dificuldade para responder esta
questão, por não terem clareza em relação ao significado que tem a Educação Ambiental e por considerar que os
pombos não representam um problema. Dentro de um contexto onde muitos entrevistados não percebem o
pombo como problema, onde os mesmos acham correto alimentá-los, é normal que o termo problema, que está
na questão, não seja visto como algo relevante para essas pessoas (FIGURA7).
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FIGURA7 – Importânciadaeducaçãoambientalparaadiminuiçãodosproblemascausadosporpombosdomésticos.

Diante das respostas obtidas verificou-se que apesar de já terem sido desenvolvidos vários trabalhos de
Educação Ambiental no PEAL (Schreiber, 1997; Castro & Tamaio, 1999; Sales & Eston, 2000) é necessário o
estabelecimento de um programa de educação específico, para que se possam implantar as ações de controle
populacional dessas aves. Segundo Dias (1992) uma das finalidades da Educação Ambiental é incluir novas
formas de conduta nos indivíduos, nos grupos sociais e na sociedade em seu conjunto, a respeito do meio
ambiente.

Os freqüentadores dessa Unidade de Conservação devem ser informados da questão dos pombos
domésticos através de informativos e medidas de educação visando a mudança de hábitos. Somente através de
um trabalho contínuo voltado a diferentes públicos que freqüentam o PEAL, poder-se-á chegar a uma solução
sobre esse importante assunto de saúde pública.

São necessárias medidas que envolvam atitudes efetivas em relação à questão dos pombos no parque,
onde devem ser formados e colocados em prática projetos que possam tratar a inclusão da questão da presença
dos pombos domésticos em um Parque Estadual e sua periculosidade perante a saúde dos visitantes.

Os visitantes devem ser informados da questão por meio de palestras, por informativos e medidas de
educação visando à mudança de hábitos.

ÀAna LuciaArromba, responsável pelo expediente do PEAL, pelo apoio.
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