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Este documento apresenta a problemática do javali e seu risco para a qualidade dos recursos hídri-
cos, bem como aponta estratégias para redução dos impactos do javali em córregos e nascentes. 
Devido ao risco ambiental, social e sanitário do javali, tanto em áreas públicas como privadas, o governo brasilei-
ro instituiu a Instrução Normativa (IN) do IBAMA Nº  3/2013, que declara o javali e suas formas asselvajadas, noci-
vos para os ecossistemas brasileiros e autoriza e regulamenta o controle populacional da espécie em território 
nacional.
Ciente de que a captura e abate não são as únicas estratégias, ou não devem ser estratégias isoladas para o con-
trole e a redução de danos do javali, este documento tem por objetivo informar sobre a espécie invasora javali e 
mostrar a importância da redução dos impactos dos javalis em córregos e nascentes localizados em proprieda-
des rurais e unidades de conservação.

APRESENTAÇÃO
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A INVASÃO DO JAVALI



7

A invasão de espécies exóti-
cas é uma das principais 
causas de perda de biodiversi-
dade na atualidade,  além de 
causas de danos econômicos 
e sociais.

Um dos exemplos mais graves é o caso 
da invasão e da introdução do javali 
(Sus scrofa) e suas formas asselvajadas 
em quase todo o mundo. 

Hoje, o javali é considerado como 
uma das 100 piores espécies exóticas 
e invasoras do mundo.



A distribuição original do javali abrangia 
quase toda a Europa, parte da Ásia e 
extremo norte da África.
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Durante o período das grandes navega-
ções europeias entre os séculos XV e XVII, 
a espécie acabou sendo introduzida nos 
países colonizados, culminando com sua 
ampla distribuição em quase todos os 
continentes, com exceção dos pólos.



9

No Brasil, o porco doméstico veio nas 
primeiras décadas do século XVI e foi incor-
porado na atividade agropecuária. Já as 
formas asselvajadas de javali estabelece-
ram suas primeiras populações a partir da 
entrada pelo Centro-Oeste brasileiro, pro-
vavelmente pela soltura de indivíduos na 
época da Guerra do Paraguai, há mais de 
200 anos. Nessa região, ele é conhecido 
como “porco-monteiro”. 

A segunda onda de introdução foi 
reportada o�cialmente em 1989, no 
Rio Grande do Sul, numa região pró-
xima à fronteira com o Uruguai, para 
�ns de criação comercial. Cruzamen-
tos manipulados e acidentais entre 
o porco doméstico e o javali acaba-
ram resultando em um terceiro mor-
fotipo, chamado de “javaporco”. 

Entre 2000 e 2005 ocorreram 
solturas deliberadas e genera-
lizadas de javalis e javaporcos 
devido ao receio da �scaliza-
ção ambiental, sobretudo no 
sul e sudeste do país, após a 
proibição de novas fazendas 
de criação da espécie (Portaria 
IBAMA nº 102/98). 

Atualmente, o javali (Sus scrofa) 
possui a maior distribuição entre os 
mamíferos exóticos que ocorrem 
no Brasil.



O JAVALI
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Javalis asselvajados podem alcançar um peso 
corporal máximo entre 190 a 350 kg, o que di�-
culta sua predação. 

As taxas reprodutivas são altas, com duas a 
três ninhadas por ano e média de 6 a 10 
�lhotes por gestação, resultando em um 
explosivo tamanho populacional. 

No Brasil, apenas os pumas e as onças-
-pintadas são registrados como preda-
dores naturais dos �lhotes, porém as 
taxas de predação não são su�cientes 
para manter a população de javalis con-
trolada. 

Os bandos de javalis podem englobar centenas de indivíduos, 
normalmente formado por fêmeas adultas, �lhotes e juvenis. Os 
machos adultos, sobretudo os mais velhos, são solitários, e retor-
nam aos bandos para acasalar com as fêmeas durante do cio. 

Possuem hábito tanto noturno quanto diurno e 
habitam desde áreas agrícolas e urbanas, até 
áreas naturais abertas e �orestais. 



Além disso afetam a qualidade da água e causam a des-
truição de nascentes, competem por recursos alimen-
tares com herbívoros nativos e predam animais silves-
tres e domésticos. Os javalis também são responsáveis 
por con�itos com humanos pela utilização das culturas 
agrícolas como fonte de recurso alimentar. 

Os javalis são animais onívoros e sua dieta é com-
posta basicamente por plantas, podendo se 
alimentar também de invertebrados, anfíbios, 
répteis, aves e até mesmo de outros mamíferos, 
conforme a disponibilidade de alimentos em 
determinado período do ano. 

Em alguns casos, destroem lavouras inteiras, 
além de hospedarem vários parasitas (helmin-
tos, bactérias, vírus e protozoários) causadores 
de doenças de impacto comercial como a 
tuberculose, febre aftosa, doença de Aujesky, 
peste suína clássica, entre outras.

Ao chafurdar o solo e as raízes das plantas em 
busca de alimentos, os javalis causam a 
perda de nutrientes, redução da cobertura 
vegetal e da diversidade de herbáceas e 
arbustos, além da exposição e homogeneiza-
ção da estrutura do banco de sementes. 
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NASCENTES: IMPORTÂNCIA 
E ECOLOGIA
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As nascentes ou olhos d´água são ambientes únicos, com uma complexidade am-
biental ainda pouco interpretada. São ambientes que promovem o contato das 
águas subterrâneas com as águas super�ciais e são de grande importância geo-
morfológica, hidrológica, ecológica e social. São fundamentais na dinâmica hidro-
lógica do regime de chuvas e primordiais na formação dos córregos e rios.

A água das chuvas, ao atingir o solo, in�ltra e percola para os aquíferos 
mais profundos ou escoa super�cialmente. Esta parcela que se destina 
diretamente aos rios, rapidamente é drenada para fora do sistema 
(bacia) sob ação da gravidade em canais hidrográ�cos. Porém, a água 
subterrânea possui uma dinâmica mais lenta do que a super�cial e, 
assim, mais distribuída no tempo. 

Muitos desses �uxos não cessam nem mesmo em estiagens prolonga-
das, pois são constantemente alimentados pelas águas armazenadas 
nos aquíferos. Com isso, mesmo na época de seca o a�oramento de 
água pode ser mantido originando rios perenes. 
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A degradação da água das nascentes pode ter causas naturais (chuvas, erupções 
vulcânicas) ou serem causadas pelos homens.  Entretanto, as ações humanas são as 
que têm causado a degradação de forma mais intensa e em menor espaço de 
tempo nas nascentes. As principais causas são as práticas inadequadas nas ativida-
des agropecuárias, a ocupação das áreas de recarga de aquíferos, o despejo de 
e�uentes e resíduos sólidos em locais inadequados, a remoção da vegetação nativa 
nas áreas de preservação permanente (APPs), entre outros. 

Essa é a principal importância das nascentes para os sistemas 
�uviais. Como a água das chuvas é passageira, é de responsabi-
lidade das nascentes perenes (alimentadas constantemente 
pelos aquíferos) a manutenção dos �uxos dos rios e córregos, 
mesmo em períodos secos.

As nascentes estão suscetíveis a diver-
sos impactos, como a supressão da 
vegetação ciliar e a redução da quali-
dade e da quantidade de água. 
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De forma geral, as nascen-
tes com mata ciliar preser-
vada possuem melhor qua-
lidade de água do que nas-
centes em pastagens e 
cultivos agrícolas.

A remoção das matas ciliares 
e das áreas alagadas  degra-
da a qualidade das águas 
super�ciais e subterrâneas, 
acelera a sedimentação de 
lagoas, represas e rios, e 
diminui o estoque de água 
nas nascentes e aquíferos. 

Todos os serviços ambientais dos 
ecossistemas aquáticos �cam com-
prometidos com o desmatamento 
e remoção das áreas naturalmente 
alagadas, portanto a preservação 
destas áreas é essencial para regu-
lar tanto o ciclo hidrológico e como 
os ciclos biogeoquímicos.



OS JAVALIS E
AS NASCENTES



O javali utiliza corpos d'água e ambientes alagados em geral para banhos diários. Essa prática 
causa alteração na comunidade de plantas aquáticas, mudança na estrutura física e na 
qualidade química da água e dispersão de plantas, animais, doenças e patógenos 
entre sistemas isolados. Além dos impactos no ambiente aquático em si, o javali 
afeta a vegetação ciliar entre os ambientes terrestre e aquático, devido ao 
pisoteamento, reviramento do solo e da vegetação para alimentação.
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Além dos impactos no ambiente aquático 
em si, o javali afeta a interface entre am-
biente terrestre e aquático destruindo a 
vegetação ciliar, devido ao pisoteamento e 
reviramento do solo e vegetação para 
alimentação.

No Brasil, a destruição de nascentes por 
javali vem sendo um dos impactos mais 
percebidos em propriedades rurais 
privadas e unidades de conservação.

Os pequenos proprietários vem sendo afetados principal-
mente pela escassa disponibilidade de fontes de abasteci-
mento de água nas propriedades. Assim, qualquer destruição 
ou alteração das nascentes pelos javalis, gera um impacto 
signi�cativo na sustentabilidade da propriedade rural.
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Da mesma forma, muitas unidades de conservação vêm tendo 
suas nascentes destruídas pelos javalis, incluindo as que foram 
criadas no Brasil para proteção dos recursos hídricos. 
Entre elas, estão incluídas unidades de conservação criadas no 
Brasil  para proteção dos recursos hídricos  como o Parque Nacional 
de Serra da Canastra que protege as nascentes do Rio São Francis-
co e o Parque Nacional do Itatiaia que protege as nascentes de 
duas bacias principais: a do rio Grande, a�uente do rio Paraná, e a 
do rio Paraíba do Sul, o mais importante do Rio de Janeiro.

Além das nascentes, os javalis contribuem com a destruição das 
matas ciliares. Essas formações vegetais são sistemas particular-
mente frágeis quando submetidos a impactos ambientais e a 
perda de vegetação interfere não apenas sobre os recursos hídri-
cos, mas na dinâmica de todo o ecossistema e na qualidade de 
vida das populações, necessitando de uma reorganização do 
espaço e gerenciamento dos recursos naturais.



COMO PROTEGER SUA 
NASCENTE



A redução de danos causados por javalis depende 
de uma combinação de técnicas de manejo. Uma 
das mais discutidas no Brasil neste momento, é a 
captura e abate de indivíduos, utilizando armadi-
lhas de captura e caça, e regulamentada pela 
Instrução Normativa do Ibama 03/2013. 

No entanto, a redução populacional de javalis é um 
processo em médio e longo prazo e de alto custo 
�nanceiro. Por isso, outras medidas, não letais, mais 
imediatas devem ser tomadas para a redução dos 
danos de javalis em nascentes.

Cabe ressaltar que a utilização de cercas e vedações 
necessitam de manutenção periódica e permanente, e 
merecem atenção quanto ao efeito em outros animais. 
As cercas simples e eletri�cadas podem também ser 
utilizadas de forma intercalada. 

Uma das formas mais efetivas de impedir o acesso 
de javalis em cultivos agrícolas e nascentes, é a utili-
zação de cercados e vedações, simples ou eletri�ca-
dos. 



CERCAS PARA EVITAR 
A ENTRADA DO JAVALI
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Consistem em uma barreira física simples para limitar a entrada dos javalis. 

A recomendação mínima é a instalação de dois �os de arame, um a 20 cm de altura do solo e outro, paralelo, a 40 cm de 
altura do solo. Um terceiro �o de arame, a 60 cm do solo, pode ser instalado para evitar a entrada de animais maiores. 

Em algumas situações, sobretudo em regiões com alta densidade de javalis, os animais podem fuçar o solo abaixo da 
cerca, de forma a transpassar a barreira por baixo do primeiro �o. Nesses casos, podem ser utilizadas redes metálicas 
dobradas no chão e instaladas a partir do arame mais próximo ao chão.



CERCAS ELETRIFICADAS 
CONTRA O JAVALI



Consistem em cabos eletri�cados suspensos por estacas, dispostos como em uma cerca comum. 

É o método mais e�ciente para afugentar javalis e é utilizado no mundo todo. 

Recomenda-se a mesma disposição de �os da cerca comum (�os paralelos a, pelo menos, 20 e 40 cm de altura do solo, com 
um terceiro �o a 60 cm, se necessário).

Nas cercas eletri�cadas é importante prestar atenção às seguintes características:
 O �o condutor deve ser de qualidade, quanto mais grosso o �o, mais seguro será para o operador e mais e�ciente 
será o choque e o afugentamento do animal.
 Recomenda-se que o �o/arame da cerca tenha uma voltagem mínima de 4000V e máxima de 12000V. No �m da 
cerca a voltagem deve ser maior que na saída do aparelho. Recomenda-se um aterramento de 0,5V.
 A energia acumulada e liberada, medida em Joules, é fundamental para a e�ciência do choque e afugentamento. Em 
média, a cada 1 joule armazenado, 0,4 joules são liberados. O ideal é prever 1 joule para cada 5 km de cerca.
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BOX 1: LEGISLAÇÃO 
APLICADA À NASCENTES
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Segundo a RESOLUÇÃO CONAMA nº 303/2002, nascente ou olho d`água é o “local onde a�ora naturalmente, mesmo 
que de forma intermitente, a água subterrânea”. 

Esta de�nição é o ponto de partida para a gestão ambiental, visto que, a partir dela, são de�nidas as Áreas de Preserva-
ção Permanente (APPs). A legislação ainda exige que se proteja na forma de APPs “ao redor de nascente ou olho d'água, 
ainda que intermitente, com raio mínimo de 50 (cinqüenta) metros de tal forma que proteja, em cada caso, a bacia hidro-
grá�ca contribuinte”.

Nas APPs, a supressão de vegetação somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública, interesse social ou 
baixo impacto ambiental, de�nidos pela RESOLUÇÃO CONAMA nº 369/2006. 

Segundo o Art. 2º dessa Resolução, “o órgão ambiental competente somente poderá autorizar a intervenção ou supres-
são de vegetação em APP, devidamente caracterizada e motivada mediante procedimento administrativo autônomo e 
prévio, e atendidos os requisitos previstos na resolução e noutras normas federais, estaduais e municipais aplicáveis, 
bem como no Plano Diretor, Zoneamento Ecológico-Econômico e Plano de Manejo das Unidades de Conservação, se 
existentes”. 

Sendo o javali, um caso de utilidade pública por ser um risco “às atividades de segurança nacional e proteção sanitária” 
como postulado na alínea a do Art. 2º; e de interesse social, também alínea a, que cita as “atividades imprescindíveis à 
proteção da integridade da vegetação nativa, tais como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, 
erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas, de acordo com o estabelecido pelo órgão ambien-
tal competente”, intervenções em áreas de APPs para proteção das nascentes contra javalis podem ser justi�cadas.
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