
Projeto “Implementação das ações do 
MAPA no Plano Nacional de Prevenção, 
Controle e Monitoramento do Javali”



Marco Regulatório

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.



Marco Regulatório

Portaria Interministerial nº 232/2017   MMA e MAPA

Portaria Interministerial nº 231/017   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 

Plano Nacional de Prevenção, Controle e Monitoramento do Javali 
no Brasil



Objetivo

• Estabelecer e implantar programa nacional para manejo

populacional e monitoramento sanitário do javali no Brasil



Equipe

• Lia Treptow Coswig – DSS/DSA/SDA

• Virgínia Santiago – EMBRAPA Suínos e Aves

• Diego Severo – CIDASC/SC

• Daniella Schetino – INDEA/MT

• Igor Queiroz – ACRISMAT/MT

• Graziele Batista - IBAMA



Descrição do Produto/Serviço

• Amparo legal para o plano de contingência em asselvajados

• Amparo legal para transporte e destino de carcaças de javali

• Atores capacitados para atuação no Programa Javali

• Monitoramento, vigilância, controle populacional, análise de

amostras de javali

• Identificação de áreas prioritárias para as ações do Plano

Nacional do Javali

• Orientações dirigidas a biosseguridade de granjas comerciais



Trabalho a ser realizado
• Elaboração de legislação federal para Plano de Contingência para

PSC e outras doenças de suínos, transporte e destinação de
carcaças de javali

• Formação de multiplicadores e colaboradores no controle
populacional e coleta para monitoramento sanitário

• Articulação entre segmentos envolvidos no programa
• Elaboração de ações em educação em saúde animal
• Identificação de áreas prioritárias para ações do plano javali

(Manejo populacional e monitoramento sanitário)
• Avaliação do perfil sorológico dos javalis abatidos.
• Promoção de eventos concentrados de manejo de javali com

participação dos SVOs.



Premissas e restrições

• Disponibilidade de laboratórios.

• Atendimento à Legislação vigente.

• Aproximação dos SVOs com os caçadores.

• Articulações e compromissos interinstitucionais bem 

estabelecidos entre os segmentos envolvidos.

• Interesse dos colaboradores em atuar no plano.

• Recursos financeiros e humanos.



Entregas



Identificação Preliminar dos 
Riscos

• Falta de sensibilização das autoridades para implementação do 

projeto;

• Não recebimento do relatório para o diagnóstico de situação;

• Falta de recursos financeiros para execução do projeto;

• Identificação de alta prevalência da PSC por ocasião do estudo 

epidemiológico;

• Atraso na publicação das Normativas;

• Falta de pessoal para execução do projeto.



Benefícios

• Conhecimento epidemiológico da espécie – cadeia produtiva

envolvida

• Ampliação e incremento de ações de vigilância em asselvajados

• Ter subsídios técnicos para traçar estratégias de ações futuras

• Maior credibilidade do Brasil em questão de transparência para

OIE e parceiros comerciais

• Monitoramento sanitário com abordagem em saúde única

• Gestão dos impactos negativos decorrentes da invasão do javali

• Ampliação do arcabouço legal




