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O solo agrícola é patrimônio da humanidade e, por 
consequência, cabe aos responsáveis pelo seu uso a 
obrigatoriedade de conservá-lo”. Este é o artigo 1º da Lei 
Estadual nº 6.171/88. A Legislação sobre o uso dos solos 
define as competências de toda a estrutura da Secretaria 
da Agricultura e Abastecimento e as responsabilidades 
do usuário e das entidades públicas e privadas que em 
suas áreas de atuação tenham relação com os cuidados 
com o solo agrícola.

Para que o solo possa entregar os serviços ecossistêmicos 
que lhe competem para a manutenção da vida na 
terra, ele tem que estar vivo, funcionando, íntegro e 
conservado. A legislação estabelece que: “Entende-se 
por conservação do solo a manutenção e melhoramento 
de sua capacidade produtiva.” É fácil conservar o solo, 
mantê-lo funcionando, produzindo? Não é difícil, mas é 
um trabalho do cotidiano, por toda vida. Saiba mais em:
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/informativo/defesa-agrosp-
no-007-fevereiro2022/o-uso-e-a-conservacao-do-solo-agricola/

O USO E A CONSERVAÇÃO DO SOLO AGRÍCOLA

PERFIL CDA

Nesta edição, conheceremos um pouco sobre o Técnico 
de Apoio Agropecuário Sérgio Albuquerque, da Unidade 
de Defesa Agropecuária de Tabapuã.

Sérgio, também conhecido como “Serginho”, tem 54 anos, 
ingressou na Coordenadoria de Defesa Agropecuária em 
2008 e desempenha suas atividades nas áreas animal e 
vegetal. Tem como lema de vida “ser bom sempre!”. 

Saiba mais em:https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/
informativo/defesa-agrosp-no-007-fevereiro2022/perfil-
cda-sergio-albuquerque/

A inspeção de produto de origem vegetal tem por objetivo assegurar a identidade, a qualidade, a conformidade, 
a idoneidade e a segurança higiênico-sanitária de produtos e subprodutos vegetais in natura, processados e 
industrializados, por meio das ações de inspeção, fiscalização, classificação e identificação de produtos. É uma 
importante ferramenta para a população obter alimentos seguros, saudáveis e livres de contaminantes que 
possam trazer prejuízo a sua saúde e qualidade de vida.

Desde o início do ano de 2022, a Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) de São Paulo passou a contar 
com um Centro de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal (CIPOV), que irá regulamentar e aplicar normas 
para criação de um Sistema Estadual de Inspeção e classificação de vegetais, partes vegetais, seus produtos 
e subprodutos, o SISP - POV. Saiba mais em:https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/informativo/defesa-agrosp-no-
007-fevereiro2022/voce-sabia-que-a-cda-ira-trabalhar-inspecao-dos-produtos-de-origem-vegetal/

VOCÊ SABIA QUE A CDA IRÁ TRABALHAR INSPEÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL?

Nº 007 - Fevereiro/2022
90 ANOS DE INTELIGÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
Nossa direção para uma alimentação mais saudável e digna

SANIDADE DE ANIMAIS AQUÁTICOS - IMPORTÂNCIA DAS AÇÕES DE DEFESA AGROPECUÁRIA

A Defesa Agropecuária é peça fundamental para 
promover a saúde única evitando ocorrência de quadros 
de intoxicação alimentar.

O Programa de sanidade dos animais aquáticos visa 
garantir a sustentabilidade dos sistemas de produção 
de animais aquáticos e a sanidade da matéria-prima 
proveniente de cultivos, de pesca ou de extrativismo, a 
partir da prevenção, controle e erradicação de doenças 
nos sistemas de produção. O programa também 
desempenha um papel importante na manutenção 
da saúde pública ao garantir as condições sanitárias 
adequadas dos animais destinados ao consumo humano. 

Saiba mais em: https://www.defesa.agricultura.sp.gov.
br/informativo/defesa-agrosp-no-007-fevereiro2022/
sanidade-de-animais-aquaticos-importancia-das-acoes-
de-defesa-agropecuaria/

Dentre os trabalhos executados pela Defesa Agropecuária a emissão da guia de trânsito animal (GTA) e da permissão de 
trânsito vegetal (PTV) são os mais conhecidos e próximos do público geral. Além de diretamente reduzir drasticamente 
o trânsito de animais e plantas que possam infectar até mesmo humanos, o controle do trânsito acumula informações 
importantes para as tomadas de decisão para conter emergências sanitárias, como: determinar as barreiras sanitárias 
mais eficientes, estabelecer local adequado para quarentenário e resolver o destino dos resíduos contaminados. 
Conheça um pouco mais desse trabalho em: https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/informativo/defesa-agrosp-no-
007-fevereiro2022/90-anos-de-inteligencia-epidemiologica/

ESTABELECIMENTOS PRODUTORES DE PESCADO: REGISTRO NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO (SISP). 

Os pescados são alimentos de alto valor nutritivo, ricos em proteínas com elevado valor biológico, ácidos graxos poli-
insaturados: ômega 3 e 6, vitaminas: A, B1, B2, C, D, além de serem  fontes de ferro, cálcio, fósforo e nos pescados 
marinhos, o iodo. Nos últimos anos, o consumo de pescado no Brasil vem aumentando, isso vem refletindo no aumento 
do número de solicitações de registros de estabelecimentos de pescado no Serviço de Inspeção de São Paulo. Conheça a 
seguir os procedimentos para registro de estabelecimentos, as principais recomendações e as não conformidades mais 
comuns bem como quais são os procedimentos de analise dos processos pelo serviço de inspeção estadual em. Saiba 
mais em: https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/informativo/defesa-agrosp-no-007-fevereiro2022/estabelecimentos-
produtores-de-pescado-registro-no-servico-de-inspecao-sisp/
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