
De forma simplista, a população vegetal de peculiar 
interesse do Estado é aquela elencada por ser impactante 
na economia estatal na forma de geração de emprego e 
renda.

Sua definição leva em consideração o risco fitossanitário 
agregado, que é determinante à sua sustentabilidade e a 
manutenção na atividade daqueles que a cultiva.

Estabelecer, e elevar, populações vegetais para culturas 
de peculiar interesse, faz parte da planificação de políticas 
públicas da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo. Leia mais em: https://www.defesa.
agricultura.sp.gov.br/informativo/defesa-agrosp-no-008-
marco2022/culturas-vegetais-de-peculiar-interesse-do-
estado/

Nesta edição, conheceremos um pouco sobre a médica-
veterinária Alda de Mattos Soares Hungria, da Regional 
de Taubaté-SP.

Alda ingressou na Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo em outubro 
de 1991. Inicialmente trabalhou na Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral (CATI) e em 1999 começou 
a trabalhar na Coordenadoria de Defesa Agropecuária 
(CDA), na área de Inspeção. Seguindo o exemplo do pai, 
procura viver a vida sempre com novos e estimulantes 
objetivos. Leia mais em: https://www.defesa.agricultura.
sp.gov.br / in format ivo /defesa-agrosp-no-008-
marco2022/perfil-cda-alda-de-mattos-soares-hungria/

O mel é um precioso alimento, repleto de vitaminas e sais minerais. Seu aroma, paladar, coloração, viscosidade 
e propriedades medicinais estão diretamente relacionados à fonte de néctar que o originam. O néctar é 
transportado para a colmeia e armazenado nos alvéolos, onde irá sofrer mudanças em sua concentração e 
composição química.

O mel silvestre, um dos mais populares e consumidos no Brasil, é originado a partir da extração do néctar de uma 
variedade imensa de flores pelas abelhas do gênero Apis. Já as abelhas nativas brasileiras possuem o ferrão atrofiado e, 
por isso, são conhecidas como ASF (abelhas sem ferrão). Existem aproximadamente 300 espécies de ASF no Brasil. Saiba 
mais em: https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/informativo/defesa-agrosp-no-008-marco2022/o-dia-nacional-do-
mel-foi-comemorado-dia-17-de-marco-conheca-a-importancia-desse-alimento/

O DIA NACIONAL DO MEL FOI COMEMORADO DIA 17 DE MARÇO. CONHEÇA A 
IMPORTÂNCIA DESSE ALIMENTO!
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REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 
Um passo rumo ao fortalecimento da Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo

Visando atender as exigências do mercado importador 
de cucurbitáceas dos países que compõe o MERCOSUL, 
a Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA), do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
determina, por meio da Instrução Normativa n° 16, de 05 
de março de 2006, os procedimentos a serem adotados 
nas Unidades da Federação (UF), para implementação 
do Sistema de Mitigação de Risco (SMR) para a praga 
Anastrepha grandis Macquart.

Os produtos que alcançam a conformidade fitossanitária, 
como livres da praga podem prosseguir ao trânsito 
internacional, sendo declarados como partida sem risco 
quarentenário quanto à praga Anastrepha grandis, como 
resultado da aplicação oficialmente supervisionada do 
SMR na UF, com aprovação do Mapa.
Saiba mais em: https://www.defesa.agricultura.sp.gov.
br/informativo/defesa-agrosp-no-008-marco2022/
exportacao-de-cucurbitaceas-para-o-mercosul/

Além de fortalecer a cadeia de comando, a reestruturação 
da Secretaria de Agricultura e Abastecimento trazida 
pelo Decreto Estadual nº 66.417, de 30 de dezembro 
de 2021 preservou a essência de defesa sanitária 
animal e vegetal atribuída à Coordenadoria de Defesa 
Agropecuária. 

Os novos, Departamento de Defesa Sanitária e Inspeção 
Animal (DDSIA) e o Departamento de Defesa Sanitária 
e Inspeção Vegetal (DDSIV), além de absorverem as 
funções dos Grupos que o originaram, também têm 
fortalecida a sua importância ligada ao serviço de 
inspeção sanitária. Leia mais em: https://www.defesa.
agricultura.sp.gov.br/informativo/defesa-agrosp-no-
008-marco2022/reestruturacao-da-secretaria-de-
agricultura-e-abastecimento/

A IMPORTÂNCIA DE NOTIFICAR AS SUSPEITAS DE SÍNDROMES RESPIRATÓRIAS E
NEUROLÓGICAS DAS AVES

Desde o início de 2022 múltiplos focos de Influenza Aviária têm acometido os plantéis avícolas em diversos países 
e continentes. O Brasil ainda está livre da doença e a sua ocorrência seria um desastre para o país. Nossa avicultura 
poderia levar anos para erradicar a doença e voltar a ser destaque no cenário internacional
A influenza aviária é considerada uma enfermidade exótica no Brasil, já que não existem evidências, até o momento, da 
detecção do vírus de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (vIAAP) no território nacional. 
Por essa razão a atuação dos médicos-veterinários da Defesa Agropecuária é importante, pois está relacionada à 
execução das atividades de vigilância das principais doenças aviárias, cuja profilaxia em níveis de prevenção, controle e 
erradicação consistem na aplicação contínua e sistemática de medidas de defesa sanitária animal, pela Coordenadoria 
de Defesa Agropecuária Saiba mais em: https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/informativo/defesa-agrosp-no-008-
marco2022/a-importancia-de-notificar-as-suspeitas-de-sindromes-respiratorias-e-neurologicas-das-aves/
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CULTURAS VEGETAIS DE PECULIAR INTERESSE DO ESTADO

EXPORTAÇÃO DE CUCURBITÁCEAS PARA O MERCOSUL
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Alda de Mattos Soares Hungria
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