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� Contexto
� Histórico
� Marco Legal: Deliberações CONSEMA e 

Resolução Conjunta SMA/SAA/SS
� Metodologia do GT
� Resultados alcançados nesse período



� Invasão Biológica: uma das principais 
causas diretas de perda de 
biodiversidade;

� Rede de Informação sobre Diversidade 
Biológica: I3N – IABIN contém base de 
dados sobre EEI: 86 espécies exóticas 
com potencial de invasão no ESP (jun/09)

ContextoContexto

com potencial de invasão no ESP (jun/09)
� Brasil: 

◦ Resolução Conabio no 5 de out/09: Estratégia 
Nacional sobre Espécies Exóticas Invasoras.



� 2009 
◦ SMA constituiu GT:

� elaborar lista de EEI com ocorrência em ambientes 
naturais no ESP e 

� preparar minuta de estratégia estadual.
◦ Apresentação ao CONSEMA/plenária (dez/09)

� 2010 a 2011
◦ CTBio: 5 reuniões de 2010 a 2011. 
◦ Plenária: 

HistóricoHistórico

◦ Plenária: 
� Deliberação Consema Normativa 02/11 e 
� Deliberação Consema 30/11

� 2012
◦ Resolução Conjunta SMA/SS/SAA



� Deliberação CONSEMA Normativa 2/11:
◦ Estabelece conceitos: análise de risco, bioinvasão, 

espécie exótica invasora, entre outros.
◦ Solicita envio de proposta de lista de EEI e de normas ao 

CONSEMA;
◦ Preconiza a adoção de medidas necessárias para 

avaliação do grau de risco, realização de estudos e 
elaboração de propostas de normas, visando o controle, 
manejo e monitoramento de EEI no Estado de SP:
� Assegurar a participação de pesquisadores e organizações 

Marcos legaisMarcos legais

� Assegurar a participação de pesquisadores e organizações 
da sociedade;

� Avaliar a análise de risco e a importância econômica da 
espécie no Estado de SP.

◦ A CTBio/CONSEMA acompanhará o desenvolvimento das 
atividades, devendo avaliar as propostas antes de enviá-
las ao Plenário.



� Deliberação CONSEMA 30/11:
◦ Reconhece a lista de espécies exóticas com 
potencial de invasão com ocorrência registrada 
em ambiente natural no estado de São Paulo

◦ Apresenta anexo com a lista

Marcos legaisMarcos legais



� Resolução Conjunta SMA/SAA/SS 01/12:
◦ Cria Grupo Técnico:
� SMA (7): CBRN, CPLA, CEA, CETESB, IF, FF, Ibt;
� SAA (7) : IAC, IP, IZ, IEA, IB, CATI e CODEAGRO;
� SS (5): CVS, CVE, IP, SUCEN, IAL

◦ GT deve considerar as listas da Deliberação 
30/11 do CONSEMA e a lista de 2009 da SMA;

Marcos legaisMarcos legais

30/11 do CONSEMA e a lista de 2009 da SMA;

◦ Os trabalhos do GT devem ser acompanhados 
pela CTBio/CONSEMA.



� Elaboração de Plano de Trabalho com 
escolha de espécies e divisão do GT em 
três Subgrupos: flora, fauna terrestre e 
fauna aquática;

� Cada subgrupo: realizar estudo composto 
por avaliação da análise de risco, quando 
houver, ou realização da análise; 

MetodologiaMetodologia

houver, ou realização da análise; 
avaliação do uso econômico da espécie, 
consultando a Câmara Setorial da 
CODEAGRO/SAA.



� Análise de risco: Ferramenta reconhecida pela 
Convenção sobre Diversidade Biológica e amplamente 
utilizada por países com estratégias para controle de 
invasoras, como Austrália, Nova Zelândia, África do 
Sul, EUA, entre outros.

� Trata-se de uma sequência de questões com 
respostas sim (espécie tem atributo relacionado ao 
potencial de invasão) ou não (espécie não tem o 
atributo) ou sem informações. A espécie é 
considerada como potencial invasora se acumular um 
determinado número de fatores de risco. As respostas 

MetodologiaMetodologia

determinado número de fatores de risco. As respostas 
são baseadas em referências bibliográficas, 
devidamente indicadas.

� No Brasil: Instituto Hórus adaptou modelo utilizado 
na Nova Zelândia e Austrália, ajustando as questões 
para as condições brasileiras e testando o modelo 
para 100 espécies de cada grupo.



� GT escolheu as 3 primeiras espécies a 
serem avaliadas: 
◦ Hovenia dulcis (uva-do-Japão)
◦ Sus scrofa (javali)
◦ Clarias gariepinus (bagre africano)

GT realizou 7 reuniões gerais e os 

MetodologiaMetodologia

� GT realizou 7 reuniões gerais e os 
Subgrupos realizaram reuniões 
independentes - presenciais, além de 
trabalho virtual: flora (4 reuniões); fauna 
aquática (5) e fauna terrestre (10)



� GT realizou 7 reuniões gerais:
1ª reunião do GT 11/12/12 Elaboração de Plano de Trabalho.

2ª reunião do GT 26/02/13 Discussão dos resultados parciais dos
Subgrupos.

3ª reunião do GT 16/04/13 Apresentação do zootecnista e aquicultor Flavio
Figueredo Lindenberg (Moana Aquicultura e
APACLA – Associação Paulista do Setor
Produtivo do Clarias) sobre a espécie Clarias
gariepinus.

4ª reunião do GT 11/07/13 Apresentação do pesquisador Prof . Dr. Mario Orsi4ª reunião do GT 11/07/13 Apresentação do pesquisador Prof . Dr. Mario Orsi
(Universidade Estadual de Londrina) sobre a
espécie Clarias gariepinus.

5ª reunião do GT 03/09/13 Discussão dos resultados parciais dos
Subgrupos e sugestão de realização de testes da
ferramenta de Análise de Risco adotada pelo GT.

6ª reunião do GT 08/10/13 Apresentação e discussão dos testes de Análise
de Risco realizados e avaliação pelos Subgrupos.

7ª reunião do GT 28/11/13 Apresentação e apreciação de minuta do 1º
Relatório do GT.



� GT adotou modelo de Sumário Executivo 
para uniformizar a apresentação dos 
resultados:
◦ Descrição da espécie;
◦ Avaliação da análise de risco;
◦ Considerações e recomendações sobre a 
utilização da espécie;

MetodologiaMetodologia

utilização da espécie;
◦ Sugestões para o aperfeiçoamento da análise 
de risco. 



� Avaliação da ferramenta “análise de 
risco”:
◦ Ferramenta é válida mas pode ser aprimorada: 
questões mais complexas devem ter um 
tutorial; glossário também deve ser 
incorporado.

ResultadosResultados

� Sumário Executivo finalizado para as três 
espécies  mencionadas.

� Início do estudo de novas espécies
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� Flora: Hovenia dulcis (uva-do-japão)
◦ Origem: China, Japão e Coréia;
◦ Árvore caducifólia com até 25 m de altura;
◦ Há histórico de invasão em outros países e no 
Brasil;

◦ Uso econômico em SP: restrito à 
comercialização de mudas por 4 viveiroscomercialização de mudas por 4 viveiros

◦ Análise de risco validada: Risco alto de invasão, 
na Floresta Ombrófila mista, densa 
altomontana, densa montana e Refúgios 
Altomontanos.



◦ Recomendações:
◦ Inclusão na lista oficial de espécies exóticas 
com potencial de invasão; 

◦ Proibir uso em RL, projetos de restauração; 
arborização urbana e zonas de amortecimento 
de UCs na região biogeográfica mais propensa 
à invasão.

◦ Nas regiões biogeográficas mais propensas à 
invasão o cultivo pode ser realizado desde que 
o produtor assuma o controle da invasão (corte 
antes do estágio reprodutivo);

◦ Reforçar ações educativas; monitorar plantios 
existentes; recomendar substituição gradual.





� Fauna: Sus scrofa (javali)
◦ Origem: Eurásia e Norte da África;
◦ Mamíferos de grande porte, mesma espécie do 

porco doméstico, onívoros;
◦ Há histórico de invasão em outros países e no 

Brasil, incluindo São Paulo – com destaque ao 
impacto negativo em produções agrícolas;

◦ Há legislação federal sobre o tema: Portaria IBAMA ◦ Há legislação federal sobre o tema: Portaria IBAMA 
102/98 – proíbe novos criadouros e o controle é 
normatizado pela IN do IBAMA 03/13.

◦ Análise de risco válida: Risco alto de invasão, 
◦ Uso econômico: De difícil mensuração: Em São 

Paulo: 5 criadouros comerciais cadastrados no 
IBAMA, mas há grande oferta de carne em 
restaurantes em SP. 







� Fauna terrestre: Sus scrofa (javali)
◦ Espécie já está na lista oficial de São Paulo.
◦ Recomendações: 
� SMA continuar a participar do GT federal sobre o 
manejo e monitoramento da espécie (foram 
indicados pontos a serem abordados nesse 
fórum);
Estado de SP possuir um Plano de Controle de � Estado de SP possuir um Plano de Controle de 
javalis: Unidades de Conservação: EE e FE de 
Paranapanema (IF), EE Angatuba (IF) EE Itirapina 
e APA Corumbataí, Tejupá e Botucatu (FF); FE 
Edmundo Navarro (FF); EE de Xitué (FF); PE 
Intervales (FF).





� Fauna aquática: Clarias gariepinus (bagre 
africano)
◦ Peixe de água doce, prefere rios de curso lento, 
lagos e reservatórios, tolera alta turbidez e 
baixa concentração de oxigênio;

◦ Origem: Continente Africano; Jordânia, Israel; ◦ Origem: Continente Africano; Jordânia, Israel; 
Líbano.

◦ Há registros de invasão em outros países, no 
Brasil (ES, BA, RS, MG) e em SP.



◦ Uso econômico: usado na aquicultura. Dados 
obtidos: a spp produzida em SP representa 
2,78% da produção aquícola paulista e 0,22% 
da produção aquícola brasileira.

◦ Análise de risco: Muito alto



� Câmara Setorial de 
Pescado/CODEAGRO/SAA e o Comitê da 
Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura
da Fiesp declaram que a espécie é 
adequada à atividade de piscicultura no 
Estado de SP, a qual está consolidada; 
consideram a espécie de relevante consideram a espécie de relevante 
interesse zootécnico; defendem sua 
produção, sob a égide dos regulamentos 
vigentes.



� Especialista em bioinvasões aquáticas: 
Prof. Dr. Mario Orsi considera que o 
potencial de invasão é alto demais para se 
correr o risco. Recomenda o apoio ao uso 
de espécies nativas na aquicultura. Cita a 
espécie Rhamdia quelen (jundiá), já 
cultivado no RS e SC, o qual teve maior cultivado no RS e SC, o qual teve maior 
relevância para a produção brasileira: 
0,32%.



� Recomendações:
◦ Inclusão na lista oficial do estado de São Paulo 
de espécies exóticas com potencial de invasão;

◦ Não houve consenso sobre a recomendação 
seguinte:

◦ 1ª opção: Diante do alto risco de invasão e sua 
baixa importância econômica, recomenda-se baixa importância econômica, recomenda-se 
que o cultivo, a manutenção e a 
comercialização da espécie sejam proibidos no 
estado, sendo assegurados 5 anos para 
adequação dos atuais produtores, que deverão 
ser orientados a substituir a espécie por outra 
nativa.



� Recomendações:
◦ 2ª opção: Diante das declarações dos órgãos 
representativos do Setor Produtivo, 
recomenda-se a liberação da criação dessa 
espécie sob um conjunto de normas que 
impeçam a bioinvasão (sugestões apresentadas 
no relatório, entre as quais – recirculação de 
água).água).

◦ Outras recomendações:
◦ Criar termo de responsabilidade para todos os 
que criam, manipulam e comercializam a 
espécie para que atestem ciência do risco e 
consequências da invasão.



� Outras Recomendações:
◦ Criar termo de responsabilidade para todos os 
que criam, manipulam e comercializam a 
espécie para que atestem ciência do risco e 
consequências da invasão.

◦ Criar norma ao criador estabelecendo itens 
obrigatórios no desenho do sistema de criação.

◦ Realizar campanha de conscientização pública;
◦ Criar norma específica para pesqueiros que 
queiram disponibilizar esta espécie em 
tanques/lagos.



� Considerações Finais:
◦ O trabalho do Grupo Técnico envolvendo três 

Secretarias está sendo bastante produtivo.
◦ A metodologia adotada tem sido adequada. A 

análise de risco já está sendo aprimorada (glossário 
e tutorial para algumas questões).

◦ Ressalta-se que as referências bibliográficas citadas 
foram extensamente analisadas para subsidiar a 
deliberação do Consema.deliberação do Consema.

◦ O GT já deu início aos estudos de outras espécies:
� Subgrupo Flora: Kappaphycus alvarezii (alga marinha) 

e Tecoma stans (ipê-de-jardim) 
� Subgrupo de Fauna Terrestre: Achatina fulica

(caramujo africano) e Callithrix penicillatta (sagui-de-
tufo-preto);

� Subgrupo de Fauna Aquática: Cichla kelberi e Cichla
piqquiti (tucunaré)



Obrigada!Obrigada!Obrigada!Obrigada!
Coordenação GT: 

cbrn@ambiente.sp.gov.br



Listas de EEIs Listas de EEIs -- CategoriasCategorias
I - Espécies com 

uso proibido. 
Exceção para 
pesquisa 
científica. 

Ex: Limnoperna fortunei

II - Espécies de 
importância 
econômica, uso 
permitido sob normas 
específicas

Ex: Limnoperna fortunei



Consensos ObtidosConsensos Obtidos

�Espécies Exóticas Invasoras ���� Espécies com 
potencial invasor;

�Não publicar a lista completa antes de haver 
análise de risco da cada espécie e definir a ação 
necessária;

�Responsabilidade compartilhada entre 3 
Secretarias de governo: Meio Ambiente, Agricultura 
e Saúde

�A lista deve ser aprovada pelo Consema.



Situação Situação atualatual

�Consema aprovou deliberação com lista pequena: 

apenas animais como mexilhão-dourado, javali, 

caramujo africano.

�GT Secretarias Ambiente + Agricultura + Saúde: 

Análise de risco, propostas de inclusão de espécies  

na lista e propostas de normas



O cenário atual:O cenário atual:
Marco regulatório existenteMarco regulatório existente

�Decisão 2 da COP X: Meta 9: Até 2020, 

EEIs e seus vetores terão sido 

identificados, as prioritárias controladas ou 

erradicadas e medidas de controle 

adotadas para impedir sua introdução e 

estabelecimento.


