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O solo agrícola é patrimônio da humanidade e, por 
conseqüência, cabe aos responsáveis pelo seu uso a 
obrigatoriedade de conservá-lo.

A missão de fiscalização delegada à CDA pelo uso, a 
conservação e a preservação do solo agrícola, por meio 
da Lei 6.171, de 04/07/1998, regulamentada pelo Decreto 
41.719, de 16/04/1997, tem em sua essência a finalidade 
de dar sustentabilidade ao agronegócio paulista 
mantendo-se e melhorando a capacidade produtiva dos 
solos agrícolas, que são aqueles utilizados ou passíveis 
de utilização para exploração agrosilvopastoril.

Dos 24,8 milhões de hectares do território paulista, 
aproximadamente 20 milhões são correspondentes a 
área rural do estado, sendo a fiscalização desta área 
agricultável, metade das vezes motivada por denúncia.

Durante o ano de 2020, foram realizadas 258 fiscalizações, 
sendo 145 originárias de denúncias, correspondendo 
a mais de 22,5 mil hectares fiscalizados. Destes foi 
considerado 3,8% de área com dano. Saiba mais em: 
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/informativo/defesa-
agrosp-no-001-agosto2021/fiscalizacao-do-uso-conservacao-e-
preservacao-do-solo-agricola

Figura 1: Porcentagem de fiscalizações demandadas por denúncia de 2013 a 2020.

A CRIAÇÃO DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 

DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS

FISCALIZAÇÃO DO USO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO SOLO AGRÍCOLA

PERFIL CDA

Em 1920, um foco de peste bovina na Bélgica, em 
animais que vinham da Índia para o Brasil, foi o primeiro 
grande alerta sobre o risco e a necessidade de prevenir a 
entrada de doenças exóticas num país. 

Em 1924, 28 países se uniram e criaram a Organização 
Internacional de Epizootias, atual Organização Mundial 
de Saúde Animal (OIE). A OIE é a organização da ONU 
referência em sanidade animal e zoonoses para a OMC, 
ditando os requisitos sanitários ao comércio internacional 
de animais. 

Anualmente, representantes dos países membros e 
especialistas em saúde animal do mundo todo se reúnem 
para apresentar estudos e definir atualizações de status 
sanitários dos países. 

No Brasil, as regras internacionais de defesa sanitária 
animal são adequadas e transmitidas aos estados pelo 
Ministério da Agricultura. Por sua vez, a execução das 
mesmas nos estados é de competência dos Serviços 
Veterinários Oficiais estaduais. 

Saiba por que você não vê casos de peste bovina por aí 
em: https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/informativo/defesa-
agrosp-no-001-agosto2021/a-criacao-da-defesa-sanitaria-animal

O homenageado da primeira edição tem 59 anos, é 
casado com Dona Claudete, tem três filhos e quatro 
netas. 

Edward Floriano da Silva, o Tatão, atua no controle da 
raiva dos herbívoros, capturando morcegos hematófagos. 

Tatão orgulha-se de ter educado os filhos com o salário 
recebido executando sua maior satisfação: trazer alívio 
ao homem do campo, livrando o gado dos ataques dos 
morcegos. No trabalho, passou por situações difíceis, 
como ataque de abelhas e queda de grande altura, e por 
muitas coisas boas. 

Elogiado pelos responsáveis pelo programa de controle 
da raiva, treinou e auxiliou outras equipes, sempre 
mantendo o alto astral. 

Orgulhoso de seus 40 anos de trabalho, afirma que “se 
tivesse que parar de trabalhar hoje, sairia de cabeça 
erguida, satisfeito com tudo que fiz pela instituição e 
pelo sofrido homem do campo”. Saiba mais em: https://
www.defesa.agricultura.sp.gov.br/informativo/defesa-agrosp-no-
001-agosto2021/perfil-cda

As doenças transmitidas por alimentos (DTAs) são aquelas transmitidas pela ingestão de alimento contaminado por 
patógenos (vírus, bactéria, fungo, vermes, etc.) ou toxinas. 

O Serviço de Inspeção quebra o ciclo de transmissão dessas doenças executando diversos procedimentos nos 
estabelecimentos que recebem matéria-prima de origem animal e transformam-na em alimento: abatedouros, laticínios, 
entrepostos de pescado, de mel e outros tipos de indústrias. As atividades do Serviço de Inspeção variam de acordo com 
o estabelecimento e com o produto.

Um alimento inspecionado possui sua qualidade certificada por um Serviço de Inspeção. Ele deve conter um selo de 
inspeção, podendo ser: S.I.M. (municipal), S.I.E. (estadual – SISP, em São Paulo) ou S.I.F. (federal).

O problema em se consumir um alimento não inspecionado é que nada pode ser afirmado sobre a qualidade desse 
alimento clandestino, além de ser um incentivo à produção irregular. 

Você sabe a diferença entre contaminação, infecção e intoxicação?  E a diferença entre SIM, SIE e SIF? Confira as 
respostas e o artigo completo em: https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/informativo/defesa-agrosp-no-001-agosto2021/doencas-
transmitidas-por-alimentos

Parceria com os controladores de javalis do estado de São Paulo é ferramenta importante para a realização das 
ações de Vigilância Epidemiológica para o controle de doenças de suídeos.

A Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) recebeu representantes dos controladores de javali do Estado 
de São Paulo, para debater a Resolução SAA 41, de 28 de maio de 2021, que estabelece os procedimentos 
para a vigilância epidemiológica, o trânsito e a destinação de carcaças de javalis abatidos para fins de controle 
populacional no Estado de São Paulo.  

Foram  discutidos  os  aspectos  legais  e  técnicos  da  legislação,  assim  como a proposta de prorrogação do 
prazo para a implementação das ações, estabelecendo mais tempo para esclarecer e ouvir os controladores 
de javali de São Paulo. Baseada nas discussões dessa reunião, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
publicou a resolução SAA 51, em 27 de julho de 2021, que prorrogou o prazo em 90 dias para que as partes 
possam ter mais tempo para se preparar para o início das ações de vigilância. 

De acordo com Artur Felicio, o sistema de vigilância epidemiológica foi criado para trazer segurança sanitária 
para a agricultura e pecuária do Estado de São Paulo, além de reconhecer o papel do controlador no apoio às 
atividades de vigilância e de controle da população de javalis. Saiba mais em: https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/
informativo/defesa-agrosp-no-001-agosto2021/parceria-com-os-controladores-de-javalis-no-controle-de-doencas-de-suideos 

CONTROLADORES DE JAVALIS - PARCEIROS NO CONTROLE DE DOENÇAS DE SUÍDEOS
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