
 

 

Especialistas discutem modernização da defesa agropecuária no Brasil 

 

A defesa agropecuária, sua modernização, processos, desburocratização, serviços e 

sustentabilidade do agronegócio estão em pauta esta semana em Salvador. Os temas, 

discutidos por mais de 700 especialistas e estudantes do setor, compõem a 6ª Conferência 

Nacional e 1ª Internacional em Defesa Agropecuária (CNDA) que acontece até esta quinta-

feira (7) na capital baiana, no auditório do Bahia Othon Palace. 

Os mais de 100 trabalhos científicos de 25 estados brasileiros apresentados na CNDA 

também trazem outras abordagens como educação sanitária, certificação e inspeção de 

produtos, além de ciência e tecnologia a serviço da defesa agropecuária no Brasil.  

“Todas os debates visam direcionar novas diretrizes para a agropecuária brasileira, que 

cresceu muito da porteira para dentro, expanda seus negócios para o mundo”, pontuou o 

Presidente do Conselho de Secretários de Agricultura (Conseagri) e secretário de Agricultura 

da Paraíba, Rômulo Montenegro, lembrando que o Brasil é um importante polo produtor de 

alimentos e maior exportador mundial de carne bovina. 

Na avaliação de Paulo Emílio Torres, presidente da Sociedade Brasileira de Defesa 

Agropecuária (SBDA), entidade realizadora do evento, o setor não pode mais servir apenas 

como um simples avalista para negócios entre países. “A defesa agropecuária é muito mais 

do que um pedágio do qual as transações econômicas se valem para garantir o comércio de 

produtos”, aponta. “E nesse sentido o sistema de defesa agropecuário brasileiro tem sido 

pressionado a modernizar e melhorar seus processos e controles nas diversas cadeias, afinal, 

somos um país de dimensões continentais, com condições endafoclimáticas diferenciadas 

que, se bem utilizados, tornarão o país imbatível quando o assunto for produção de 

alimentos”, avaliou Paulo Emílio Torres. 

A abertura da Conferência contou com a presença da Secretária de Agricultura da Bahia, 

Andrea Mendonça e do secretário nacional de Defesa Agropecuária, Luiz Rangel, 

representando o Ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Ele proferiu a palestra magna, 

abordando as “Perspectivas do Agronegócio Brasileiro” e trazendo conceitos importantes 

como inovação, agilidade, autonomia, controle e gestão como os novos paradigmas para a 

agropecuária brasileira. “Precisamos lembrar que praticamente todo o crescimento do país 

em 2017 veio do agronegócio e esta é a grande vocação do Brasil”, afirmou Rangel, 

ressaltando que o Produto Interno Bruto (PIB) da agropecuária avançou 13% em 2017. “E 

estamos nos preparando para 2019, porque a agricultura brasileira não para. É o Brasil 

caminhando sempre pra frente”, finalizou. 
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