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EDITORIAL
As aves: evolução, paleontologia, arqueozoologia, artes e ambientes

Este número da Evolução. Revista de Geistória e Pré-História, constitui-se como uma
edição especial dedicada à publicação dos resumos do II Congresso Internacional as Aves:
evolução, paleontologia, arqueozoologia, artes e ambientes, constituídos por pequenos artigos
científicos das comunicações propostas ao congresso, organizado pelo Centro Português de GeoHistória e Pré-História, na Biblioteca Nacional de Portugal entre os dias 28 de maio e 1 de junho
de 2018. O congresso pretende reunir, com a finalidade de troca de conhecimentos, investigadores
que têm trabalhado sobre a origem, evolução e utilização das aves pelo homem. Dirige-se
sobretudo a paleontólogos, pré-historiadores, arqueólogos, biólogos e a historiadores.
As aves, com mais de 9000 espécies vivas, são o grupo de vertebrados voadores mais
bem-sucedido, superando qualquer outro grupo de vertebrados voadores, pela sua abundância e
diversidade, quer no presente quer no passado. As aves são animais espantosos, quer pela sua
fisionomia, pela cor das suas penas, por voarem, mas também pela sua história evolutiva. De
facto, as aves são na realidade dinossáurios, pois na moderna organização taxonómica, aves e
dinossáurios partilham o mesmo ramo da evolução: o ramo dos dinossauria.
As aves aparecem representadas nas artes de culturas e civilizações diversas, desde a PréHistória até aos dias de hoje, na arte rupestre, na cerâmica, na escultura, nos mosaicos e na pintura.
Por outro lado, as penas das aves foram usadas também desde a pré-história como adorno:
recentes estudos demonstram que já os neandertais usavam penas de corvídeos para adornarem o
corpo. Tal como outros animais, também as aves aparecem associadas a mitologias diversas,
surgindo até com características divinas no seio de alguns povos, como é o caso do Antigo Egipto,
em que o íbis-branco era considerado como encarnação do deus Thoth.
As línguas oficiais do Congresso são o português, o castelhano e o inglês, sendo ainda
aceites comunicações em francês e em italiano desde que apresentem textos numa das línguas
oficiais.

O Concelho Editorial
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OS POMBOS URBANOS E A DEGRADAÇÃO DE EDIFÍCIOS
Jorge Mascarenhas1, Lurdes Belgas2
1

Instituto Politécnico de Tomar, Av. Dr. Aurélio Ribeiro,3 – 2300-313 Tomar, jmascarenhas@ipt.pt

ABSTRACT
Feral pigeons are well suited to survive in the big cities. More than any other animal species that lives in our cities, the
pigeons has become a symbol of wildlife in the urban environment. Pigeons can be seen flying over the buildings,
perched on statues or flying with children in the parks. A few tourists stop, take photos and feed them with bread
crumbs or seeds. Consequently, the pigeons are accustomed to the presence of people and began to take more and more
our space. However, the pigeon droppings can lead to a number of serious diseases to humans, contaminate food and,
because of droppings acidity, can damage buildings and historic monuments. This paper aims to highlight the reasons
for the favourable expansion of pigeons in urban environment and show how these interesting birds may contribute to
the spread of diseases and the deterioration of the buildings. Also refer some deterrent techniques of fixing of pigeons,
which minimize the degradation they cause in the buildings.
RESUMO
Os pombos selvagens estão bem-adaptados para sobreviver nas grandes cidades. Mais do que qualquer outra espécie
animal que viva nas nossas cidades, o pombo tornou-se um símbolo da vida selvagem no ambiente urbano. Podem ser
observados voando sobre os edifícios, pousados nas estátuas ou voando junto das crianças nos parques. Alguns turistas
param, tiram fotografias e alimentam-nos com migalhas ou sementes. Consequentemente, os pombos acostumaram-se
à presença das pessoas e começaram a tomar cada vez mais o nosso espaço. No entanto os excrementos dos pombos
podem levar a uma série de graves doenças para os humanos, contaminar alimentos e, por causa da sua acidez, podem
danificar os edifícios e os monumentos históricos. Neste artigo pretende-se salientar as razões da fixação e a favorável
expansão dos pombos em ambiente urbano e mostrar como estas interessantes aves podem contribuir para a
disseminação de doenças e para a degradação dos edifícios. Referem-se ainda algumas técnicas dissuasoras da fixação
dos pombos, que minimizem a degradação que estes incutem nos edifícios.

INTRODUÇÃO
Columbidae, a família de aves que inclui os pombos, originou-se do termo latino para
pomba, Columbus. Há cerca de 300 espécies desta família distribuídas em todos os continentes
sendo a sua distribuição mundial original difícil de determinar, pela sua longa história de
domesticação. Através de seleção genética foram melhorados para várias finalidades; ornamental,
companhia, trabalho (correio), desporto (distância e velocidade de voo), alimentação (fonte de
proteína).
O pombo das rochas (Columba livia), habitualmente encontrado em ambiente urbano,
pesa de 315 a 400g e mede de 29 a 37 centímetros. O seu aspeto varia muito. A cor do corpo pode
variar entre cinzento, branco, negro e bronze. A cabeça é escura possuindo geralmente uma
iridescência verde-púrpura (Williams, 1994).
Os pombos adaptaram-se e fixaram-se muito bem nos grandes centros urbanos, devido a
facilidade de encontrar alimento e abrigo, tornando-se mais ágeis. Encontram abrigo nas
construções, utilizando sobretudo locais altos, como torres de igrejas, forro de telhados, topos,
beirais e habitações degradadas e em muitas das construções abandonadas que existem nas
cidades. Escolhem esses locais estrategicamente, de modo que possam usá-los não só como
abrigo, mas também como ponto de observação da sua vizinhança e de fontes de alimento. Em
ambiente urbano os pombos encontraram muitos abrigos e segurança, sobretudo contra os
predadores, pois há muito que as cidades portuguesas deixaram de ser sobrevoadas por águias e
falcões. Também o clima ameno contribui para a sua fixação. A desertificação humana do
território rural e o consequente abandono de culturas tradicionais são outro fator, para que estas
aves omnívoras procurassem o meio urbano onde encontram alimento, embora não natural, pois
muito dele é fornecido pelos habitantes da cidade que aceitaram estas aves com naturalidade, o
que fez com tenham grande reprodução e procriem facilmente, através de duas a três ninhadas por
ano.
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MÉTODOS
Este artigo insere-se no âmbito de um vasto trabalho sobre a identificação de patologias
nos edifícios e respetivas causas. Nele se procura perceber o comportamento dos pombos em meio
urbano, os danos que causam aos edifícios e a forma de proteger os edifícios dessa degradação.
Em meio urbano os pombos manifestam preferência por abrigos em vários locais das construções,
em vez de se abrigarem em árvores, como por exemplo os pardais. Há vários locais típicos de
alojamento dos pombos nos edifícios como mostra a Figura 2, que causam muitas vezes alguns
transtornos (Vasiliu,2010). Os pombos gostam de se alojar nas aberturas das chaminés ou nas
aberturas de condutas de ventilação das instalações sanitárias e outras (Fig. 2.1), causando muitas
vezes a sua obstrução e a entrada de lixo para o interior das habitações. Entrando pelas telhas,
alojam-se no desvão das coberturas ondem geram a acumulação de dejetos e de penas e promovem
o apodrecimento das madeiras. Mancham as cimalhas dos edifícios (Fig. 2.2). Com os seus
ninhos, corpos mortos e fezes entopem algerozes e tubos de queda, causando problemas no
escoamento de águas pluviais (Fig. 2.3). Pousam sobre reclames e a aparelhos de ar condicionado
e outras superfícies metálicas, que também se degradam com o acúmulo de excrementos (Fig. 2.4
e 2.10). Através de vidros quebrados ou deficiências de vedação dos vãos, penetram nos edifícios
devolutos, ajudando a acelerar a sua degradação (Fig. 2.7). Os seus dejetos em contacto com a
água estagnada são propícios ao aparecimento de legionella. Provocam ainda danos nas plantas
das floreiras os edifícios (Fig. 2.9).
RESULTADOS
Os pombos são aves que têm algumas caraterísticas que lhes permitem boa adaptação às
condições urbanas. Levantam voo na vertical (Fig. 1.1), fazem ninhos muito pequenos nos locais
mais recônditos (Fig. 1.2), conseguem passar através de aberturas muito estreitas (4´5 cm) (Fig.
1.3), conseguem circular em superfícies com inclinação acentuada (superfícies escorregadias até
25º, pedra ou betão até 50º) (Fig. 1.4), não chocam com os vidros (Fig. 1.5), têm boa aceitação e
não receiam as pessoas (Fig. 1.6) e ingerem todo o tipo de resíduos alimentares (Fig. 1.7).
Por outro lado, os pombos e outras espécies de aves urbanas podem ser consideradas uma praga,
dado que são transmissoras de doenças e parasitas, podem contaminar alimentos e contribuem
para a degradação dos edifícios (Geigenfeinf, 2013). A presença dos pombos nas construções tem
vindo a causar patologias nos edifícios, que são motivadas sobretudo pela acidez dos seus dejetos.
Um pombo pode produzir cerca de 12 kg de excrementos por ano, que se acumulam em vários
locais dos edifícios. A degradação progressiva que o amontoado desses excrementos causam às
pedras dos edifícios, nomeadamente às calcárias, ao betão, provocando o seu desgaste superficial,
aos elementos metálicos oxidando-os e às tintas, deve-se à ação dos ácidos orgânicos que contêm,
sobretudo o ácido úrico (Spennemann, 2017). A acumulação dos dejetos também causa
humidificação dos elementos construtivos e sobretudo nas madeiras, degrada-as com o
aparecimento de fungos e de bactérias
DISCUSSÃO
Apesar das medidas que em várias cidades têm vindo a ser tomadas para o controle da
população de pombos urbanos (Noronha, 2002), o seu crescimento é grande e são cada vez maios
os danos que estes provocam nos edifícios. Devido aos danos que os pombos causam (Huang,
2012), existe no mercado um conjunto de materiais e dispositivos, que se aplicam nos edifícios
ou para os afugentar ou para impedir que pousem nos edifícios, com as consequências
anteriormente descritas. Dos sistemas de proteção existentes, destacam-se os que se apresentam
na Figura 3.
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CONCLUSÕES
Os pombos são aves que se adaptaram bem ao meio urbano e, comparativamente a outras
aves urbanas apresentam comportamentos específicos que importa perceber. O grande aumento
da população dos pombos urbanos provoca danos nos edifícios, sobretudo pela ação que a
acumulação dos seus excrementos ácidos incute nas pedras, nos metais, nas madeiras e nos
revestimentos. Para minimizar esta ação existem no mercado vários materiais e equipamentos que
afugentam ou impedem que os pombos pousem ou permaneçam sobre os edifícios.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

64

EVOLUÇÃO - Revista de Geistória e Pré-História. 2 (1).2018

REFERÊNCIAS
Geigenfeinf, I. (2013. On the biology and epidemiology of the feral pigeon (Columba Livia), Inaugural Dissertation,
Basel, Schwiez.
Huang, C.; Lavenburg, G. (2011). Impacts of bird droppings and deicin salts on highway structures: monitoring,
diagnosis, prevention. Civil and Environmental Engineering University of Delawere.
Noronha, L. (2002). Os pombos em ambiente urbano: aspectos biológicos, controle e perspectivas de estudo.
O Biológico, Volume. 64, p. 55-55.
Spennemann, D.;Watson, M.(2017). Dietary habits of urban pigeons (Columba livia) and implications of excreta pH –
a review. European Journal of Ecology. Volume 3, Issue 1, p. 27-41, doi: 10.1515/eje-2017-0004.
Vasiliu, A.; Buruniana, D. 2010. Are birds a menace to outdoors monuments? International Journal of Conservation
Science, Volume 1, Issue 2, April-June, 83-92.
Williams, D.; Corrigan, R. (1994). Pigeons (Rock Doves), The Handbook: Prevention and Controlo of Wildlife
Damage, University of Nebraska, Lincoln.

65

