


Produção de espécies com potencial invasor





Espécies Invasoras

• Espécie Exótica Invasora ou, simplesmente,

Espécie Invasora é definida como uma

espécie exótica que prolifera sem controle.

• Passa a representar ameaça para espécies

nativas e para o equilíbrio dos ecossistemas

que ocupa e os transforma a seu favor.



•Segunda maior causa de extinção de espécies

no planeta.

•Afeta diretamente a biodiversidade, a economia

e a saúde humana.

•Juntamente com a perda de hábitat, as

espécies exóticas invasoras representam uma

das maiores causas de perda de biodiversidade

no planeta nos últimos 100 anos.



Convenção sobre a Biodiversidade
•Prejuízos econômicos causados pelas

espécies invasoras em todo o mundo:

•podem chegar a 1,4 trilhões de dólares a cada

ano, equivalendo a 5% da economia mundial.

• não estão incluídos o declínio da

biodiversidade e as extinções de espécies, os

danos estéticos e culturais às paisagens e

comunidades.



Formas de Introdução das Espécies

• Desde a colonização europeia até transportes 

acidentais (cargas, lastros de navios, etc.).

• Muitas espécies introduzidas no Brasil são

derivadas do tráfico internacional de animais

silvestres, considerado a terceira maior

atividade ilícita do planeta.



Outros Fatores Antropogênicos

• Desmatamento e degradação de áreas

verdes, abrindo espaços para a penetração de

espécies exóticas.

• Força populações para fora de suas áreas de

origem em busca de locais mais propícios à

sua sobrevivência.



Animais Domésticos

• Registros clínicos de lobos-guarás (Chrysocyon

brachyurus) em cativeiro, vindo a óbito devido à

parvovirose e cinomose.



Exemplos de Criações 

Comerciais com Potencial Invasor

• Búfálo-asiático ou búfalo d’água, (Bubalus

bubalis ).

• Javali (Sus scrofa)



Búfalo



• Bovídeo doméstico de grande porte,

amplamente utilizado como força de trabalho,

para a produção de carne, leite e derivados.

• Encontrado em todos os continentes (com

exceção da Antártida) e possui as formas

selvagem, doméstica e asselvajada.

• Forma Asselvajada: capazes de formar

grandes populações => podem causar

consideráveis prejuízos econômicos e

ambientais



• Ocorrem em muitos pontos da região Norte,

porém, na maioria dos locais, em pequeno

número de indivíduos.

• Búfalos asselvajados no país ocorrem em

grande número na região dos Lagos, estado

do Amapá.

• Região do médio Vale do Guaporé, estado de

Rondônia.



• Atualmente: estima-se 1.500 a 6.500 búfalos

asselvajados na região.

• Presença dos búfalos na região está

causando desequilíbrio ecológico .

• Não possuem predadores.



• Caça a búfalos pode alavancar turismo no

Vale do Guaporé (RO).



Javalis



• O javali é um porco selvagem, originário da

Europa, Ásia e norte da África.

• Hipótese da invasão de javalis asselvajados

no território brasileiro ter ocorrido pela

fronteira sudoeste do Rio Grande do Sul com

o Uruguai.



• Atualmente: Consenso que boa parte dos

animais foi trazida clandestinamente do

Uruguai (em caminhões).

• Pessoas interessadas em sua criação ou

introdução não autorizada na natureza para a

caça.

• Escaparam do cativeiro, se reproduziram sem

controle e seus descendentes ocorrem em

vida livre até hoje.



• Considerado uma das cem piores espécies

exóticas invasoras do mundo, provoca graves

problemas ambientais, sociais e econômicos

no país.

• A espécie já foi registrada nos estados do Rio

Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São

Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul,

Mato Grosso, Goiás, Bahia, Acre e Rondônia.



• Javali => Um dos vetores da aftosa e peste

suína clássica.

• Grande possibilidade do animal entrar em

contato com o rebanho da Bolívia ou do

Paraguai (onde o risco de aftosa ainda é

grande) e voltar ao país infectando o gado

brasileiro.

• Até 2003: Mais de 500 criadores de javalis em

Santa Catarina (mais de 5 mil cabeças,

EPAGRI), apenas 4 legalizados e autorizados.



• Janeiro/2011-Dezembro/2015 => registro do

abate de 3.396 javalis SC (>clandestinos?)

• Desde 2013, a caça de javalis e javaporcos

(cruzamento entre javali e porco doméstico)

foi autorizada no território brasileiro.

• Abate: necessário obedecer algumas regras,

como inscrição no Cadastro Técnico Federal,

registro das armas utilizadas para o abate e

declaração de manejo de espécies invasoras
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Contatos

• carlossaad.cnas@cfmv.org.br


