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Introdução, ciclo e expansão

Fotos: Acervo Instituto Javali Brasil IJB e Coop. Caipora
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Invasão, expansão expressiva na década de 90  



Conflito de interesses

Praga X Recurso

Ameaça X Oportunidade

Pesquisa Políticas Públicas



Problemas...

» Econômicos

Ambientais

XTayassu pecari

Pecari tajacu
Sus scrofa



Saúde Única

Os riscos sanitários decorrentes da expansão dos 

javalis em vida livre no Brasil são desconhecidos.

• 60% das doenças infecciosas humanas são 
zoonoses

• 75% das doenças infecciosas emergentes 
humanas tem origem animal

• 5 novas doenças humanas surgem a cada ano, 
3 entre as 5 são de origem animal

• Mais de 70% das zoonoses emergentes surgem 
a partir de interações com animais selvagens 
(Chomel et al. 2005)

• A maioria dos patógenos humanos e animais 
são capazes de infectar mais de uma espécie

• 77% de agentes patogênicos que afetam a 
pecuária podem infectar múltiplas espécies



Manejo do javali 

Processo participativo



Normatizações

PORTARIA Nº 65, DE 31 DE JANEIRO DE 2013 do IBAMA, que institui o

Comitê Permanente Interinstitucional de Manejo e Monitoramento das

Populações de Javalis no Território Nacional

IN nº 3, DE 31 DE JANEIRO DE 2013 do IBAMA, que declara a nocividade da

espécie exótica invasora javali-europeu, e autoriza o controle populacional do

javali vivendo em liberdade em todo o território nacional

NI . 3 de 18 de setembro de 2014 DSA/MAPA – Aprova o sistema de vigilância 

em suídeos asselvajados na área livre de peste suína clássica do Brasil.

Instrução Técnico-Administrativa Nº 01 de 12 Março de 2015. DFPC/Exército 

Regulamento expedição de Guia de Tráfego.

Portaria 51, COLOG de 08 de setembro de 2015. Normatiza atividades de 

colecionamento, tiro desportivo e caça que envolvam utilização de produtos 

controlados pelo Exército (PCE).

Portaria MMA nº 184, de 27 de maio de 2016. GT para elaboração do Plano Nacional de 

Prevenção, Controle e Monitoramento do javali (Sus scrofa) em estado asselvajado no 

Brasil”
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Cadastro Técnico Federal – IBAMA



Número de abates de javalis por ano

7.374 javalis 

Número de relatórios recebidos por ano

Fonte: IBAMA, 2017

Gestão sem 

informação??



Fonte: IBAMA, 2017

Onde estão 

os 

javalis??

Fonte: PEDROSA, F. et al., 2015

• 13 Unidades da Federação

• 622 Municípios

Fonte: Embrapa e PNSS/MAPA, 2014 





Zona Livre de 

Febre Aftosa

Área Livre de 

Peste Suína Clássica  

Distribuição dos 

Javalis 

Javalis asselvajados 

Risco Sanitário Desconhecido

Área com 

presença de 

javalis

Situação 

desconhecida



OIE – Organização Mundial de saúde Animal

Critérios para a determinação do status de Peste Suína 

Clássica e outras doenças de notificação oficial

Autoridade Veterinária do país deverá ter conhecimento 

atualizado sobre a população e habitat de suídeos selvagens 

no país ou zona;

Ter informações sobre padrões de distribuição, tamanho e 

movimento da população de suídeos selvagens ...



1 km

Área de vida:

0,7 km² / mês

Macho , 110kg

Pesquisa

Área de vida e  Padrão de deslocamento de javali  2010-2014

Fonte: Dr. Carlos Salvador 

Cooperativa Caipora e IJB
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Treinamentos

Capacitação para reconhecimento de lesões de 

doenças e comunicação ao Serviço Veterinário 

Oficial

Boas práticas higiênico-sanitárias

Capacitação para colheita de sangue



Controladores (caçadores), veterinários e  pesquisadores

(biólogos e veterinarios) 

Simulação – Investigação de suspeita de doenças de notificação oficial 



Resultados – 2015 e 2016



Para entender as doenças é preciso saber:

•Onde e como vivem os javalis

•Simpatria

•Que contatos estabelecem com ambiente e 

espécies simpátricas

Javali como sentinela, 

indicador de saúde 

ambiental



Fotos: RPPN Alto Montana - Serra da Mantiqueira - MG



São Francisco de Paula - RS



Trichinella sp é 

uma zoonose de 

notificação oficial.

Primeiro diagnóstico sorológico de Trichinella sp no 

Brasil.



Oficina para elaboração do Plano Nacional de Prevenção, 

Controle e Monitoramento do Javali (Sus scrofa) no Brasil –

Plano Javali. 

Brasília, 21 a 25 de novembro de 2016. 



PLANO NACIONAL DE PREVENÇÃO,  CONTROLE E MONITORAMENTO 

DO JAVALI (Sus scrofa) NO BRASIL 

Portaria Interministerial n° 232   MMA e MAPA

8 de novembro de 2017, D.O.U.

Portaria Interministerial n° 231   MMA e MAPA

Institui o Grupo de Assessoramento Técnico para acompanhar a 

implementação e realizar monitoria e avaliação do Plano Nacional de 

Prevenção, Controle e Monitoramento do Javali (Sus scrofa) no Brasil 



http://www.ibama.gov.br/noticias/422-2017/1252-governo-federal-publica-plano-

nacional-de-prevencao-controle-e-monitoramento-do-javali

http://www.ibama.gov.br/phocadownload/javali/2017/2017-PlanoJavali-2017.2022.pdf

Objetivo Geral 

Conter a expansão territorial e demográfica do javali no 

Brasil e reduzir os seus impactos, especialmente em áreas 

prioritárias de interesse ambiental, social e econômico

Horizonte temporal de 5 anos ... 



1. Revisar, criar e fortalecer instrumentos normativos visando o 

estabelecimento de procedimentos integrados e adequados para o 

controle efetivo do javali; 

2. Prevenir a expansão geográfica do javali no Brasil e a sua reinvasão 

em áreas onde exista o controle da espécie; 

3. Monitorar a abundância, distribuição e condição sanitária das 

populações de javalis, seus impactos socioeconômicos e ambientais, bem 

como a efetividade das atividades de prevenção e controle; 

4. Mitigar os impactos negativos socioeconômicos e ambientais 

decorrentes da invasão do javali; 

5. Aprimorar a gestão do processo e eficácia do controle do javali; 

6. Gerar conhecimento técnico-científico e capacitar públicos específicos 

sobre o javali; 

7. Manter a sociedade informada e sensibilizada sobre os riscos 

representados pelos javalis e as ações necessárias para a prevenção, 

controle e monitoramento

Objetivos específicos do PAN Javali  
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Obrigada 
virginia.santiago@embrapa.br


