No Brasil ocorrem três espécies de porcos-do-mato: o
cateto ou catitu (Pecari tajacu), o cateto-mundéu (Pecari
maximus) e a queixada (Tayassu pecari), que são protegidas
pela Legislação Brasileira (Lei Nº. 5.197/1967).

Ajude a conservar a
fauna silvestre nativa!
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O javali-europeu (Sus scrofa scrofa), é um suídeo exótico à
fauna brasileira. Foi introduzido no país para exploração
comercial, porém a atividade não se desenvolveu,
resultando na soltura dos animais, que nos ambientes
naturais tornaram-se asselvajados.
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Os javalis e seus cruzamentos com suíno doméstico
(javaporcos) se disseminam pelo território nacional e em
vida livre são considerados nocivos às espécies silvestres
nativas, ao meio ambiente, à agricultura, à pecuária e
representam riscos à segurança e saúde pública.
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Para promover o controle dessa espécie exótica invasora, o
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA) emitiu a Instrução Normativa
Nº 03/2013, regulamentando o manejo do javali asselvajado
em todo o território nacional. Para saber mais acesse:

http://www.ibama.gov.br/areas-tematicasfaunasilvestre/procedimentos-para-manejo-do-javaliem-territorio-nacional
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Estas espécies, embora sejam conhecidas como “porcosdo-mato”, não são porcos verdadeiros. Elas são animais da
fauna nativa da família dos tayassuideos, e não suídeos
como os porcos verdadeiros.
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VOCÊ SABIA QUE...

Saiba como identificar
para proteger os suiformes
nativos e manejar os exóticos
invasores.
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APOIO:

PROJETO JAVALI

JAVALIS, JAVAPORCOS
E SUIFORMES NATIVOS
Saiba diferenciar e
conserve a fauna nativa

SUIFORMES
Tayassuideos

Suídeos

Pecari tajacu

Tayassu pecari

Sus scrofa

JAVAPORCO

QUEIXADA

 Os javalis e seus híbridos são considerados fauna
exótica e invasora e em vida livre estão sujeitos ao
abate para controle populacional, segundo IN Nº. 3 de
31/01/2013 (IBAMA);
 Javalis adultos podem pesar carca de 80 kg ou mais, mas são
menores do que javaporcos, que podem pesar mais de 130kg;
 Javaporcos apresentam colorações variadas mas javalis
recém nascidos apresentam pelagem listrada, tornandose clara nos juvenis e escura, tendendo ao preto nos
adultos;
 Grupos de tamanhos variados, de organização matriarcal,
comumente 3 a 4 fêmeas com sua prole;
 Dentes caninos muito desenvolvidos, encurvados para fora;
 Cauda comprida e bem visível;
 As fêmeas de javali apresentam 6 pares de mamas sendo
5 funcionais e javaporcas podem apresentar 6 ou 7 pares.

 Queixadas são animais da fauna nativa, protegidos pela
Legislação Brasileira (Lei Nº. 5.197/1967);
 O porte das queixadas é intermediário, com comprimento
total entre 90 e 150 cm e peso entre 25 a 40kg;
 Os adultos apresentam coloração preta com uma mancha
clara ao longo da mandíbula e os ﬁlhotes nascem com
pelagem mesclada de tons de castanho claro e escuro;
 Formam grupos muito grandes e coesos, com várias
dezenas ou até centenas de indivíduos de ambos os sexos;
 Dentes caninos crescem retos;
 Cauda vestigial que mede entre 2,5 a 6 cm;
 Tempo de gestação de 152 a 162 dias produzindo de 1 a 3
ﬁlhotes, geralmente 2;
 As fêmeas apresentam dois pares de mamas funcionais.

CAITITU OU CATETO

JAVAPORCO
(suíno doméstico X javali)

QUEIXADA
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JAVALI

CAITITU OU CATETO
 Os catetos, caititus ou catitus são animais da fauna
nativa, protegidos pela Legislação Brasileira (Lei Nº.
5.197/1967);
 São de pequeno porte, medindo cerca de 45cm de altura e
pesando de 15 a 30kg;
 A pelagem é mesclada de cinza e preto e tem uma faixa
clara diagonal que vai do dorso ao pescoço;
 Formam grupos de 2 a 30 indivíduos de ambos os sexos;
 Os dentes caninos não são aparentes e crescem retos;
 Possuem cauda curta, vestigial de 15 a 55mm;
 Gestação de 145 dias e produzem ninhadas de 1 a 4
ﬁlhotes, geralmente 2;
 As fêmeas possuem 4 pares de mamas, 1 na região
peitoral, 2 na abdominal e 1 na região inguinal mas
somente os 2 posteriores são funcionais.

