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Problema dos Javalis

• 28 de outubro de 2010

• Resolução conjunta entre três secretarias, que autoriza o 

sacrifício de javalis na bacia do Rio Ivinhema em Mato 

Grosso do Sul

A medida - editada em conjunto pela Seprotur (Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Agrário da Produção, da 

Indústria, do Comércio e do Turismo), Secretaria de Meio 

Ambiente e Secretaria de Justiça e Segurança Pública, trata 

a decisão como “controle ambiental” e é uma resposta às 

reclamações dos produtores rurais sobre a invasão de 

lavouras pelos javalis.



Interferência com as Profissões

MV e Zootecnia

• O javali está presente em mais de 100 países

• Está entre as 100 piores espécies invasoras 

do mundo.

• Impactos ambientais, econômicos e sociais de 

javalis e seus híbridos no Brasil não são 

100% conhecidos e os riscos sanitários de 

sua expansão em vida livre também. 



Interferência com as Profissões

MV e Zootecnia

• Leptospirose, Influenza, hepatite, 

toxoplasmose, brucelose, salmonela e 

Escherichia coli → assintomáticos

• SAÚDE ÚNICA

• Dispersa plantas daninhas e altera os 

processos ecológicos.



ECONOMIA

• Comportamento do javali acarreta prejuízos 

ao setor agropecuário, direta e indiretamente. 

• "A sanidade é fator decisivo para expansão da 

pecuária e comércio internacional e os javalis 

podem interferir"



IN 03 IBAMA

• A situação complica-se quando legalmente 

somente em 2013

• IN 03 IBAMA - 31/01/2013, declarou a 

nocividade do javali e estabeleceu regras 

para o seu controle

• Manejo do animal e suas estratégias de 

monitoramento são relativamente recentes.



IN 03 IBAMA

• Considera como controle populacional do 

javali:

• A perseguição, abate, captura e marcação 

seguida de soltura e o Ibama estabeleceu 

uma série de condições para esses 

procedimentos.



Plano Nacional de Prevenção, Controle e 

Monitoramento dos Javalis

• 15/08/2016

• O comitê de apoio criado para auxiliar o governo federal 

com auxílio do CFMV

• Participaram a presidente da Comissão Nacional de 

Meio Ambiente (CNMA/CFMV), Maria Izabel de 

Medeiros; a integrante da Comissão de Ética, Bioética e 

Bem-estar Animal (CEBEA/CFMV), Ingrid Atayde; e a 

integrante da Comissão Nacional de Animais 

Selvagens (CNAS/CFMV), Débora Rochelly. 

• MAPA, ICMBio, EMBRAPA, MMA, IBAMA





SEMINÁRIO DE 

NIVELAMENTO DE 

INFORMAÇÕES

E CONHECIMENTOS 

SOBRE A INVASÃO DE

JAVALIS NO TERRITÓRIO 

NACIONAL



SEMINÁRIO DE NIVELAMENTO DE INFORMAÇÕES E 

CONHECIMENTOS SOBRE A INVASÃO DE JAVALIS 

NO TERRITÓRIO NACIONAL

• Seminário para nivelar informações e

conhecimentos sobre manejo de javalis será

realizado nos dias 30 e 31 de agosto de 2016,

em Brasília



SEMINÁRIO DE NIVELAMENTO DE INFORMAÇÕES E 

CONHECIMENTOS SOBRE A INVASÃO DE JAVALIS NO 

TERRITÓRIO NACIONAL

• Princípios básicos sobre invasões biológicas

• Biologia e ecologia do javali

• Histórico da invasão e distribuição do javali no país

• Impactos ambientais potenciais e conhecidos no país

• Prejuízos socioeconômicos potenciais e conhecidos 

no país

• Prejuízos sanitários potenciais e conhecidos no país 

transporte e destinação de carcaças



SEMINÁRIO DE NIVELAMENTO DE INFORMAÇÕES E 

CONHECIMENTOS SOBRE A INVASÃO DE JAVALIS NO 

TERRITÓRIO NACIONAL

• Legislação e fiscalização ambiental do manejo 

do javali

• Regulamentação de uso de armas de fogo 

para o manejo

• Estratégias e métodos de manejo de javali



SEMINÁRIO DE NIVELAMENTO DE INFORMAÇÕES E 

CONHECIMENTOS SOBRE A INVASÃO DE JAVALIS NO 

TERRITÓRIO NACIONAL

• MESA REDONDA: DIFERENTES PERSPECTIVAS SOBRE 

O MANEJO DO JAVALI

• PERSPECTIVA HUMANITÁRIA E MÉTODOS 

RECOMENDÁVEIS  - CNAS/CFMV

• Perspectiva humanitária

• Perspectiva do manejo

• Perspectiva do manejo por empresa

• Perspectiva dos pequenos agricultores

• Perspectiva dos produtores rurais

• Estudos de caso e iniciativas de controle do javali





PLANO JAVALI

• O controle, prevenção e monitoramento de espécies 

exóticas invasoras, como o javali-europeu, motivou a 

criação de um Grupo de Trabalho pelo Ministério do 

Meio Ambiente (MMA) para coordenar a elaboração do 

chamado “Plano Javali”. 

• O objetivo é mitigar os impactos negativos do javali 

sobre a biodiversidade nacional, por meio de ações de 

prevenção, controle e monitoramento do animal, 

conhecido por causar prejuízos em áreas agrícolas de 

diferentes regiões do país. 



PLANO JAVALI

• Um instrumento construído de forma 

participativa e articulada. 

• Serão avaliados os impactos ambientais 

causados por javalis no Brasil e no mundo, 

os impactos socioeconômicos e sobre o 

agronegócio.



PLANO JAVALI

• Distribuição geográfica do javali no Brasil, 

destacando as áreas protegidas;

• Histórico da invasão do animal e suas rotas 

de dispersão; 

• Histórico das normas de criação e manejo do 

animal no país; 

• Estimativa da localização de criadouros e 

animais em cativeiro.



PLANO JAVALI

GRUPO DE TRABALHO 

• MMA, IBAMA, Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade.

• A elaboração do documento também prevê a 

participação de médicos veterinários e 

zootecnistas.



CONSULTA PÚBLICA
• 13 de outubro de 2016

• A Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e 

Floresta (DBFlo) do Ibama abriu no dia 7 de outubro 

consulta pública com o objetivo de receber 

contribuições da sociedade civil para a 

elaboração do Plano Nacional de Prevenção, 

Controle e Monitoramento do Javali (Sus scrofa) em 

estado asselvajado. 

• Os subsídios foram enviados até o dia 21 de outubro 

de 2016



PAPEL DO CFMV

• O CFMV está inserido na temática discutida

• Órgão que alberga os médicos veterinários e 

zootecnistas do país

• responsabilidade de fiscalizar, orientar e 

normatizar as atividades profissionais. 

• Participação ativa, cobrando, sugerindo, 

assessorando todos os órgãos relacionados à 

atividade animal



PAPEL DO CFMV

• A proposta do Plano Javali foi avaliada 

positivamente pelas comissões nacionais de 

meio ambiente, animais selvagens e ética, 

bioética e bem-estar do CFMV

• Contemplam todas as áreas envolvidas e 

abrange conteúdos considerados relevantes 

para o controle e manejo do animal.



PROPOSTA DO PLANO JAVALI

• São descritos e discutidos métodos de 

prevenção e controle

• Necessidades de desenvolvimento de 

políticas fortes

• Vantagens e desvantagens dos diferentes 

métodos

• Aplicabilidade na realidade brasileira.



PROPOSTA DO PLANO JAVALI

• Responsabilidade de todos os envolvidos 

• Alcançar os índices desejados

• Prevenir a entrada dos animais em áreas livres 

• Monitorar as áreas já ocupadas, 

• Visando sempre a Saúde Única

• Em relação aos impactos ambientais e 

socioeconômicos definem as perdas no agronegócio 

em pequena e grande escala de produção



Plano Nacional de Prevenção, Controle e 

Monitoramento do Javali (Sus scrofa)

• O Conselho Federal de Medicina Veterinária 

(CFMV) participou de uma oficina de 

planejamento participativo

• Brasília, de 21 a 25 de novembro de 2016

• Objetivo: definir as ações e estratégias de 

atuação para os próximos cinco anos.



Plano Nacional de Prevenção, Controle e 

Monitoramento do Javali (Sus scrofa)
• A oficina foi coordenada pelo MMA, MAPA, 

IBAMA e ICMBIO
• Participaram: CFMV, representantes do Ministério da Saúde, 

Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, Secretaria 

Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento 

Agrário, Embrapa, órgãos estaduais de Meio Ambiente e de 

Agricultura, pesquisadores, universidades, Associações de 

Tiro e Caça, Instituto Brasileiro para Medicina da 

Conservação (Tríade), Confederação de Agricultura e 

Pecuária, Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, 

Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina e Exército.





PLANO NACIONAL DE PREVENÇÃO, CONTROLE E 

MONITORAMENTO DO JAVALI

• Vem sendo discutido e elaborado, porém existem 

críticas quanto ao bem-estar da espécie nas 

condições de caça e abate.

• Além disso, as autorizações e fiscalizações 

referentes ao controle ainda necessitam estar em 

consonância com a legislação vigente

• Permitir o andamento do processo no intuito de 

minimizar os impactos e salvaguardar a integridade 

do meio ambiente, dos animais domésticos e 

selvagens e da saúde humana.



TÓPICOS DO PLANO JAVALI

• Captura e perseguição

• Caça

• Cães

• Doenças

• Consumo da carne

• Pesquisa

• CONTROLE
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