


MARCO REGULATÓRIO

IN nº 03/2013 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

PORTARIA Nº 65/2013 do IBAMA, que institui o Comitê Permanente 
Interinstitucional de Manejo e Monitoramento das Populações de Javalis no 

Território Nacional

Norma Interna 3/2014 DSA/MAPA – Aprova o sistema de vigilância em suídeos
asselvajados na área livre de peste suína clássica do Brasil.



MARCO REGULATÓRIO

Portaria Interministerial Nº 231/2017 do MAPA e MMA, que 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

Portaria Interministerial Nº 232/2017 do MAPA e MMA, que institui o 

Plano Nacional de Prevenção, Controle e Monitoramento do Javali no 

Brasil



Patrocinador do Projeto
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Secretario de Defesa Agropecuária

Gestor Responsável
Guilherme Henrique Figueiredo Marques
Diretor do Departamento de Saúde Animal

Gerente do Projeto Lia Treptow Coswig – DSS/CAT/CGSA/DSA
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EQUIPE



OBJETIVO

Estabelecer e implantar programa nacional para 

acompanhamento das ações do MAPA no Plano Nacional 

do Javali.



JUSTIFICATIVAS

• Javali (Sus scrofa) espécie exótica invasora

• Prejuízos para agricultura, pecuária e meio ambiente

• Transmissão de doenças sendo potencial risco à saúde animal e 

saúde pública



BENEFÍCIOS

Conhecimento epidemiológico da espécie – resultará em medidas de 

controle mais efetivas 

Ampliação e incremento de ações de vigilância em asselvajados

Ter subsídios técnicos para traçar estratégias de ações futuras

Monitoramento sanitário com abordagem em saúde única

Gestão dos impactos negativos decorrentes da invasão do javali

Ampliação do arcabouço legal 



ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Missão do MAPA: “Promover o desenvolvimento sustentável da 

agropecuária e a segurança e competitividade de seus produtos”;

Planejamento estratégico: “Assegurar à sociedade insumos e produtos 

agropecuários e pesqueiros conformes e seguros ao consumo”



AÇÕES

Amparo legal para Plano de Contingência de PSC e outras doenças  em suínos 

asselvajados; transporte e destinação de carcaças

Orientações dirigidas a biosseguridade de granjas comerciais

Atores capacitados para atuação no Plano Nacional do Javali



AÇÕES

Vigilância, monitoramento sanitário e fomento ao controle populacional 

de suínos asselvajados 

Identificação de áreas prioritárias para as ações de vigilância e 

monitoramento sanitário de suínos asselvajados

Certificados e acordos comerciais internacionais pertinentes à vigilância 

de suínos asselvajados



Aplicação Questionário - Percepção Presença de Suínos 
Asselvajados 



Aplicação Questionário - Percepção Presença de Suínos 
Asselvajados 



PARTES INTERESSADAS

• MAPA: DSA, CTQA, CGAL, DIPOA, SFA 

• SVE 

• Federações de Agricultura, Fundos estaduais, Produtores rurais, Órgãos 

de extensão rural, Prefeituras, Entidades privadas representativas da 

suinocultura, Órgãos ambientais estaduais

• Instituições de ensino

• Exército, Polícias ambientais

• GAT Plano Nacional do Javali



PRINCIPAIS RISCOS

• Falta de comprometimento Institucional

• Não adesão de colaboradores no controle populacional e coleta de amostras

• Falta de recursos financeiros para execução das ações

• Revogação de Norma que autoriza o manejo populacional do javali

• Resistência da opinião pública com relação ao manejo dos javalis

• Conflito de interesse entre segmentos/ atores envolvidos na operacionalização 

das ações

• Discrepância na fiscalização do manejo

• Falta de implementação de sistema eletrônico de informação do manejo 

(SIMAF)



Dra. Lia Coswig
Chefe DSS/DAS/DAS
E-mail: lia.coswig@agricultura.gov.br
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