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PlAnTAnDo o PREsEnTE, 
COLhENDO O fUTURO

a iminência de completar seus 
15 anos de atuação, em 2015, a 
Associação Baiana dos Produto-

res de Algodão (Abapa) firma o seu papel 
e a sua importância no cenário socioe-
conômico do Estado da Bahia. O amplo 
recorte das atividades desenvolvidas nas 
duas gestões mais recentes, atinentes aos 
biênios 2011-2012 e 2013-2014, apresen-
tado no presente Relatório de Gestão, 
permite inferir a profunda e estratégica 
inserção estadual dessa entidade.

É a comprovação de quanto a cotonicul-
tura passou a representar para a Bahia em 
termos de geração de empregos e de ren-
da, de fomento ao progresso e de proje-
ção do Estado para o País e para o mundo. 
Por trás dessa pujante e crescente cadeia 
produtiva e industrial hoje se posiciona a 
Abapa, sintonizada com os programas e 
com as ações da entidade representativa 
nacional, a Associação Brasileira dos Pro-
dutores de Algodão (Abrapa), e em parce-
ria com outras importantes organizações.

Num momento estratégico para a co-
tonicultura em sua expansão no território 
nacional, ao longo da década de 1990, as 
lavouras dessa pluma apareceram na pai-
sagem do Oeste da Bahia, inserindo-se de 
forma natural no perfil agrícola e econô-
mico do Estado. Diante da necessidade 
de estabelecer canais de diálogo e de re-
presentação dos seus interesses, os coto-
nicultores uniram-se em torno da criação 
da Abapa. Em simultâneo, passou a ser 
uma preocupação do setor a promoção e 
a divulgação de seu produto no Brasil e no 

mundo, evidenciando a qualidade da sua 
fibra - e igualmente buscando a atração de 
novos parceiros e investidores. 

“Nesses 14 anos de atuação, a Abapa 
tem sido fundamental para o sucesso da 
cultura na Bahia”, ressalta a presidente 
Isabel da Cunha, que conduziu as ativida-
des nas gestões 2011-2012 e 2013-2014. 
Hoje, recorda Isabel, o Estado é destaque 
internacional no quesito qualidade e o 
segundo maior produtor de algodão no 
País. Em diversas circunstâncias a organi-
zação mostrou-se fundamental, a fim de 
fazer frente aos desafios, especialmente 
nas questões fitossanitárias. 

“A Abapa nasceu forte e sua atuação 
transforma e melhora as condições de 
vida das pessoas”, complementa Isabel. E 
é com esse perfil e com essa consciência, 
voltada à união de forças, que a entidade 
caminha para seus 15 anos de existência, 
valorizando o trabalho, a pesquisa, a ca-
pacitação profissional e os treinamentos; 
e implantando modernos laboratórios, 
programas fitossanitários e projetos, que 
beneficiam as comunidades regionais.

“Com muito orgulho, podemos afirmar 
que somos um exemplo de seriedade e 
credibilidade, de geração de empregos e 
também pela qualidade do nosso produ-
to”, conclui a presidente. O presente Re-
latório de Gestão é uma maneira de com-
partilhar e de evidenciar essas realizações. 
Que muitos e novos empreendimentos 
possam ser concretizados nos próximos 
anos, com reflexos positivos para a Bahia 
e para o Brasil.
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Prezados amigos,

Há quatro anos recebi a missão de presi-
dir a Associação Baiana dos Produtores de 
Algodão, uma honra e um grande desafio. 
Honra pelo respeito e credibilidade que a 
Abapa representa e desafio porque sei da 
responsabilidade que o cargo exige. Sabe-
mos da importância da cotonicultura, que 
nos últimos anos tem despontado como 
uma das mais importantes atividades agrí-
colas do País, destacando-se na geração de 
negócios, emprego e renda. Dessa forma, 
tem contribuído para a atual colocação 
do Brasil no mercado mundial, como um 
dos maiores fornecedores de algodão, de 
excelente qualidade.

Ao longo desses quatro anos de traba-
lho, tivemos muitas lutas e grandes de-
safios, mas sempre estivemos foca-
dos nas soluções dos problemas e com 
muita determinação alcançamos gran-

PALAvRA DA PRESIDENTE
des vitórias. A Bahia tem, hoje, a condição 
de segundo maior produtor de algodão do 
País. Não foi fácil chegar onde chegamos. 
Fomos e somos desafiados todos os dias.

Enfrentamos o advento das pragas, as 
adversidades climáticas que reduzem a pro-
dutividade, as oscilações dos preços com 
um mercado extremamente instável, as 
más condições das estradas, a escassez de 
mão de obra especializada, a falta de segu-
rança, dentre outros obstáculos. Mas, com 
a organização do setor produtivo, temos 
visto a evolução de toda a cadeia, com uma 
cultura moderna e empresarial, que tem ga-
rantido destaque no Brasil e no mundo.

Através dos nossos projetos e ações, 
buscamos sempre sustentar a base desse 
segmento que são os nossos associados, 
para que todos possam crescer e se valori-
zar, tendo a Abapa como uma entidade for-
te, presente e atuante.

Nesse cenário, atuamos nas mais diver-
sas frentes de trabalho, buscando a vertica-
lização da cadeia produtiva e ferramentas 
para diminuir o nosso custo de produção, vi-
sando sempre: a sustentabilidade e a ren-
tabilidade. Assim, a entidade é reflexo de 
uma nova mentalidade que aponta novos 
rumos para o desenvolvimento e evolução 
da atividade, baseados em trabalho e pes-
quisa científica. Com o apoio do Fundo para 
o Desenvolvimento do Agronegócio do Al-
godão (Fundeagro) e do Instituto Brasilei-
ro do Algodão (IBA), investimos em capaci-
tação profissional, treinamentos, modernos 
laboratórios, programas fitossanitários, pro-
gramas de sustentabilidade, além de inú-
meros outros projetos. Iniciamos, também, 



o processo de implantação da Unidade Es-
magadora de Caroço de Algodão. Projeto 
que já foi aprovado integralmente e teve 
sua   primeira fase concluída com a aquisi-
ção do terreno e escrituração, sondagem do 
solo e aprovação de implantação dos órgãos 
governamentais.

A Abapa cumpre a cada ano os seus ob-
jetivos ao congregar os produtores, organi-
zar a cadeia produtiva e promover a cotoni-
cultura baiana, no Brasil e no mundo. Para 
isso, contamos com o grande apoio da Asso-
ciação Brasileira dos Produtores de Algodão 
(Abrapa) com a organização das missões in-
ternacionais que buscam abertura de novos 
mercados, dentre outras ações que contri-
buem significativamente com as estaduais.

Possuímos sólidos projetos, que fomen-
tam a cotonicultura baiana. Em cada projeto 
desenvolvido e trabalhado temos o carinho 
e competência dos nossos colaboradores. 
São eles que cuidam de cada projeto como 
se fosse um filho, com dedicação incondi-
cional, o que certamente faz a diferença.

Acreditamos que todos esses programas, 
projetos e ações que estão detalhadamente 
citadas nas próximas páginas deste relatório 
atendem, em grande parte, as demandas 
dos nossos produtores.

Hoje, quatro anos depois, olhando as 
conquistas e realizações da nossa gestão, 
percebo que conseguimos realizar e ven-
cer muitos obstáculos. Para isso, contamos, 
com a colaboração dos nossos associados, 
diretores, colaboradores e parceiros, que 
em constante diálogo traçaram o melhor 
caminho para o cumprimento da missão 
da Abapa: Representar os interesses da co-

tonicultura na Bahia e promover o algodão 
baiano nos mercados nacional e internacio-
nal de forma sustentável e integrada.

Não teríamos tido o sucesso que tive-
mos se não fosse a determinação, partici-
pação e colaboração de toda a diretoria. 
Quero deixar aqui meu agradecimento a 
cada um dos diretores e especialmente, ao 
Celito Missio e ao João Carlos Jacobsen que 
se desdobraram para atender a todos os 
chamados.

Para finalizar, agradeço o apoio recebido 
do governo da Bahia, que esteve sempre de 
portas abertas para atender às demandas 
do setor. Agradeço ainda, ao governo fede-
ral em especial ao  Ministério da Agricultura, 
que não mediu esforços para viabilizar a li-
beração do Benzoato.

Concluído esse desafio, agradeço a con-
fiança e carinho de todos. Como presidente 
dessa grande associação busquei aumen-
tar e fortalecer os vínculos com as pessoas 
que fizeram parte dessa minha trajetória. 
Os laços de amizades criados, o respeito na 
transparência de uma gestão, a confiança 
dos associados são valores importantíssi-
mos para mim, meu melhor prêmio.

Tenho sentimento de missão cumprida.
Mais uma vez agradeço a honra de pre-

sidir a Abapa e desejo que  ela se fortaleça 
cada vez mais para atender as demandas 
dos nossos produtores.

Continuemos organizados, pensando 
juntos e traçando o melhor caminho para 
enfrentar e vencer novos desafios.

Isabel da Cunha
Presidente da Abapa
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ibra mais utilizada no mun-
do, produzida há pelo me-
nos 7 mil anos, o algodão é 

cultivado em mais de 60 países, 
em todos os continentes. Essa la-
voura ocupa cerca de 35 milhões 
de hectares, movimenta em tor-
no de US$ 12 bilhões por ano e 
emprega aproximadamente 350 
milhões de pessoas em sua imen-
sa cadeia produtiva.

A produção mundial nos últimos 
anos tem se situado na faixa de 26 

milhões de toneladas e continua 
fortemente presente no Oriente, 
onde surgiu. Os maiores produto-
res e consumidores são a China e 
a Índia, aparecendo também com 
destaque o Paquistão. Nas Améri-
cas, os Estados Unidos e o Brasil es-
tão posicionados entre os principais 
agentes no segmento.

Os norte-americanos e os bra-
sileiros ocupam, respectivamen-
te, a terceira e a quinta posições 
mundiais na produção, assim 

O mUNDO vEm 
COLhENDO CERCA 
DE 26 mILhõES DE 

TONELADAS DE 
ALGODÃO NAS úLTImAS 

sAFRAs, GARAnTInDo 
O ABASTECImENTO 

COm UmA fIBRA DE 
ImENSA RELEvâNCIA 

ECONômICA
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como na primeira e na quarta co-
locações na exportação. Ambos, 
juntamente com os australianos, 
desenvolvem a atividade em es-
cala empresarial e, assim, estão 
em condições de atender ao mer-
cado externo, enquanto países 
como a Índia e a China têm sua 
produção em propriedades me-
nores – e familiares.

O mercado de algodão no mun-
do, desde o ciclo 2010/11, registra 
queda no consumo, coincidente-

mente com o período em que o 
preço da pluma alcançou níveis 
recordes e estimulou a produção. 
Esta cresceu ao maior patamar, 
próximo a 28 milhões de tonela-
das, na safra 2011/12, mas voltou 
a diminuir nos anos seguintes. 
Para a temporada 2014/15 já há 
projeção de novo aumento na de-
manda – e mesmo da produção.

O panorama do setor em ní-
vel mundial apresenta elevação 
de estoques e, como efeito, am-

biente baixista no comércio e 
nas cotações, por conta de perí-
odos de produção maior do que 
o consumo e da grande reserva 
regulatória no maior produtor, 
consumidor e comprador, a Chi-
na, formada entre 2011 e 2013. 
Mas a fibra mantém a sua rele-
vância, e o segmento espera in-
crementar seu espaço, por conta 
também de uma possível recu-
peração na economia mundial 
nos próximos anos.



DADOS
ESTATÍSTICOS

ImPORTAçÃO mUNDIAL
(Em mIlhõEs DE TonElADAs – PoR sAFRA)

Países 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
China 2,609 5,342 4,426 3,075 1,980
Leste Ásia & Austrália 1,825 1,998 2,352 2,455 2,450
Europa & Turquia 1,003 0,724 1,014 1,123 0,957
Bangladesh 0,843 0,680 0,631 0,987 0,968
CEI 0,132 0,098 0,062 0,067 0,068
Total 7,756 9,752 9,843 8,996 8,032

Fonte: ICAC/Abrapa – 08/10/2014.

OfERTA E DEmANDA mUNDIAL
(Em mIlhõEs DE TonElADAs)

safra 2012/13 2013/14 2014/15
Estoques iniciais 14,48 17,14 19,64
Produção 26,48 25,98 26,24
Suprimento 40,96 43,12 45,88
Consumo 23,57 23,49 24,41
Exportações 10,09 8,99 8,03
Estoques finais 17,14 19,64 21,47

Fonte: ICAC/Abrapa – 08/10/2014.

PRODUçÃO mUNDIAL
(EM MILHõES DE TONELADAS – POR SAFRA)

Países 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
China 6,4000 7,4000 7,3000 6,9289 6,4361
Índia 5,8650 6,3540 6,0945 6,6340 6,5620
Estados Unidos 3,9417 3,3906 3,7699 2,8106 3,6545
Paquistão 1,9482 2,3112 2,0020 2,0757 2,1033
Brasil 1,9598 1,8773 1,3103 1,7045 1,6732
Ubzequistão 0,9100 0,8800 1,0000 0,9500 0,9400
Outros 4,3837 5,6199 5,0029 4,8870 4,8713
Total 25,4084 27,8329 26,4796 25,9807 26,2404

Fonte: ICAC/Abrapa – 08/10/2014.
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CONSUmO mUNDIAL
(Em mIlhõEs DE TonElADAs – PoR sAFRA)

Países 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
China 9,580 8,635 8,290 7,531 7,934
Índia 4,470 4,231 4,817 5,042 5,294
Paquistão 2,100 2,217 2,416 2,271 2,308
Leste Ásia & Austrália 1,801 1,685 1,981 2,232 2,318
Europa & Turquia 1,549 1,495 1,553 1,590 1,624
Brasil 0,958 0,897 0,890 0,889 0,893
Estados Unidos 0,849 0,718 0,751 0,803 0,827
CEI 0,577 0,550 0,561 0,586 0,597
Outros 2,592 2,307 2,314 2,545 2,618
Total 24,478 22,735 23,573 23,489 24,414

Fonte: ICAC/Abrapa – 08/10/2014.

ExPORTAçÃO mUNDIAL
(Em mIlhõEs DE TonElADAs – PoR sAFRA)

Países 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
Estados Unidos 3,130 2,526 2,902 2,268 2,422
Índia 1,085 2,159 1,685 2,023 1,108
Austrália 0,545 1,010 1,345 1,056 0,604
Brasil 0,435 1,043 0,938 0,485 0,733
Zona da CFA 0,476 0,597 0,796 0,930 0,982
Ubzequistão 0,600 0,550 0,653 0,650 0,628
China 0,019 0,014 0,019 0,005 0,030
Total 7,722 9,867 10,087 8,986 8,032

Fonte: ICAC/Abrapa - 08/10/2014.
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Presente no território brasilei-
ro desde antes do descobrimen-
to, a cultura do algodão faz parte 
da vida nacional, atendendo às 
necessidades da população e à 
demanda externa. Em altos e bai-
xos, a produção evoluiu, integrou 
o comércio exterior já no século 
18 e voltou a ganhar destaque na 
exportação mais recentemente, 
a partir da atividade empresarial 
e de alta tecnologia que passou 
a caracterizar a produção do País 
no século 21.

A safra 2010/11 alcançou o 
apogeu, com a obtenção de vo-
lume de pluma próximo a 2 mi-
lhões de toneladas. Atingiu níveis 
semelhantes no ciclo seguinte, 
quando a venda externa, recor-
de, passou de 1 milhão de to-
neladas. Outros números deste 
período também atestam a força 
do setor, como o Produto Interno 
Bruto (PIB) de cerca de US$ 19 
bilhões, e a movimentação finan-
ceira total na cadeia produtiva 
superior a US$ 30 bilhões.

A arrecadação de impostos 
proporcionada pela atividade al-
godoeira ultrapassou a R$ 14,3 
bilhões na fase 2012/13. A cadeia 
brasileira do algodão em 2012 
registrou ainda 519 mil vínculos 
empregatícios e massa salarial de 
R$ 7,8 bilhões. As cifras reforçam 
a importância econômica e so-
cial que a atividade tem no País, 
onde a cultura se espalha por 15 
estados, mas se concentra prin-
cipalmente no Mato Grosso e na 
Bahia.

n n n A arrecadação de impostos passou de R$ 14,3 bilhões na safra 2012/13

PRODUçÃO DE
ALGODÃO NO BRASIL 

safra (Pluma – mil t) 
2010/11 1.959,8
2011/12 1.893,3
2012/13 1.310,3
2013/14 1.734,0
2014/15* 1.616,7

PRINCIPAIS ESTADOS 
PRODUTORES

(sAFRA 2013/14)
Estados (Pluma – mil t)
Mato Grosso 1.005,9
Bahia 483,3
Goiás 83,0
Mato Grosso do Sul 63,3
Maranhão 30,4
Minas Gerais 28,3
Piauí 19,7
São Paulo 10,7

Fonte: Conab.  * Projeção.
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As últimas safras brasileiras 
de algodão registraram variações 
adaptadas ao mercado, com 
grande dependência à demanda 
externa, uma vez que o consu-
mo interno tem ficado estável, 
ao redor de 900 mil toneladas. 
As vendas ao exterior são desti-
nadas especialmente aos países 
asiáticos, onde China (com des-
taque em 2011 e 2012), Coreia 
do Sul e Indonésia estão entre os 
principais compradores.

Para o ciclo 2014/15, em 
vista da expectativa de menor 
preço no mercado mundial e 
doméstico, as projeções ofi-
ciais feitas em outubro de 2014 
são de redução próximo a 10% 
na área brasileira de algodão, 
que ainda deve ficar acima de 
1 milhão de hectares. Já a alta 
produtividade da tecnificada 
cultura brasileira pode ficar um 
pouco acima (3,4%) da anterior, 
chegando a 1.598 kg/ha de plu-
ma e diminuindo assim o impac-
to na produção. n n n Área da safra 2014/15 ainda deve ficar acima de 1 milhão de hectares 

OfERTA E DEmANDA NO BRASIL (Algodão em pluma – mil toneladas)
safra Estoque Produção Importação suprimento Consumo Exportação Estoque
 inicial      final
2010/11 76,0 1.959,8 144,2 2.180,0 900,0 758,3 521,7
2011/12 521,7 1.893,3 3,5 2.418,5 895,2 1.052,8 470,5
2012/13 470,5 1.310,3 17,4 1.798,2 920,2 572,9 305,1
2013/14 305,1 1.734,0 32,0 2.071,1 870,0 660,0 541,1
2014/15 541,1 1.616,7 18,0 2.175,8 880,0 680,0 615,8

Fonte: Conab – Outubro 2014.

De presença relevante na eco-
nomia do Nordeste do Brasil por 
muitas décadas, tendo Campina 
Grande, na Paraíba, como um 
grande centro de negócios, o al-
godão migrou para as amplidões 
do Cerrado, especialmente a 

partir da década de 1990. Desde 
então, estados como Mato Gros-
so, Bahia, Goiás e Mato Grosso 
do Sul tornaram-se celeiros na 
colheita da fibra, que ganhou o 
mundo com qualidade e produ-
tividade.



2.

o algodão na Bahia



ALém DOS RECONhECIDOS NÍvEIS 
DE QUAlIDADE, EsTADo APREsEnTA 
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Estado da Bahia, que já 
tivera uma fase impor-
tante no final dos anos 

80, despontou mesmo no cená-
rio algodoeiro a partir do recen-
te e forte ingresso da cultura no 
Cerrado brasileiro, com perfil al-
tamente tecnológico e empresa-
rial. Desde a safra 2003/04, está 
consolidado como o segundo 
maior produtor de algodão do 
Brasil.

Antes, o seu cultivo ocorria 
principalmente na região Sudo-
este do Estado, em proprieda-
des menores. A partir do início 
do novo século e milênio, a re-
gião Oeste concentrou a ativi-
dade, com produtores maiores, 
tecnificados e organizados, que 
utilizavam áreas mais amplas e 
obtinham altos rendimentos. O 
auge da produção estadual foi al-
cançado na safra 2010/11, com 
633 mil toneladas de pluma, em 
405,3 mil hectares plantados.

A maior área baiana com a 
planta foi cultivada na tempora-

PRODUçÃO DE ALGODÃO NA BAhIA
(Em mIl TonElADAs)

safra      Em caroço Pluma
2010/11 1.611,1 633,1
2011/12 1.240,0 483,6
2012/13 903,8 357,0
2013/14 1.236,1 483,3
2014/15* 1.143,2 447,0

Fonte: Conab.  * Projeção.

da 2011/12, com 417,5 mil hec-
tares. A produtividade, porém, 
foi prejudicada então pelo clima 
e por ataque de praga, o que 
também ocorreu na fase seguin-
te, além da redução de cultivo 
por preço não atrativo. No ciclo 
2013/14, a organização dos pro-
dutores, para enfrentar os desa-
fios, e a reação de preços possi-
bilitaram retomada, enquanto 
na fase 2014/15 ocorre nova 
adequação mercadológica.

A perspectiva, no entanto, é 
de atingir os mais altos níveis de 
produtividade, que já caracteri-
zam de modo geral a região pro-
dutora da fibra, junto com a re-
conhecida qualidade do produto 
baiano. Dados oficiais indicam 
que o Estado poderá colher mais 
de 272 arrobas por hectare em 
capulho, ou mais de 106 arrobas 
por hectare em pluma.

O algodão produzido na Bahia 
gera alta renda, que passou de 
R$ 2 bilhões na safra 2013/14. 
O produto da Bahia conquistou 
os mercados interno e externo 
do setor, tendo participado com 
mais de 350 mil toneladas de plu-
ma nas exportações brasileiras 
de 2012 e outras 162 mil tonela-
das em 2013. A área produtora 
está estruturada para atender 
às exigências do segmento e às 
necessidades de crescimento no 
futuro.

O
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n n n Produção baiana de algodão migrou para a região Oeste e virou referência mundial em qualidade

A ligação da Bahia com o al-
godão é centenária. Juntamente 
com Minas Gerais, São Paulo e 
Rio de Janeiro, o Estado já fazia 
parte, em 1885, da principal re-
gião produtora do Brasil. O salto 
começou a ser dado 25 anos an-
tes, quando em 1860 a Inglaterra 
introduziu no País o algodoeiro 
anual - ou herbáceo - para au-
mentar a produção, diminuindo 
assim a dependência dos Estados 
Unidos. Até então era cultivado 

apenas o algodão arbóreo, que 
servia como complemento de 
renda para os agricultores. Este 
movimento atraiu também as 
indústrias têxteis, muitas abertas 
ou apoiadas por comerciantes 
que buscavam diversificar suas 
atividades, produzindo fios e teci-
dos para suprir o mercado quan-
do o câmbio era desfavorável.

A produção algodoeira no Es-
tado teve força, primeiro, no Re-
côncavo Baiano. Posteriormen-

te, já em meados da década de 
80, o plantio foi expandido para 
o semi-árido, chegando a 331 
mil hectares na região Sudoes-
te. Clima desfavorável, exaustão 
do solo e sucessivos ataques de 
pragas afastaram o algodão da 
região, que mantém a produção, 
mas em volume bem menor do 
que no passado. A planta chegou 
a empregar 200 mil pessoas no 
Sudoeste, incluindo as atividades 
de campo e beneficiamento.
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n n n Bahia vem colecionando indicadores de altíssima qualidade no algodão

A cultura do algodão come-
çou a ser introduzida no Oeste 
da Bahia, mais precisamente na 
região de Barreiras, no início da 
década de 90. O objetivo era pro-
duzir algodão de fibras longas, ti-
pos Acala del Cerro e Pima. Ade-
mar Marçal, Celito Breda e João 
Carlos Jacobsen Rodrigues, entre 
outros, foram os primeiros pro-
dutores - e entusiastas - a inves-
tirem com força na região. Cinco 
anos depois, os próprios fazen-
deiros desafiavam os amigos a 
implantarem ao menos áreas 
experimentais de algodão. En-
contros técnicos e dias de campo 
para disseminar a cultura tam-
bém eram promovidos, inclusive 
nos municípios vizinhos, com ên-
fase a Luís Eduardo Magalhães.

E a mobilização deu certo, 
conta Eleusio Curvelo Freire no li-
vro “Algodão no Cerrado do Bra-
sil”, que leva o selo da Abrapa. 
A primeira investida maciça dos 
produtores foi na safra 1997/98, 
quando a região semeou 8 mil 
hectares. No ciclo 1999/2000, a 
Fundação Bahia passou a pesqui-
sar e transferir tecnologia, com o 
apoio da Embrapa Algodão, de 
consultores e de empresas de 
insumos e serviços. A partir de 
modelos desenvolvidos no Mato 
Grosso, as instituições ligadas 
ao setor ganharam força com a 
criação do Programa de Apoio 

ao Algodão na Bahia (Proalba) e 
do Fundo Para o Desenvolvimen-
to do Agronegócio do Algodão 
(Fundeagro). Também naquele 
período, começaram a ser im-
plantados os primeiros laborató-
rios de análises de fibras em HVI, 
atendendo a uma demanda que 
surgia com a expansão da ativi-
dade.

Foi nesse cenário que nasceu, 
em 2000, a Associação Baia-
na dos Produtores de Algodão 
(Abapa), que hoje representa 
cerca de 250 produtores respon-
sáveis pelo cultivo de aproxima-
damente 320 mil hectares de 

algodão a cada safra. Com boa 
condição climática, solo favorá-
vel e investimento contínuo em 
tecnologia e pesquisa, eles fa-
zem da Bahia o segundo maior 
produtor da  cultura no País. O 
Oeste baiano é hoje referência 
internacional no setor, conside-
rada uma das melhores regiões 
para investimento na cotonicul-
tura no Brasil. O produto que sai 
daquelas lavouras - de altíssima 
produtividade - é reconhecido 
pela indústria como o que mais 
se aproxima da qualidade do al-
godão australiano, um dos me-
lhores do mundo.
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união dos produtores 
foi fundamental na nova 
e progressista fase da 

cotonicultura brasileira e baiana 
nos últimos anos. Enquanto em 
nível nacional foi constituída em 
1999 a Associação Brasileira dos 
Produtores de Algodão (Abrapa), 
na Bahia surgia em 31 de maio 
de 2000 a Associação Baiana dos 
Produtores de Algodão (Abapa). 
A missão da entidade sempre 
foi representar os interesses do 

segmento no Estado, fortalecer 
o setor e conquistar espaços nos 
mercados interno e mundial.

Atuando de forma integrada 
com a associação nacional e com 
seus diversos programas e ações, 
a Abapa nasceu forte, a partir da 
organização dos produtores lo-
cais. Promove o algodão baiano 
nos mercados nacional e interna-
cional e tem sido essencial para o 
sucesso da cultura na Bahia nos 
seus 14 anos de existência. Re-

A
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n n n Recepção da sede da Abapa no município de Barreiras

cebe reconhecimento no Brasil e 
fora dele como referência asso-
ciativa, que contribui para o de-
senvolvimento sustentável da ca-
deia produtiva da fibra no Estado 
e no País.

A entidade avançou na orga-
nização produtiva, na geração de 
empregos e nas transformações 
no meio onde está inserida, ao 
lado da oferta de um produto de 
alta qualidade, com sustentabili-
dade econômica, social e ambien-

tal. Tendo o apoio do Fundeagro, 
criado em 2002, e do Instituto 
Brasileiro do Algodão (IBA), desde 
2010, e com a parceria de várias 
empresas, instituições e consulto-
rias, a Abapa desenvolveu inten-
so trabalho e obteve excelentes 
resultados.

Pesquisas, capacitações e trei-
namentos, análises laboratoriais, 
com instalações e equipamentos 
modernos, programas fitossani-
tários e inúmeros outros projetos 

permitiram desenvolver a cotoni-
cultura baiana e tornar o Estado 
grande fornecedor de algodão, 
com altíssima qualidade. A asso-
ciação dos produtores continua a 
trabalhar neste sentido, buscan-
do sempre evoluir na redução de 
custos, no aumento de produtivi-
dade e na agregação de valor, in-
clusive com a verticalização da ca-
deia produtiva, procurando gerar 
mais emprego, renda e qualidade 
de vida.
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mISSÃO
Representar os interesses da cotonicultura do Estado da Bahia e promover o algodão baiano nos 

mercados nacional e internacional, de forma sustentável e integrada.

vISÃO
Ser reconhecida nacional e internacionalmente como referência associativa, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva do algodão da Bahia e do Brasil.

vALORES
• Compromisso com os interesses dos associados;

• Transparência e excelência na gestão e nos serviços prestados;

• Foco nos resultados;

• Ética e profissionalismo;

• Zelo e respeito às comunidades com as quais se relaciona;

• Valorização das pessoas e seu bem estar;

• Responsabilidade socioambiental e com o desenvolvimento sustentável.

OBjETIvOS
• Participar, em conjunto com os órgãos públicos e outras entidades que atuam no meio rural, 

de ações em defesa dos interesses do setor, para o desenvolvimento sustentável da agricultura;

• Desenvolver ações para a agregação de valor à cotonicultura baiana;

• Criar, organizar e manter todos os serviços que possam ser úteis aos associados;

• Divulgar a qualidade do algodão baiano tanto no mercado interno quanto externo;

• Promover a adoção de regras, normas e sistemas que possam beneficiar e aperfeiçoar 

o trabalho e a produtividade, bem como a comercialização do algodão;

• Divulgar a importância da cotonicultura para o desenvolvimento econômico e social do Estado da Bahia;

• Promover a responsabilidade social e o respeito ao meio ambiente.

INSTITUCIONAL
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Criados em 2002 e em 2010, respectivamente, o Fundo para o Desenvolvimento do Agronegócio do 
Algodão (Fundeagro) e o Instituto Brasileiro do Algodão (IBA) são responsáveis diretos pela expansão 
organizada e sustentável da cotonicultura na Bahia, garantindo recursos para as ações e projetos de de-
senvolvimento do setor. É impossível tratar do algodão no Estado sem citar os dois fundos.

IBA - Os governos do Brasil e dos Estados Unidos 
formalizaram, em 2010, um acordo para criação de 
um fundo com recursos oriundos do Commodity 
Credit Corporation, órgão do governo americano, 
como solução parcial para o “contencioso do algo-
dão” entre os dois países na Organização Mundial 
do Comércio (OMC), relativa aos subsídios concedi-
dos pelo governo americano a seus produtores de 
algodão. Com o acordo surgiu o IBA, associação civil 
sem fins lucrativos fundada em junho daquele ano 
para gerir os recursos de US$ 147 milhões por ano, 
tendo por objetivo promover o desenvolvimento 
da cotonicultura brasileira, observando as melhores 
práticas de gestão, governança e transparência.

Com sede localizada em Brasília, o IBA está se 
consolidando como uma entidade de referência no 
setor do algodão, atuando de forma estratégica no 
desenvolvimento de atividades ligadas à cotonicul-
tura, definidas no Memorando de Entendimento 
entre os dois governos. Estão englobadas, entre 
outras, ações de controle, mitigação e erradicação 
de pragas e doenças; compra e uso de bens de ca-
pital; melhoria da infraestrutura; promoção do uso 
do algodão; adoção de cultivares; sustentabilidade 
socioambiental; e serviços de informação de mer-
cado. A estruturação do IBA começou entre o fim 
de 2010 e o início de 2011, com a formação da di-
retoria executiva e a definição do modelo de gover-
nança e funcionamento.

FUnDEAGRo - Surgiu como parte do Programa 
de Incentivo à Cultura do Algodão (Proalba), cuja lei 
foi sancionada ainda em 2001 pelo governo baiano. 
Seus recursos equivalem a 10% do total de 50% de 
isenção que o programa concede ao produtor no 
ICMS das operações de comercialização do produto 
no mercado interno, desde que atenda a requisitos 
tecnológicos, fitossanitários e de qualidade previa-
mente estabelecidos.

O dinheiro é reinvestido na cadeia produtiva, 
principalmente por meio de ações de pesquisa, 
sanidade, difusão de tecnologias, preservação am-
biental, qualificação e até mesmo de divulgação e 
abertura de novos mercados, principalmente no 
exterior, para o algodão baiano. O Fundeagro tem 
sido, desde sua criação, uma importante ferramen-
ta, tornando possível a implantação de significati-
vas melhorias em toda a cadeia produtiva.

Em 2013, último ano com dados consolidados, 
o fundo garantiu a aplicação de R$ 6,01 milhões 
para o fortalecimento da cultura no Estado. Já en-
tre 2002 e o primeiro trimestre de 2014, os valores 
arrecadados chegaram a R$ 67,7 milhões e as apli-
cações totalizaram R$ 54,8 milhões em igual perí-
odo. O Fundeagro é composto pela Abapa, Aiba, 
Fundação Bahia, Seagri, EBDA e Adab, Associação 
dos Engenheiros Agrônomos de Barreiras (Aeab), 
representantes das indústrias de beneficiamento 
de algodão e Embrapa Algodão.
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n n n Emblemática disputa internacional chega ao fim com nova vitória para os produtores brasileiros de algodão

 Após mais de uma década de disputa perante a Organização Mundial do Comércio (OMC), o Brasil e 
os Estados Unidos selaram em outubro de 2014 o fim do contencioso WT/DS 267. A emblemática disputa 
chegou ao fim com nova vitória para os produtores brasileiros de algodão, que conseguiram garantir prin-
cípios básicos para a concorrência no mercado internacional.

No ano anterior, quando os norte-americanos pararam de pagar os pagamentos devidos ao Brasil, a 
Abrapa e o governo federal vinham levantando e analisando intensamente todas as opções de resolver o 
contencioso da forma mais favorável aos produtores brasileiros e ao Brasil. Após meses de estudos e di-
versas rodadas de negociações, a Abrapa está convencida de que foi construída a melhor solução para os 
produtores brasileiros de algodão e o agronegócio.

Isso porque, dentre as mudanças conquistadas, a mais importante, relativa ao programa GSM-102 - 
especialmente no tocante ao aspecto de que os Estados Unidos não oferecerão garantias para crédito à 
exportação com prazo superior a 18 meses -, não valem apenas para o algodão, mas para todo o agrone-
gócio.

Entre as conquistas estão, também, a transferência US$ 300 milhões para o IBA ainda no mês de outu-
bro e a flexibilização no uso dos recursos do IBA para assistência técnica e capacitação relativas ao setor 
cotonicultor do Brasil e relativas à cooperação internacional.
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Eleita em agosto de 2010 para presidir a Abapa 
no biênio 2011-2012, assumindo o cargo ocupa-
do desde 2008 por João Carlos Jacobsen, a cotoni-
cultora Isabel da Cunha foi reeleita em 2013 para 
mais um biênio frente à entidade (foto acima). A 
votação ocorreu em assembleia realizada em Luís 
Eduardo Magalhães. No pronunciamento logo 
após a reeleição, Isabel da Cunha relembrou algu-
mas conquistas obtidas nos dois primeiros anos 
frente à Abapa. Entre elas estavam a moderniza-
ção do laboratório em Luís Eduardo Magalhães, 

com aquisição de novos equipamentos e amplia-
ção da estrutura física, a capacitação de mão de 
obra com cursos para operadores e mecânicos de 
máquinas agrícolas no Centro de Treinamento e 
de profissionais de cozinha no Centro de Alimen-
tação, e a certificação das fazendas pelo Programa 
Socioambiental da Produção de Algodão (Psoal). 
Entre os desafios listados na época pela presiden-
te estavam a defesa dos interesses dos associados 
da Abapa perante o governo e o mercado nacio-
nal e internacional.

REELEIçÃO NA GESTÃO DA ABAPA
n n n Gestão - Biênio 2013/2014

n n n Gestão - Biênio 2011/2012
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n n n Auditório da sede da Abapa, no município de Barreiras

Fiel aos seus valores, entre os quais o compromisso com os interesses dos associados, a valorização das 
pessoas, a transparência e a excelência na gestão e na prestação de serviços, a Abapa buscou aprimorar 
nas gestões 2011/12 e 2013/14 a estrutura de atendimento administrativo, tanto na sede, em Barreiras, 
quanto no escritório em Luís Eduardo Magalhães, onde fica também o principal laboratório do Centro de 
Análise de Fibra de Algodão da entidade. As outras três unidades estão localizadas nos municípios de São 
Desidério, distrito de Roda Velha (que possui laboratório de análise em HVI); em Correntina, no distrito de 
Rosário; e em Guanambi (que possui laboratório de classificação visual).

n n n Hall de entrada do auditório, no município de Barreiras

AO LADO DOS ASSOCIADOS E DA CADEIA PRODUTIvA
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n n n Recepção

n n n Sala da equipe do Programa Fitossanitário

n n n Sala de reuniões

n n n Recepção

UNIDADE DA ABAPA Em
LUÍS EDUARDO mAGALhÃES



REORGANIZAçÃO
INTERNA
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O NOvO SISTEmA
Em 2012, a Abapa implantou o sistema Prodix nos módulos Com-

pras, Financeiro, Controle de Ativos, Contábil e Folha de Pagamento. 
O software abrange todas as áreas da associação, cuidando de seus 
processos, diminuindo custos operacionais e fazendo as gestões fiscal 
e contábil. Implantado para auxiliar na reestruturação dos controles 
e dos processos da Abapa, o Prodix gera informações administrativas 
que guiam a entidade no cumprimento de suas metas e objetivos.

PARCERIA PARA QUALIfICAçÃO
Em 2011 foi firmada parceria com o Instituto Avançado de Ensino 

Superior de Barreiras (IAESB) que viabilizou o acesso de funcionários 
da Abapa ou alunos indicados pela associação a cursos de graduação. 
A entidade assumiu o pagamento de bolsa-auxílio de 50% do valor da 
mensalidade. A iniciativa teve o objetivo de estimular a qualificação e o 
aprimoramento dos profissionais da Abapa em suas áreas de atuação.

Várias iniciativas foram tomadas para atender de maneira mais eficiente aos interesses dos associados, 
sempre focadas em melhores resultados. Uma delas foi o aprimoramento da estrutura administrativa da 
Abapa, que passou a contar com profissionais qualificados em cargos estratégicos e com dedicação exclu-
siva. Foram estruturados os setores Financeiro, Contabilidade, Recursos Humanos, Compras, Assessoria de 
Relações Institucionais, Laboratório, Centro de Treinamento, Projetos Técnicos e inclusive o de Prestação 
de Contas. A Abapa possui, em média, 80 colaboradores, número que pode oscilar conforme o período do 
ano. A seguir, veja as principais iniciativas internas desenvolvidas pela associação:

AmPLIAçÃO DO ESCRITÓRIO Em 
LUÍS EDUARDO mAGALhÃES

Para melhor atender aos associados, aumentar sua capacidade operacional e proporcionar melhores 
condições de trabalho a sua equipe, a Abapa adquiriu em 2011 um lote ao lado de suas dependências no 
município. O investimento de R$ 440 mil foi custeado com recursos próprios e do Fundeagro. Com isso, 
a Abapa assegurou espaço físico para projetos futuros, como a ampliação de seu principal laboratório. O 
terreno está localizado em uma região estratégica da cidade.
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CONTROLE PATRImONIAL
Por meio de contrato celebrado com a empresa A4 Consultoria Pa-

trimonial, foi realizado em 2013 o Levantamento Analítico Contábil/
Fiscal, visando atender à exigência legal de se manter registros que 
permitam identificar os bens do imobilizado, a data de sua aquisição, 
o valor original e os posteriores acréscimos ao custo, reavaliações, 
depreciações e baixas. Também foi efetivado um levantamento das 
documentações contábeis/fiscais; diários e razões contábeis; notas, 
documentos e livros contábeis/fiscais; razão auxiliar e inventário fí-
sico/fotográfico a fim de levantar e relacionar os bens operacionais 
da Abapa em todas as dependências, fixando plaquetas de identifi-
cação, catalogando-os por centro de custo, responsabilidade e loca-
lização, inclusive com a elaboração de inventário digital com fotos. O 
serviço de avaliação patrimonial executado pela A4 Consultoria teve 
como propósito estabelecer os valores atuais de todos os itens que 
compõem o patrimônio para a determinação de valor total de seu 
Ativo Imobilizado.

A ImPORTâNCIA DAS AUDITORIAS 
São realizadas ao longo dos anos, após os balanços, garantindo os fe-

chamentos sem ressalvas. Nas análises profundas dos dados contábeis e 
nas avaliações em geral fica comprovado, a cada ano, a regularidade dos 
registros e procedimentos, obedecendo sempre às disposições legais e 
validando a veracidade das informações geradas pelo sistema de contro-
le e divulgadas em relatórios e demonstrativos.

Em 2013, foi regularizada a situação dos bens patrimoniais da Abapa com relação à depreciação, 
que foi corrigida. O trabalho observou o uso e o desgaste natural ao longo do tempo e foi realizado 
conforme a legislação vigente.

REGULARIZAçÃO PATRImONIAL
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n n n Setor administrativo da Abapa em Luís Eduardo Magalhães

Também em 2013 a Abapa contratou um 
contador para estabelecer, organizar e contro-
lar o setor de Contabilidade em todas as duas 
vertentes. O profissional dirige os trabalhos 
referentes aos fechamentos mensais e anuais, 
relatórios e demonstrativos, arquivamento, 

controle do Imobilizado, entre outros, supervi-
sionando e orientando a execução dos procedi-
mentos contábeis, de acordo com as exigências 
legais e administrativas, responsabilizando-se 
junto a órgãos das esferas federal, estadual e 
municipal.

ARQUIvO DE DOCUmENTOS 
Por meio de contrato firmado entre a Abapa e a empresa Expressão RH Assessoria Ltda., foi possível 

viabilizar, em 2013, a organização do arquivo da entidade. A guarda e a conservação de documentos pas-
saram a ser controladas, com otimização de espaço, garantindo a preservação dos papéis e agilidade nas 
consultas físicas. A organização incluiu a classificação de documentos, organização de acordo com o tempo, 
também sempre de acordo com a legislação em vigor.
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A área de Tecnologia da Informação (TI) passou por mudanças em 2014 para atender as necessidades 
de uma associação que cresce e se desenvolve de forma ordenada. A solução foi a permanência, em pe-
ríodo integral, de um profissional para prestar atendimento ao setor administrativo e ao laboratório na 
unidade de Luís Eduardo Magalhães e outro para as demandas na sede da Abapa, em Barreiras. A medida 
permitiu uma atuação segura do setor de TI, garantindo o bom funcionamento dos serviços de rede, cor-
reio eletrônico, backup, impressões, suporte ao público interno, segurança de rede, manutenção e atuali-
zações em computadores e notebooks, entre outros. A Abapa incrementou o setor, que foi transferido para 
outra sala e conquistou a modernização necessária em espaço climatizado. No mesmo período, também 
foi adquirido um novo servidor para o banco de dados, firewalls e demais serviços relativos a área de TI.

ESmAGADORA DE 
CAROçO DE ALGODÃO

Avançou em 2014 o projeto iniciado ainda no ano anterior que pre-
vê a construção de uma esmagadora de caroço de algodão no distrito 
de Roda Velha, no município de São Desidério, garantindo a vertica-
lização da cadeia produtiva do algodão baiano e agregando valor à 
produção. A unidade terá capacidade para processar 500 toneladas 
de caroço por dia, gerando cerca de 90 empregos diretos na produção 
de óleo, farelo e línter. O terreno de 31,2 hectares onde será erguida 
a estrutura já foi adquirido com recursos do IBA. A esmagadora de ca-
roço é a aposta para garantir, no futuro, a sustentabilidade da Abapa.

fORTALECImENTO
INSTITUCIONAL

A consultoria Vetor C foi contratada para im-
plantar melhorias na área de recursos humanos 
e nos demais setores da Abapa. Entre elas está 
o desenvolvimento de indicadores de resultado, 
reorganização de cargos e salários, definição de 
política de remuneração e criação do organo-
grama da Abapa. Além de ampliar a eficiência 
da entidade, o trabalho resultou no estreita-
mento da relação entre setores e direção.

n n n Consultoria promoveu atividades voltadas para o
fortalecimento institucional
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Transformar o trabalho indivi-
dual em participação coletiva foi 
sem dúvida um grande desafio e 
a forma mais eficaz que a coto-
nicultura baiana encontrou para 
enfrentar os inúmeros obstácu-
los encontrados para produzir. 
A Bahia é hoje o segundo maior 
produtor de algodão do Brasil, e 
foi graças à capacidade de divi-
dir tarefas e viver em associação, 
que encontramos o nosso rumo.

O associativismo nos deu a 
oportunidade de organizar a 
cadeia, ficarmos mais fortes e 
ganhar representatividade. A ca-
deia produtiva organizada nos 
permitiu chegar junto ao gover-
no do Estado, levar nossas de-
mandas, sugerir soluções, e par-
ticipar ativamente na resolução 
dos problemas que nos afetam, 
e talvez essa tenha sido a gran-
de diferença da região Oeste da 
Bahia: a contribuição na busca 
por alternativas para solucionar 
os problemas. Dessa forma, o as-
sociativismo se apresentou como 
uma alavanca, um mecanismo 
que acrescentou capacidade 
produtiva e comercial a todos os 

produtores, colocando-nos em 
melhor situação para viabilizar as 
nossas atividades e trazer desen-
volvimento para a região.

É nesse contexto que se insere 
a Abapa – associação forte e atu-
ante –, que tem construído sua 
história e reafirmado, dia após 
dia, o seu compromisso com o 
cotonicultor baiano e com a so-
ciedade em geral. Tive a honra 
de participar ativamente do pro-
cesso de fundação desta associa-
ção. Nessa época a Bahia nem 
sequer aparecia na classificação 
da produção nacional. Com a 
organização do setor, percebe-
mos que havia oportunidade de 
crescimento. Propusemos ao go-
verno do Estado a criação do Pro-
grama de Incentivo à Cultura do 
Algodão da Bahia (Proalba) e nos 
comprometemos a transformar 
a Bahia no segundo maior pro-
dutor de algodão do Brasil, dois 
anos depois já ocupávamos essa 
posição.

E a Abapa seguiu firme, de-
senvolvendo ações e projetos 
que melhorariam e facilitariam 
o trabalho do produtor no Esta-

n n n João Carlos Jacobsen Rodrigues

O ASSOCIATIvISmO Em 
BENEfÍCIO DO PRODUTOR
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do. Nesses últimos quatro anos, 
sob a excelente gestão da presi-
dente Isabel da Cunha, e graças 
à vitória do Brasil na Organização 
Mundial do Comércio (OMC), 
contra o subsídio americano, 
vieram recursos que permitiram 
à associação traçar novas metas 
e dar passos importantes para o 
desenvolvimento da cotonicul-
tura. Projetos como o melhora-
mento do Laboratório de Análi-
ses de Fibras, a recuperação de 
estradas vicinais com o Projeto 
de Escoamento da Produção e 
Conservação dos Recursos Natu-
rais, o monitoramento e controle 
do bicudo e outras pragas, com o 
Programa Fitossanitário e o pro-
jeto socioambiental da Abrapa, 
o Algodão Brasileiro Responsável 
(ABR), foram passos importan-
tes, que só foram viáveis com as 
possibilidades de recursos, tanto 
do Fundeagro, quanto do Insti-
tuto Brasileiro do Algodão (IBA) 
– apoios imprescindíveis para o 
grande trabalho dessa gestão.

Ainda temos muitos desafios 
pela frente, e o maior deles é a 
execução de ações e projetos que 

garantam e mantenham a susten-
tabilidade da associação. Acre-
dito que a nova diretoria para o 
biênio 2015/2016 encontrará o 
caminho pronto para iniciar essa 
nova empreitada, a exemplo da 
implantação de uma indústria es-
magadora de caroço de algodão 
e extração de óleo, que além de 
gerar emprego e renda à socie-
dade, será o início de um novo 
momento de independência e 
fortalecimento da entidade.

Por fim, parabenizo a presi-
dente Isabel pelo excelente tra-
balho e desejo sucesso à nova 
gestão.

joão Carlos
Jacobsen Rodrigues
Vice-presidente da Abrapa,
diretor e ex-presidente
da Abapa
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Os anos de 2013 e 2014 marca-
ram a consolidação do IBA. Neste 
biênio foram aprovados 79 proje-
tos. Desde o início, o IBA já apoiou 
mais de 100 projetos, sendo que 72 
encontram-se em execução e 41 já 
foram encerrados. Apesar de ter 
sido criado em 2010, o início opera-
cional do IBA se deu em 2011, com o 
foco na estruturação do modelo de 
funcionamento do instituto, criação 
e estabelecimento de regras claras 
de operacionalização. 2012 foi o 
ano de efetivo início do suporte a 
projetos, quando chegamos a 33 
em andamento, em quase todos 
os estados produtores de algodão, 
além dos projetos de cooperação 
internacional. É importante tradu-
zir em números os resultados da 
atuação do IBA, juntamente com 
as associações estaduais, Abrapa e 
MRE. Se a vitória do Brasil na OMC 
é um marco mundial na disputa co-
mercial envolvendo a agricultura, 
a criação do IBA, como resultado 
dessa disputa, pode se tornar um 
benchmarking para futuras nego-
ciações entre os países membros 
daquela organização. Vale reforçar 
que o aporte de recursos ao setor 

só se tornou possível com a criação 
do instituto e de todas as regras en-
volvendo as questões de uso dos 
recursos, transparência e prestação 
de contas.

Mais de 15 mil pessoas já fo-
ram treinadas ou capacitadas nos 
diversos projetos. Já foram gera-
dos cerca de 70 mil exemplares 
de publicações, boletins técnicos e 
informativos. Quanto à participa-
ção em eventos, congressos, dias 
de campo, viagens técnicas, foram 
mais de 150 eventos apoiados em 
diversos projetos de todas as asso-
ciadas.

O IBA está possibilitando às as-
sociações estruturarem suas sedes 
e desenvolverem espaços para 
treinamento e capacitação. Até o 
momento já foram desenvolvidos 
cinco projetos visando a constru-
ção ou aquisição de sede para as 
associações de produtores e seis 
projetos envolvendo a construção 
de centros de treinamento. Desta-
co também os projetos de controle 
de pragas, como o bicudo e Helico-
verpa, que tem contribuído para 
o futuro da produção de algodão 
no Brasil. Além desses, o projeto 

n n n Haroldo Rodrigues da Cunha

O IBA E A CONTRIBUIçÃO
àS ASSOCIADAS
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ABR da Abrapa tem tido resultados 
bastante expressivos. A cotonicul-
tura brasileira é hoje referência em 
relação à sustentabilidade social e 
ambiental, não só no Brasil, como 
também no exterior, onde o algo-
dão brasileiro corresponde a 60% 
do total de algodão BCI (Better Cot-
ton Initiative) produzido no mundo.

A organização do setor produ-
tivo se reflete também no institu-
to. O IBA veio se juntar às diversas 
instituições existentes: associações, 
fundos, cooperativas, fundações, 
para colaborar com a construção 
de um cenário mais favorável à 
cotonicultura brasileira. O trabalho 
dessas organizações, com objetivi-
dade, seriedade e profissionalismo, 
certamente deixarão um legado 
importantíssimo, não só para o se-
tor, mas para a sociedade brasileira 
como um todo.

A Abapa teve um papel fun-
damental em todo o processo de 
consolidação do IBA, desde a sua 
criação, participando do estabeleci-
mento do modelo de funcionamen-
to, até o ponto em que o instituto 
se encontra hoje com inúmeros 
projetos em andamento. Somente 

essa associada tem hoje 13 proje-
tos em execução com apoio do IBA, 
além de 3 que já foram encerrados 
e outros 4 que encontram-se em 
análise para aprovação nas próxi-
mas reuniões do Conselho Gestor. 
A presidente Isabel da Cunha e o 
próximo presidente da Abrapa, o Sr. 
João Carlos Jacobsen, participaram 
ativamente das ações do instituto, 
como membros do Conselho Ges-
tor. Essa participação foi fundamen-
tal no estabelecimento de um tra-
balho voltado para a efetividade do 
IBA, buscando sempre o equilíbrio 
entre o ponto de vista dos repre-
sentantes do setor privado e os do 
governo no Conselho, com o obje-
tivo da correta e melhor destinação 
dos recursos. 

Agradeço profundamente à pre-
sidente Isabel por toda sua dedica-
ção ao algodão baiano e brasileiro e 
quero registrar aqui minha admira-
ção por essa mulher de fibra, forte 
e vitoriosa, como é também o algo-
dão baiano.

haroldo Rodrigues da Cunha
Presidente do Instituto
Brasileiro do Algodão (IBA)
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Quando a Abrapa foi criada, 
em 7 de abril de 1999, o propósi-
to era unir o setor. O exemplo de 
associativismo veio da Associação 
Mato-grossense dos Produtores 
de Algodão (Ampa), mas logo foi 
levado como proposta aos de-
mais estados. Em 2000, os pro-
dutores da Bahia atenderam ao 
chamado, e criaram a Associação 
Baiana dos Produtores de Algo-
dão (Abapa), assim como aten-
deram ao desafio de produzir a fi-
bra no cerrado, investir em novas 
tecnologias, treinar mão de obra, 
apoiar entidades de pesquisas e, 
passo a passo, ocupar o segundo 
lugar no ranking de produção do 
Brasil.

Desde a criação da Abrapa, há 
15 anos, e em parceria com as 
associações estaduais, os desa-
fios a serem vencidos para defen-
der os interesses do setor foram 
muito grandes. Passamos de país 
importador a exportador, ainda 
em 2001, implantamos o sistema 
Abrapa de Identificação (SAI), ins-
tituímos a padronização de análise 
por HVI; implantamos o programa 
Algodão Brasileiro Responsável 
(ABR), fizemos o benchmarking 

do ABR com a Better Cotton Initia-
tive (BCI); promovemos o algodão 
brasileiro no mercado externo e 
conquistamos espaço no disputa-
do mercado asiático. Em parceria 
com o governo brasileiro, vence-
mos o contencioso do algodão na 
OMC: como consequência, cria-
mos o IBA e, recentemente, firma-
mos um acordo com os EUA, sem 
precedentes na história do comér-
cio mundial.

A Abapa é uma peça importan-
te de todo esse processo; é uma 
associação atuante e comprome-
tida. Numa postura inovadora, 
empreendedora e pioneira, desde 
2011 é gerida por uma mulher, Isa-
bel da Cunha, exemplo de produ-
tora rural que serve de referência 
para o setor com os resultados e 
índices de produtividade que tem 
conseguido em campo. É inegável 
reconhecer na Isabel, à frente da 
Abapa, a força da mulher brasilei-
ra. Alguém que não esquece da 
família, dos filhos ainda peque-
nos; dirige os negócios ao lado do 
irmão e do marido e ainda se des-
dobra para cumprir os compro-
missos que uma entidade como 
a Abapa exige. Compromissos em 

n n n Gilson Ferrúcio Pinesso
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prol dos interesses em comum.
São exemplos do trabalho 

comprometido da Abapa, nos úl-
timos quatro anos, a realização do 
programa fitossanitário que mo-
nitora as áreas de algodão com o 
intuito de conscientizar os cotoni-
cultores da importância do acom-
panhamento e do controle do bi-
cudo-do-algodoeiro. Um exercício 
diário, que sabemos que a Abapa 
vem empreendendo com bastan-
te empenho. A associação tam-
bém é exemplo na instalação do 
Centro de Análises de Fibra para 
atender com qualidade os seus 
associados e, desde o princípio, 
participa ativamente da estrutura-
ção do Programa Standard Brasil 
HVI. São exemplos ainda o traba-
lho em prol de capacitar mão de 
obra para atuar nas fazendas com 
projetos como o AlimentAÇãO e o 
Centro de Treinamento de Mecâ-
nicos. Vale destacar ainda o enga-
jamento da Bahia incialmente no 
Programa Socioambiental da Pro-
dução de Algodão (Psoal) e, acre-
ditando na causa, ter aderido tam-
bém ao ABR e ter se engajado nas 
discussões para o benchmarking 
com a BCI. Hoje, a Bahia contribui 

positivamente para que 71% de 
toda a produção da safra 2013/14 
tenha certificação socioambien-
tal. É peça importante igualmente 
no papel que o Brasil desempe-
nha como fornecedor de 60% de 
todo o algodão BC produzido no 
mundo. Recentemente, a Abapa 
tem trabalhado em ações como 
a patrulha mecanizada, um  pro-
jeto de conservação dos recursos 
naturais da lavoura de algodão 
e escoamento da produção, que 
serviu de exemplo e motivação 
para outras associadas. Não pode-
ríamos deixar de destacar ainda o 
importante trabalho desenvolvido 
em apoio aos pequenos produto-
res da região sudoeste com o ob-
jetivo de fortalecer as atividades 
realizadas, proporcionando-lhes 
aumento de renda e agregando 
valor ao produto e à propriedade. 
E, finalmente, pontuar a atuação 
do Tecendo Cidadania, projeto de 
inclusão social que capacita pes-
soas das comunidades da região 
sudoeste da Bahia para a confec-
ção de peças artesanais, gerando 
oportunidades de emprego e de 
renda para as famílias de trabalha-
dores rurais.

Diante de tudo o que foi expos-
to, só cabe à Abrapa parabenizar 
Isabel da Cunha e todos aqueles 
que contribuíram para que essas 
ações fossem realizadas. Durante 
quatro anos, muitos foram os de-
safios: crescimento da infestação 
do bicudo-do-algodoeiro, a chega-
da da Helicoverpa, falta de chuva, 
queda na produtividade, oscilação 
de preços, instabilidade no merca-
do. Mas maiores foram os resulta-
dos e os benefícios que a Abapa 
conseguiu entregar aos seus asso-
ciados e à sociedade baiana. 

Encerro minhas palavras com 
uma frase célebre de Victor Hugo: 
“As pessoas não carecem de força: 
carecem de determinação”. Nos 
últimos quatro anos, à frente da 
Abapa, Isabel, você, sua equipe e 
diretoria demonstraram mais do 
que força e determinação. Tive-
ram comprometimento. O resul-
tado não poderia ser diferente: 
missão cumprida. Parabéns!

Gilson Ferrúcio Pinesso
Presidente da Associação
Brasileira dos Produtores
de Algodão no biênio
2013-2014
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n n n Presidente da Abapa, Isabel da Cunha, com membros da missão comercial da Abrapa que foi a Cingapura em 2011

ara acompanhar um mer-
cado cada vez mais globa-
lizado e competitivo, estar 

presente nos principais eventos 
técnicos e encontros comerciais 
do setor do algodão é atividade 
obrigatória para uma entidade 
do porte da Abapa. E é o que vem 
sendo feito nos últimos anos, seja 
no Brasil, seja no exterior. A pre-
sidente da associação, Isabel da 
Cunha, e outros representantes 
da diretoria têm acompanhado 
as principais missões comerciais 
do segmento.

No primeiro semestre de 2011, 
entre 30 de abril e 8 de maio, uma 
comitiva brasileira foi a Cingapura 
e Hong Kong divulgar o algodão 

nacional aos industriais dos dois 
países e também de Bangladesh 
e da Malásia. Foi a primeira mis-
são brasileira ao exterior em que 
os presidentes de todas as asso-
ciações estaduais participaram. 
Na época, a primeira gestão de 
Isabel à frente da Abapa havia 
começado recentemente. O gru-
po foi acompanhado também do 
senador Blairo Maggi e de repre-
sentantes das indústrias têxteis 
e de traders como Noble, Ecom, 
Olam e Devcot, responsáveis pela 
comercialização do algodão bra-
sileiro na Ásia. Veja, a seguir, ou-
tras missões internacionais que 
contaram com a participação da 
Abapa.

P
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Além da missão comercial a 
Cingapura e Hong Kong, entre 
abril e maio daquele ano a Aba-
pa integrou a comitiva baiana 
que, coordenada pela Secreta-
ria da Agricultura, Irrigação e 
Reforma Agrária (Seagri), em 
parceria com a Agência Brasilei-
ra de Promoção de Exportações 
e Investimentos (Apex Brasil), foi 
a Pequim, na China, com o obje-
tivo de atrair investimentos para 
a agroindustrialização do Oeste 
da Bahia e o fortalecimento do 
comércio entre o Estado e aque-
le país. A Abapa foi representa-
da pelo produtor Celito Missio.

Maior produtor, a China é o 
maior consumidor mundial e 
também o maior importador da 
fibra, tornando-se um potencial 
parceiro. Na viagem a Pequim, 
a comitiva participou da soleni-
dade que ficou marcada pela as-
sinatura do protocolo de inten-
ções entre o Estado e o grupo 
chinês Chong Qing Grain Group 
para o investimento de R$ 4 bi-
lhões na construção de um polo 
industrial em Barreiras. A unida-
de atuaria no esmago e no refi-
no de soja. Durante a viagem foi 
discutida ainda a instalação de 
unidades de industrialização de 
algodão no Oeste baiano. O gru-
po participou também de visitas 
a grandes empresas chinesas e 
de rodadas de negócios.

Em outubro daquele ano a presidente da Abapa, Isabel da 
Cunha, representou a entidade no tradicional evento do Internatio-
nal Cotton Association (ICA), realizado em Liverpool, na Inglaterra. 
O ICA reúne mais de 500 nomes da cadeia mundial do algodão, que 
participam de palestras e discussões sobre o futuro do setor. Um 
jantar de gala encerra a programação.

NA INGLATERRA

n n n Celito Missio (ao centro) representou a Abapa em missão da Apex

n n n Missão comercial em Hong Kong



2012

RELATÓRIO DE GESTÃO ABAPA | CAPÍTUlo 4. RELAÇõES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇãO
50

A Abrapa realizou em março 
uma missão comercial à Turquia, 
mercado emergente na compra 
do algodão brasileiro. O objetivo 
foi estreitar relações com os in-
dustriais têxteis turcos. Ao longo 
do ano anterior a Turquia foi o 
quarto maior comprador de algo-
dão do Brasil: aproximadamente 
62 mil toneladas.

A comitiva da Abrapa reuniu-
-se com industriais têxteis na ci-
dade de Kahramanmaras para 
um seminário sobre a produção e 
a qualidade do insumo brasileiro. 
A presidente e o diretor da Aba-
pa, Isabel da Cunha e João Carlos 
Jacobsen, respectivamente, inte-
graram a comitiva, que foi com-
posta pelo presidente da Abrapa, 
representantes da diretoria e das 
estaduais do Paraná, São Paulo, 
Minas Gerais, Mato Grosso do Sul 
e Mato Grosso.

Entre outubro e novembro a 
presidente da Abapa integrou a 
missão liderada pela Abrapa que 
foi novamente a Pequim, na Chi-
na. Os brasileiros receberam 135 
convidados, entre representantes 
da indústria têxtil local e traders, 
para um jantar de confraterniza-
ção. O evento serviu para mostrar 
as ações da Abrapa e de entidades 
parceiras junto aos compradores 
da fibra nacional. Na ocasião, foi 
apresentado o programa Algodão 
Brasileiro Responsável (ABR).

n n n Comitiva brasileira em indústria têxtil da Turquia

n n n Brasileiros em encontro com executivos do setor na Turquia
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n n n Comitiva brasileira foi à Tailândia em 2013, onde se reuniu com industriais e compradores do algodão nacional

Em julho a presidente da 
Abapa, Isabel da Cunha, e o dire-
tor João Carlos Jacobsen volta-
ram à Ásia para encontros com 
compradores do algodão brasi-
leiro. A missão foi liderada pela 
Abrapa e contou com represen-
tantes das demais associações 
estaduais, que passaram por 
Vietnã, Tailândia e Indonésia. 
Esses países são tradicionais 
compradores do produto nacio-
nal e apresentam possibilidade 
de ampliação do mercado. Em 
cada país, a comitiva brasileira 
participou de encontros com 

n n n Presidente da Abapa, Isabel da Cunha, durante missão ao Vietnã

dezenas de industriais locais, in-
cluindo os líderes nacionais do 
setor. Os dirigentes retornaram 

da Ásia com boas perspectivas 
de negócios para as próximas 
safras.



Em setembro do mesmo ano  
Luiz Carlos Bergamaschi repre-
sentou a Abapa na missão do 
governo do Estado da Bahia que 
foi a Portugal e à China. Durante 
a viagem, foram assinados pro-
tocolos de cooperação técnica 
para transferência de tecnologia 
e realizadas rodadas de negócios 
com clientes internacionais do al-
godão baiano.

Em outubro o diretor da Aba-
pa Celito Breda viajou à Holanda 
para conhecer a maior biofábrica 
do mundo em controle biológico, 
em Rotterdam, pertencente à 
Koppert. Com as pesquisas mais 
avançadas, Europa e Estados Uni-
dos utilizam em larga escala esse 
tipo de ferramenta. O objetivo 
era buscar alternativas para au-
xiliar os agricultores no controle 
biológico de pragas e doenças. 

2013

n n n Luiz Carlos Bergamaschi (à direita), da Abapa, em missão oficial na China

n n n Diretor da Abapa, Celito Breda, acompanhou viagem à Holanda

n n n Representantes da Abapa participam da tradicional Sala de Negociações
de Liverpool, realizada no encontro da ICA

Ainda no mesmo mês, a Aba-
pa participou, por meio da pre-
sidente, do encontro anual do 
International Cotton Association 
(ICA), realizado na Inglaterra. 
Na ocasião, a Abrapa promoveu 
mais uma edição da Sala de Ne-
gociações de Liverpool, quando 
foram realizados encontros com 
compradores internacionais do 
algodão brasileiro. Representan-
tes de 14 empresas aproveitaram 
para estreitar o relacionamento 
comercial com os brasileiros.
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Em março, o vice-presidente da Abapa, Luiz Carlos Bergamaschi, representou a associação na 
32ª edição da Conferência de Bremen, na Alemanha. Entre os temas debatidos estava a expectati-
va dos consumidores finais de algodão sobre os produtos que recebem. Foram realizadas também 
reuniões dos grupos de trabalho que tratam, entre outros temas, de questões fitossanitárias e de 
análises. A conferência é realizada desde a década de 1950, quando tratava exclusivamente de 
questões ligadas aos testes de algodão. Com o tempo, passou a abordar também a produção e 
demais etapas da cadeia têxtil, chegando pela primeira vez em 2014 ao consumidor final.

n n n Em Gent os brasileiros conheceram centro de pesquisas da Bayer

n n n Em Monheim grupo conheceu a sede global da Bayer CropScience

Em agosto a presi-
dente da Abapa, Isabel 
da Cunha, e diretores 
da Abrapa participaram 
de uma missão técnica 
à Alemanha e à Bélgica. 
O convite foi da Bayer 
CropScience, com vistas 
à troca de informações 
e de conhecimento so-
bre novas tecnologias. 
A viagem teve dois des-
tinos principais: Gent, 
na Bélgica, e Monheim, 
na Alemanha. Em Gent 
fica um dos maiores 
centros de pesquisa em 
biotecnologia da Bayer. 
Já em Monheim está 
localizada a sede global 
da companhia. Os bra-
sileiros foram recebidos 
por gestores, com os 
quais puderam discutir 
os desafios da cotonicul-
tura no que diz respeito 
à tecnologia. Durante a 
viagem a comitiva visi-
tou laboratórios e áreas 
experimentais.
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n n n Missão à China realizada em 2014

n n n Representantes da Abapa foram à China e aos Emirados Árabes Unidos em 2014

Entre os dias 22 de setembro e 03 de outubro, a Abapa participou de uma missão à China e aos 
Emirados Árabes Unidos, organizada pela Abrapa, com o objetivo de promover o algodão brasilei-
ro para os compradores internacionais da pluma.

Na China, o grupo, que contou com a presença dos produtores da Abapa, Rui Gaio e Belmiro 
Catelan, visitou industriais têxteis do país nas cidades de Shangai, Qingdao e Pequim. A Abrapa 
promoveu eventos com os compradores para apresentar os números do algodão brasileiro e os 
trabalhos da associação em questões como qualidade, rastreabilidade e sustentabilidade.

Nos Emirados Árabes Unidos, a comitiva participou de mais uma edição anual do encontro da 
International Cotton Association (ICA), que contou também com a presença do vice-presidente da 
Abapa, Luiz Carlos Bergamaschi. A comitiva da Abrapa foi composta pela diretoria e representan-
tes de associações estaduais.

2014
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n n n Hans Joerg Rueckriem, Isabel da Cunha e João Carlos Jacobsen na palestra do Dia de Campo 2012

DIA DE CAmPO 
DO ALGODÃO

Uma das principais atividades do calendário anual da Abapa e da cotonicultura baiana é o Dia de Cam-
po do Algodão, promovido pela entidade com a Fundação Bahia, Fundeagro e Embrapa. O evento já é 
tradicional no Oeste do Estado e ocorre sempre da seguinte forma: na sexta-feira à noite é realizada uma 
palestra e, no sábado, o dia de campo propriamente dito, com apresentação de cultivares de algodão 
e palestras técnicas nas estações montadas ao redor da lavoura. Na programação da noite participam 
cerca de 350 convidados, incluindo associados da Abapa, pesquisadores, consultores, autoridades, re-
presentantes de entidades setoriais, tradings, corretoras de algodão e representantes de multinacionais. 
Em 2011, a palestra foi ministrada pelo economista Mailson da Nóbrega, com o tema “Economia global, 
tendências do agronegócio e do algodão”. A seguir, veja como foram os demais dias de campo da Abapa.

n n n Carlos Alberto Sardenberg e a
presidente da Abapa, Isabel da Cunha

2012
Os palestrantes foram Hans Joerg Rueckriem, especialista em 

qualidade do algodão, e Carlos Alberto Sardenberg, jornalista e 
comentarista econômico. Na palestra “Algodão e os desafios da 
qualidade”, Hans Joerg Rueckriem frisou a importância dos meios 
adequados na produção do algodão e a extrema relevância das 
análises de HVI para o cotonicultor. Já Sardenberg ministrou a pa-
lestra “Rumo da economia mundial e seu impacto para o Brasil”, 
relatando e explicando de forma muito descomplicada as sucessi-
vas crises que atingiram a economia mundial, como a de 2008, nos 
Estados Unidos; a crise do euro e a que atingiu a Grécia.
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n n n Dia de Campo em Luís Eduardo Magalhães: Sérgio de Marco, Isabel da Cunha, João Carlos Jacobsen e Clóvis Ceolin

n n n Sardenberg falou sobre os rumos da economian n n Hans Joerg Rueckriem abordou o tema qualidade
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n n n João Carlos Jacobsen, Isabel da Cunha, Eleusio Freire e Gilson Pinesso 

No dia 28 de junho o palestran-
te foi o economista Gustavo Loyo-
la, ex-presidente do Banco Central, 
que abordou o tema “Perspectivas 
da economia brasileira”. Ele fez 
uma análise econômica do cená-
rio global enfatizando a Europa, os 
Estados Unidos e a China, apresen-
tando ainda a política econômica 
no Brasil e o panorama do merca-
do de commodities, com destaque 
para o algodão. Loyola destacou 
que o agronegócio vai bem da 
porteira para dentro, mas que os 
produtores sofrem com falta de 
infraestrutura e tributação inade-
quada, entre outros entraves.

n n n Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central, fala sobre perspectivas da economia em palestra no Dia de Campo
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n n n João Carlos Jacobsen, Isabel da Cunha, Eleusio Freire e Gilson Pinesso 

Na manhã do dia 
29 de junho foi reali-
zado o Dia de Campo 
que teve um público 
de 500 participantes. 
A programação contou 
com palestras dividi-
das em três estações, 
que apresentaram te-
mas importantes para 
o desenvolvimento e 
fortalecimento da co-
tonicultura no Estado 
da Bahia.

n n n Celito Missio, diretor da Abapa, fala para os participantes sobre a intensidade do ataque do bicudo na safra
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Neste ano, o maior evento 
técnico da cotonicultura baia-
na foi aberto com as palestras 
“Brasil: perspectivas de negó-
cios e o algodão”, do jornalis-
ta e sociólogo Paulo Henrique 
Amorim, e “Mantendo finan-
ças sólidas na agricultura”, do 
diretor executivo do Rabobank, 
Antonio Carlos Barbosa Ortiz. 
Amorim destacou que a região 
Nordeste é, no momento, a que 
mais oferece oportunidades no 
País e onde mais está presente 
um sentimento de prosperida-
de entre a população. Já Ortiz 
defendeu a necessidade de se 
ter equilíbrio financeiro nos ne-
gócios, demonstrar que existe 
esse equilíbrio e, por fim, ter 
bastante consistência nos ne-
gócios, entregando aquilo que 
se promete.

n n n Auditório lotado para as palestras de abertura do Dia de Campo 2014

n n n Isabel da Cunha, Paulo Henrique Amorim e João Carlos Jacobsen

n n n João Carlos Jacobsen, Antonio Carlos Barbosa Ortiz e Isabel da Cunha
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n n n Cerca de 450 pessoas participaram das atividades do Dia de Campo 2014

n n n Sebastião Barbosa, da Embrapa Algodão, Isabel da Cunha, João Carlos Jacobsen e pesquisadores

Com três estações montadas no Campo Experimental da Fundação Bahia, o Dia de Campo abordou 
temas pertinentes ao novo momento que vive o algodão com a chegada de novas tecnologias e novas va-
riedades. Na primeira estação foi abordado o tema “Variedades de algodão de alta qualidade do programa 
Melhoramento do Algodão”, com os pesquisadores Camilo de Lelis Morello, da Embrapa, e Murilo Barros 
Pedrosa, da Fundação Bahia.

Na segunda estação o pesquisador Eleusio Curvelo Freire, da Cotton Consultoria, apresentou a palestra 
“O cenário do agronegócio do algodão no Brasil - novas cultivares comerciais de algodão”. Já na terceria 
estação o coordenador técnico do Grupo Fitossanitário, Celito Breda, e o consultor Marcos Tamai, da co-
missão de Agentes Biológicos/Grupo Fitossanitário, trataram sobre o tema “Manejo do sistema de refúgio 
e estratégias do Programa Fitossanitário”. O evento contou com 450 participantes.

2014



Em 2011 e 2013 a Abapa par-
ticipou, por meio da presidente, 
Isabel da Cunha, dos demais di-
retores e de produtores associa-
dos, do Congresso Brasileiro do 
Algodão (CBA). A 8ª edição foi 
realizada no mês de setembro 
em São Paulo (SP), e a 9ª, tam-
bém em setembro, na cidade de 
Brasília (DF).

A promoção é da Abrapa, 
com o apoio do IBA, e visa pro-
mover a fibra nacional. Trata-se 
de um dos mais conceituados 
eventos do agronegócio brasilei-
ro, que reúne milhares de pesso-
as a cada edição. É um momen-
to de troca de experiências e de 
contatos entre todos os elos en-
volvidos no setor do algodão.

Na edição paulistana, em 
2011, o tema foi “Evolução da 
cadeia para a construção de um 
setor forte”. A ideia permeou pa-
lestras, artigos científicos apre-
sentados e exposição de produ-
tos e novas tecnologias. Foram 
mais de 80 palestrantes.

Já na edição de Brasília, em 
2013, o tema foi “Algodão: ges-
tão e otimização de resultados”. 
O CBA abordou aspectos e alter-
nativas para o cenário nacional 
a partir do debate sobre adoção 
de políticas públicas, gestão de 
pessoas e do agronegócio, pro-
dutividade equilibrada, pesquisa 
e conhecimento tecnológico.

n n n Celito Breda palestrou no 9º Congresso Brasileiro do Algodão, em 2013

n n n Congresso Brasileiro do Algodão reuniu, em 2011, as lideranças do setor
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CONGRESSO BRASILEIRO 
DO ALGODÃO

n n n Presidente da Abapa, Isabel da Cunha, na edição de 2013 do congresso



CLUBE DA fIBRA
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Criado em 1997 pela FMC 
Agricultural Products, o Clube 
da Fibra está entre os princi-
pais eventos nacionais voltados 
ao setor da cotonicultura e, por 
isso, contou sempre com a pre-
sença da presidente da Abapa, 
Isabel da Cunha, e demais di-
retores da entidade. Trata-se 
de um fórum que discute os 
desafios e as oportunidades da 
cadeia produtiva. Os encontros 
são anuais e reúnem produtores 
que representam 80% do PIB do 
algodão e 10% do PIB da soja no 
Brasil, sempre trazendo para a 
discussão temas de interesse do 
agronegócio em geral e do setor 
algodoeiro em particular.

A 19ª edição do Clube da Fi-
bra ocorreu em agosto de 2013 
no Guarujá, litoral de São Paulo. 
Produtores e empresários rurais, 
que respondem por uma área de 
756 mil hectares de algodão do 
País, discutiram o tema “Juntos, 
refletimos valor”. A presidente 
da Abapa fez um apresentação 
no painel ”Iniciativas para o ma-
nejo de pragas emergentes com 
enfoque para a helicoverpa”. Isa-
bel mostrou os dados e o prejuí-
zo da safra 2012/13 com a infes-
tação da praga no Oeste baiano.

O 20º Clube da Fibra, em 
2014, foi em Buenos Aires, na 
Argentina, e tratou, entre outros 
temas, das ações para supressão 

do bicudo, perspectivas políticas 
e econômicas do Brasil e o agro-
negócio nacional sob a ótica do 
setor financeiro. Entre os pales-
trantes estavam os ex-ministros 
Maílson da Nóbrega e Roberto 

Rodrigues. O evento também 
fez parte das comemorações 
dos 15 anos da Abrapa. O pre-
sidente Gilson Pinesso recebeu 
um troféu pelo aniversário da 
entidade.

n n n Representantes da Abapa participam da edição de 2011

n n n Representantes da Abapa participam da edição de 2013
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n n n Gilson Pinesso e Isabel da Cunha com troféu dos 15 anos da Abrapa
n n n João Carlos Jacobsen palestra
sobre bicudo-do-algodoeiro

n n n Clube da Fibra 2014, realizado em Buenos Aires
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n n n Apresentação do Projeto Tecendo Cidadania durante a Fenagro, realizada em Salvador

2011
A Abapa promove e acompa-

nha, ano a ano, os principais even-
tos do setor na região e no País. 
Entre eles esteve, naquele ano, o 
1º Encontro Técnico de Logística 
Portuária, realizado em abril no 
auditório da Fundação BA, em Luís 
Eduardo Magalhães. Na pauta, a 
exportação do algodão produzido 
no Estado. A Fundação Getúlio 
Vargas apresentou estudo enco-
mendado pelo governo do Estado 
apontando que a perspectiva de 
crescimento da produção no Oes-
te exige soluções que visem aten-
der prioritariamente o mercado 
externo a partir da Bahia. Mais 
de 100 produtores, autoridades 
e representantes de entidades 
setoriais e de empresas ligadas 

ao comércio exterior discutiram 
a utilização do Porto de Salvador 
como opção para escoamento 
da exportação do algodão produ-
zido no Oeste da Bahia. Durante 
o evento, realizado pela Tecon 
Salvador, com o apoio da Abapa, 
foi anunciado o início de uma 
rota para a China, passando pelo 
porto da capital baiana. O avan-
ço da medida garantiria redução 
de custos aos produtores com o 
transporte do algodão entre a la-
voura e o Porto de Santos, termi-
nal mais utilizado pelo setor.

Outro evento importante que 
contou com a participação da 
Abapa foi o Encontro Técnico do 
Algodão Baiano, que destacou o 
lançamento de novas variedades 

visando o aumento da produtivi-
dade. No segundo semestre do 
ano, em Brasília, agricultores do 
Oeste da Bahia participaram de 
audiência com o então ministro 
do Trabalho e Emprego, Carlos 
Lupi, para discutir demandas rela-
cionadas aos trabalhadores rurais. 
Ainda naquele ano, representan-
tes da Abapa estiveram presentes 
nos encontros da Câmara Setorial 
da Cadeia Produtiva do Algodão e 
no 8º Congresso Brasileiro do Al-
godão, que reforçou a importân-
cia da Bahia para a cotonicultura 
nacional. A Abapa também este-
ve presente em feiras e eventos 
técnicos, como 24ª Fenagro (Sal-
vador), ExpoBarreiras e Exposição 
Agropecuária de Guanambi.



n n n Luis Carlos Bergamaschi foi um dos agraciados com o prêmio Destaque do Agronegócio, concedido pelo jornal A Tarde
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Além de mais uma edição 
bem-sucedida da Bahia Farm 
Show, a Abapa se fez presente na 
25ª Fenagro (Salvador), ExpoBar-
reiras e Exposição Agropecuária 
de Guanambi, assim como em 
outros eventos e encontros téc-
nicos voltados ao setor. Na Fena-
gro, a entidade expôs sementes, 
algodão em pluma, fardos do 
produto e montou alguns tea-
res, o que despertou a atenção 
dos visitantes. O uso do caroço 
do algodão para a produção de 
óleo, cosméticos e até torta uti-
lizada na produção animal foi de-
talhado pelos técnicos da Abapa 
durante a feira. Ao longo do ano, 
representantes da entidade ain-
da participaram das principais 

2012

agendas da Câmara Setorial da 
Cadeia Produtiva do Algodão e 
do Conselho Superior do Agro-
negócio (Cosag). Ainda em 2012 
o diretor da Abapa, Luiz Carlos 
Bergamaschi, recebeu o troféu 

Destaque do Agronegócio na ca-
tegoria Algodão, concedido anu-
almente pelo jornal A Tarde para 
produtores, empresas e organi-
zações que fazem a diferença na 
produção rural da Bahia.

n n n Prêmio é entregue anualmente a produtores, empresas e organizações
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Logo no início do ano, a Aba-
pa participou com estande da 
ExpoBarreiras, realizada apesar 
das dificuldades do setor em 
função da estiagem. A entida-
de também esteve presente na 
26ª Fenagro, em  Salvador, e 
na Exposição Agropecuária de 
Guanambi, além da Bahia Farm 
Show, evento do qual a Abapa 
faz parte da organização. Assim 
como no ano anterior, mais um 
associado da Abapa conquistou 
o prêmio Destaque do Agrone-
gócio, concedido pelo jornal A 
Tarde. O premiado foi Márcio da 
Cunha, que representou o gru-
po Ilmo da Cunha, com sede em 
Luís Eduardo Magalhães.

No segundo semestre de 
2013, a Abapa participou do 9º 
Congresso Brasileiro do Algodão 
(CBA), em Brasília, e do 1º Fórum 
Sobre Legislação Trabalhista na 
Área Rural. A entidade também 
apoiou, por meio do programa 
Algodão Brasileiro Responsável 
(ABR), a ida de um convidado 
muito especial a Barreiras: o Dr. 
Líptus, a árvore que fala. O robô 
com efeitos sonoros e visuais 
contou histórias a crianças e ado-
lescentes da região sobre o meio 
ambiente, chamando atenção 
para a importância da sustenta-
bilidade. Ao todo, mais de 12 mil 
crianças assistiram a apresenta-
ção da Árvore Encantada. n n n Eduardo Salles entrega troféu a Márcio da Cunha, do grupo Ilmo da Cunha

n n n Dr. Líptus, a árvore que fala, foi destaque em encontro sobre legislação
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Um dos destaques do ano foi 
a realização, pela primeira vez, da 
reunião do Conselho Gestor do 
IBA no Oeste da Bahia. O encontro 
foi em Luís Eduardo Magalhães e 
serviu para debater o futuro do se-
tor. A comitiva liderada pela presi-
dente da Abapa, Isabel da Cunha, 
e o presidente do IBA, Haroldo 
Cunha, visitou lavouras e conhe-
ceu o processo de beneficiamento 
do algodão. Além dos dois dirigen-
tes, participaram os conselheiros: 
Gilson Pinesso, Sergio de Marco, 
João Carlos Jacobsen, Daniela 
Benjamin, Leandro Araújo, Helder 
Chaves e Sávio Pereira; o diretor-
-executivo da Abrapa, Marcio 
Portocarrero; os diretores do IBA, 
Jorge Freitas e Gustavo Prado; e os 
diretores da Abapa, Paulo Mota e 
Celito Missio.

n n n Comitiva com representantes do IBA conhece o processo de beneficiamento de algodão

n n n Visita do IBA a lavoura de algodão do Oeste da Bahia

vISITA DO IBA
AO OESTE DA BAhIA
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Além dos já tradicionais even-
tos técnicos e feiras, como Bahia 
Farm Show, ExpoBarreiras, 27ª 
Fenagro (Salvador) e Exposição 
Agropecuária de Guanambi, a 
Abapa teve um ano movimen-
tado no que diz respeito à re-
presentação do produtor nas 
atividades do setor. Represen-
tantes da entidade participaram 
das atividades de divulgação de 
resultados de pesquisas promo-
vidas pela Fundação Bahia e pela 
Embrapa; de discussões na Câ-
mara Setorial da Cadeia Produ-
tiva do Algodão; de mobilizações 
por melhorias na infraestrutura 
no Oeste da Bahia – incluindo a 
conclusão da Ferrovia de Integra-
ção Oeste-Leste (Fiol) – e, ainda, 
de inaugurações e eventos de 
entidades e organizações par-
ceiras, como o Senar. Destaque 
ainda para os encontros técnicos 
de representantes do Matopiba 
(região composta pelos estados 
do Maranhão, Tocantins, Piauí 
e Bahia) com pesquisadores da 
Embrapa para discutir as culturas 
comuns a toda a região, como al-
godão, soja e milho.

Em agosto, a presidente da 
Abapa, Isabel da Cunha, e o di-
retor da entidade, João Carlos 
Jacobsen, receberam em Luís 
Eduardo Magalhães o ministro 
da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, Neri Geller. A comi-

n n n Ministro Neri Geller visitou lavouras de algodão do Oeste da Bahia

n n n João Carlos Jacobsen, o ministro Neri Geller e a presidente Isabel da Cunha

tiva, composta ainda por repre-
sentantes de outras entidades 
do Oeste da Bahia, acompanhou 
a colheita do algodão em São 
Desidério. O ministro palestrou 

para os produtores e disse que 
a qualidade, o crescimento da 
produção e o investimento em 
tecnologia na região algodoeira 
do Estado impressionam.
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Outra ação importante da Aba-
pa – com o apoio da Aiba e de sin-
dicatos dos produtores rurais de 
Barreiras e Luís Eduardo Magalhães 
– tem sido o apoio à segurança nos 
31 municípios da região Oeste do 
Estado. Quadrilhas especializadas 
em roubar defensivos agrícolas 
deixaram rastro de prejuízo que 
chegou a R$ 15 milhões na safra 
2013/14. Para evitar que o proble-
ma se repita, a Polícia Militar da 
Bahia lançou em novembro a Ope-
ração Safra. Ao todo, 72 homens 
treinados utilizarão seis novas via-
turas e até um helicóptero para 
garantir mais segurança no campo. n n n Celito Missio na solenidade de lançamento da Operação Safra 2015

n n n Operação Safra 2015 contará com 72 homens treinados, seis viaturas novas e um helicóptero na região Oeste
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Criado no segundo semestre de 2012 para garantir o acompanhamento em tempo real da safra e do 
fluxo de comercialização para os mercados interno e externo, o Sistema de Informações de Negócios com 
Algodão em Pluma (Sinap) conta com o apoio da Abapa. Interligando toda a cadeia, gera relatórios totali-
zados, sem identificar os produtores individualmente, com dados disponíveis inclusive no site da Bolsa Bra-
sileira de Mercadorias (BBM). Utiliza também informações das associações, incluindo Abrapa e Associação 
Nacional dos Exportadores de Algodão (Anea). Entre os objetivos estão registro de contratos, produção de 
relatórios online e encurtamento de distância entre compradores e vendedores.

Por meio do Sinap, os produtores podem obter relatórios consolidados com todas as informações dos 
negócios realizados ao longo de uma safra, por exemplo. Para tanto, ao se cadastrarem no sistema, rece-
bem uma senha única, individual e intransferível. Podem participar produtores ou suas cooperativas. O 
Sinap está hospedado no site da BBM (www.bbmnet.com.br) e pode ser acessado também pelos sites 
da Abrapa (www.abrapa.com.br) e da Abapa (www.abapa.com.br). O programa tem o financiamento do 
Instituto Brasileiro do Algodão.

n n n Evento de lançamento do Sinap em Luís Eduardo Magalhães

n n n Carlos Henrique Costa, da BBMn n n Lançamento do Sinap em 2012
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2012
O projeto começou com uma reunião entre 

membros da Abapa com a finalidade de infor-
mar as atividades do Sinap e sua importância 
para a cotonicultura local. No fim daquele ano, 
reuniram-se em Luís Eduardo Magalhães repre-
sentantes da entidade, da Abrapa (Allan Peque-
no) e da BBM (César Henrique Costa).

2013
Representantes da Abapa participaram, em 

São Paulo, de treinamento na BBM. Na ocasião, 
foi discutida, entre outros, a integração do siste-
ma Sinap e como se daria o cadastramento dos 
usuários e sua importância no sistema para fins 
estatísticos para que o produtor esteja informa-
do de toda a negociação dos corretores e dos 
usuários a cada safra. Em seguida, já foi iniciada 
a fase de contatos com os associados para o res-
pectivo cadastramento e a divulgação do Sinap 
nos meios de comunicação.

2014
O assunto continuou sendo noticiado pela 

imprensa e pelos canais de divulgação do setor, 
principalmente o site da Abapa. O objetivo foi 
garantir a adesão dos produtores que não ha-
viam se cadastrado em um primeiro momento, 
salientando a importância do sistema.

SINDA
Para construir um banco de 

dados único do setor no Brasil, 
com um panorama completo 
das fazendas e da produção, 
a Abrapa lançou em 2013 e 
implementou no ano seguin-
te, com o apoio da Abapa, o 
Sistema Nacional de Dados do 
Algodão (Sinda). A nova ferra-
menta reúne as informações 
do Sistema Abrapa de Identifi-
cação (SAI) e os mais diversos 
cadastros do setor. Em abril 
de 2014, a Abapa iniciou o ca-
dastramento dos produtores 
no Sinda, que passa a interli-
gar os diferentes cadastros de 
uma mesma unidade produti-
va, como a certificação do Al-
godão Brasileiro Responsável 
(ABR) e o SAI. De acordo com 
a entidade, os benefícios vão 
muito além da simples entre-
ga de informações confiáveis 
ao produtor. Trata-se de uma 
radiografia fiel de toda a ca-
deia produtiva, com segurança 
e sigilo dos dados. O Sinda é 
acessado somente mediante 
cadastro, e a visualização é res-
trita, de acordo com o perfil do 
usuário.
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ASSESSORIA DE
COmUNICAçÃO

Para garantir a consolidação 
da imagem, a Abapa trabalha 
tanto na promoção da comuni-
cação interna, direcionada aos 
colaboradores e associados, 
como na consolidação da identi-
dade da entidade para o público 
externo, gerenciando as infor-
mações e promovendo a comu-
nicação com a imprensa e com 
a mídia em geral. Desta forma, 
busca preservar e consolidar sua 
imagem perante seus associa-
dos, parceiros e sociedade.

Uma das ações desenvolvidas 
pela Assessoria de Relações Ins-
titucionais nos biênios 2011/12 
e 2013/14 foi a reformulação do 
site institucional. Com linguagem 
mais dinâmica e design moder-
no, a página da Abapa na inter-
net foi redesenhada em 2014. A 
medida buscou agrupar em um 
único ambiente o conteúdo de 
todas as áreas de atuação da en-
tidade. Nos principais menus o 
usuário pode encontrar informa-
ções relacionadas a Institucional, 
Projetos, Laboratório, Notícias, 
Eventos, Safra, Publicações e 
Links. O espaço de notícias tam-
bém ganhou um novo formato, 
facilitando a navegação, bem 
como o histórico de press rele-
ases produzidos pela Ascom-
-Abapa à imprensa e ao público 
em geral.

No novo site foi incorporado o 

portifólio completo dos projetos 
e suas características, com logo-
marca padronizada e linguagem 
de fácil entendimento.

O Abapainforma também ga-
nhou espaço no site. Todas as 
edições do informativo podem 
ser acessadas facilmente, tanto 
no banner rotativo quanto no 
menu “Publicações”. No banner 
rotativo é possível visualizar e fa-

zer download de publicações va-
riadas como: Abapainforma, car-
tilhas do Programa Fitossanitário 
e Cartilha de Segurança no Cam-
po, dentre outras publicações. É 
um novo site, com novo formato 
e com muito mais informações 
para associados, parceiros, im-
prensa e público em geral, que 
podem ser acessadas no endere-
ço www.abapa.com.br.
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ABAPAINfORmA

Lançado em abril de 2014, o Abapainforma – informativo mensal da Abapa – tem como objetivo divul-
gar a importância da cotonicultura para o desenvolvimento econômico e social do Estado da Bahia. Esse 
informativo é uma ferramenta de aproximação entre a Abapa, o produtor, a sociedade, a imprensa e o 
colaborador, com o intuito de divulgar as ações realizadas pela entidade. Com um projeto gráfico arrojado, 
o Abapainforma é distribuído nas versões impressa e digital.

Também em abril de 2014 a Abapa lançou o informativo com o relatório mensal do Programa Fi-
tossanitário, de circulação interna, entre os associados da entidade. Nesse informativo, o associado 
tem acesso aos levantamentos e dados feitos pelos técnicos do programa, como panorama da safra, 
distribuição das áreas de produção de algodão, ranking das variedades de algodão, índices pluviomé-
tricos, números e dados sobre o monitoramento de pragas e doenças, como o bicudo-do-algodoeiro, 
Helicoverpa, mosca branca e outras. O informativo é digital e a distribuição é feita através do mailing 
list dos associados.

RELATÓRIO DO PROGRAmA fITOSSANITáRIO
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A Abapa possui uma Assessoria de Imprensa, setor responsável por transformar fatos em material jor-
nalístico. Semanalmente são encaminhados releases aos veículos de comunicação regionais, estaduais e 
nacionais. Também são produzidas matérias especiais para revistas e sites específicos de interesse da en-
tidade. Todo material produzido pela Ascom é encaminhado ao mailing da imprensa. Esse bom relaciona-
mento da Abapa com a imprensa tem gerado, ao longo da existência da entidade, grandes reportagens, 
matérias e entrevistas em TV’s, rádios, revistas, jornais e sites.

mATERIAIS INfORmATIvOS
As ações da Abapa são marcadas também por campanhas, even-

tos e publicações divulgadas pela entidade. As peças variam de acordo 
com o projeto ou o programa desenvolvido, mas trazem informações, 
orientações e/ou ressaltam o compromisso da Abapa com seus asso-
ciados, seus colaboradores e a sociedade. Para fortalecer a imagem 
visual da entidade, todos os eventos, projetos e programas da Abapa, 
quando lançados, possuem uma identidade própria totalmente plane-
jada para as ações com as quais estão ligadas. Nesse contexto, são pro-
duzidos convites, folders, cartilhas, dentre outras peças informativas e 
institucionais. As datas que homenageiam profissionais relacionados 
ao agronegócio também são comemoradas pela entidade. As formas 
de celebração vão desde a entrega de cartões, pop-up no site, presen-
tes e homenagens nos meios de comunicação. Também são celebra-
das datas como Dia Internacional da Mulher, Dia das Mães, Dia dos 
Pais, Natal e final de ano.

Pesquisas apontam que 
os brasileiros passam cerca 
de oito horas mensais co-
nectados às redes sociais, 
sendo que, destas, o Face-
book se destaca. Pensando 
em divulgar melhor as ações 
da entidade, os usuários das 
redes sociais já podem fa-
cilmente acessar as notícias 
relacionadas à cotonicultura 
no Brasil e na Bahia através 
da página da Abapa no Fa-
cebook, que se destaca pela 
funcionalidade ao permitir 
o direcionamento rápido 
do usuário para o site da 
entidade e ao facilitar que o 
usuário compartilhe as notí-
cias postadas.

PáGINA NO 
fACEBOOk
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Além das missões comerciais e das 
atividades técnicas, a Abapa tem parti-
cipação ativa em uma série de eventos 
voltados aos produtores de algodão do 
Estado e às comunidades onde atua. 
Entre eles está a Bahia Farm Show, 
maior feira de tecnologia agrícola e de 
negócios do Norte-Nordeste do País, 
da qual a associação é organizadora, 
juntamente com a Aiba, a Fundação 
Bahia, a Associação dos Revendedores 
de Máquinas e Implementos do Oeste 
da Bahia (Assomiba) e a Prefeitura de 
Luís Eduardo Magalhães.

Em 2014 a Bahia Farm Show com-
pletou 10 anos. A primeira edição 
da feira foi em 2004, com o nome de 
Agrishow Luís Eduardo Magalhães. Foi 
quando a então nova região produti-
va começava a se consolidar no País e 
precisava mostrar todo seu potencial. 
Naquele ano, foram movimentados R$ 
381 milhões em negócios, volume que 
saltou para mais de R$ 1 bilhão na edi-
ção mais recente. Em relação a 2013, o 
crescimento foi de 25%.

Os setores que mais contribuíram 
para o resultado foram os de irriga-
ção, drenagem, aviação e automotivo. 
Somente a venda de aeronaves movi-
mentou R$ 40 milhões nos cinco dias 
de feira. Os 190 expositores registraram 
cerca de 75 mil visitantes no período. 
Na 10ª Bahia Farm Show, a presidente 
da Abapa, Isabel da Cunha, foi home-
nageada durante o Chá das Mulheres 
do Agronegócio pela grande contribui-
ção para o sucesso do segmento.

n n n Isabel da Cunha foi presenteada com um quadro da artista
plástica Rose Fernandes, recebido pela produtora Vick Jacobsen, que 
agradeceu e falou da honra de representá-la

n n n Presidente da Abapa, Isabel da Cunha, no
lançamento da Bahia Farm Show 2014

BAhIA
fARm ShOw
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n n n Sustentabilidade é, cada vez mais, uma exigência imposta principalmente pelos mercados internacionais

videnciar as práticas so-
cioambientais na produ-
ção algodoeira passou 

a ter peso relevante frente ao 
mercado, em especial o inter-
nacional. A percepção do Brasil 
como grande player mundial 
de algodão, por sua vez, trouxe 
responsabilidades ligadas às exi-
gências do consumidor, sobre-
tudo dos países desenvolvidos.

Com isso, a preservação do 
meio ambiente, a utilização de 
práticas socialmente corretas e 

a proibição do trabalho infantil 
e análogo ao de escravo, degra-
dante ou indigno, passaram a ser 
condições fundamentais para a 
sustentabilidade do setor algo-
doeiro. Aliar bons índices de pro-
dução à qualidade elevada e ain-
da demonstrar a preocupação 
do setor perante fatores de res-
ponsabilidade social e ambiental 
tem sido o foco de trabalho de 
muitos envolvidos no setor, in-
clusive da Associação Baiana dos 
Produtores de Algodão (Abapa).

E
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Promover melhorias na pro-
dução de algodão, tornando a 
atividade ainda mais ambiental-
mente correta, economicamen-
te viável e socialmente justa, é o 
grande objetivo do Better Cotton 
Initiative (BCI), que começou a ser 
implantado no Brasil em 2011, 
com parceria da Abrapa. Na épo-
ca, a associação foi responsável 
por identificar os estados brasi-
leiros produtores de algodão e os 
cotonicultores interessados em 
participar da nova proposta.

A Abapa, por sua vez, foi uma 
das primeiras a implantar o BCI. 

Antes de iniciar as atividades em 
solo brasileiro, no entanto, Índia 
e Paquistão já experimentavam 
as atividades propostas pelo 
programa. Naqueles países o 
BCI, por meio do Fast Track Fund 
(FTF), focou nas ações voltadas 
para os pequenos produtores.

Com o tema da sustentabi-
lidade no centro do programa, 
a Abrapa considerou a parceria 
com o BCI uma boa oportunidade 
para divulgar as ações sustentá-
veis realizadas pelos cotoniculto-
res brasileiros. Através da Abapa, 
o programa passou a executar 

ações na região Oeste da Bahia, 
com agricultores empresariais, 
e na região Sudoeste do Estado, 
com agricultores familiares.

Com o tema da sustentabi-
lidade no centro do programa, 
a Abrapa considerou a parceria 
com o BCI uma boa oportunidade 
para divulgar as ações sustentá-
veis realizadas pelos cotoniculto-
res brasileiros. Através da Abapa, 
o programa passou a executar 
ações na região Oeste da Bahia, 
com agricultores empresariais, e 
na região Sudoeste, com agricul-
tores familiares.

n n n Implantação do Better Cotton Initiative nas propriedades de cultivo de algodão na região Oeste da Bahia
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n n n Técnico faz primeira auditoria do programa BCI na região Oeste da Bahia

No ano de 2011 (safra 
2010/11), o programa Better 
Cotton Initiative (BCI) contou 
com a participação de três pro-
priedades das regiões Oeste e 
Sudoeste da Bahia. Toda a im-
plantação foi realizada pela Abra-
pa, com o acompanhamento da 
Abapa. Entre as principais ativi-
dades no período estavam visitas 
nas propriedades, com acompa-
nhamento de representante da 
Abrapa; verificação de credibili-
dade, com o acompanhamento 

de auditor durante as visitas; e 
mobilização dos produtores.

Em outubro, o município de 
Luís Eduardo Magalhães, na 
região Oeste, e o município de 
Malhada, na região Sudoeste, 
sediaram encontros de mobi-
lização do BCI, com o objetivo 
de informar as atividades que 
seriam implantadas no ano se-
guinte. No evento, estiveram 
presentes a coordenadora do 
BCI no Brasil, Andrea Aragon; 
representantes da Abapa e de-

zenas de produtores.
Durante o ciclo, foram alcan-

çados resultados como: imple-
mentação do programa em três 
propriedades na região Oeste; 
licenciamento BCI (autorização 
de comercialização emitida ao 
produtor participante, permitin-
do o registro de sua produção 
como certificada) de 4 mil hec-
tares de algodão; e confirmação 
de participação de produtores 
familiares da região Sudoeste 
no programa.



n n n Curso de manejo integrado de pragas realizado em 2012 no município de Luís Eduardo Magalhães
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n n n Técnicos realizam vistoria do programa BCI em propriedade da região

Em 2012 (safra 2011/12), o 
programa contou com a participa-
ção de 10 propriedades na região 
Oeste e de 37 no Sudoeste. Na pri-
meira, foram realizadas 47 visitas 
em 10 propriedades participantes, 
com o intuito de implementar as 
práticas exigidas, ou seja, o Progra-
ma de Manejo Integrado de Pra-
gas, utilização de defensivos regis-
trados no território nacional para 
a cultura, não utilização de defen-
sivos incluídos na Convenção de 
Estocolmo, práticas de gestão de 
água, procedimentos na colheita, 
utilização de terras regularizadas, 
não discriminação de pessoas, 
proibição de trabalho infantil e 
análogo ao de escravo.

Assim, como no ano anterior, 
também ocorreu o acompanha-
mento de auditor durante as visi-
tas nas propriedades. Neste ano, 
no entanto, a Abapa teve partici-

pação direta no trabalho, sendo 
a responsável pela implantação 
dos critérios exigidos nos locais. 
Por determinação do BCI, a veri-
ficação de credibilidade ocorreu 
em 20% das propriedades parti-
cipantes.

Dentre as atividades realiza-
das também foram promovidos 
treinamentos. Em Luís Eduardo 
Magalhães ocorreram três: um 

sobre manejo integrado de pra-
gas, ministrado pelo doutor Paulo 
De Grande, com a participação de 
29 técnicos; um sobre legislação 
trabalhista, dirigido pelo doutor 
Felix Balaniuc, onde participaram 
58 técnicos e funcionários; e outro 
sobre manejo de solo, com o en-
genheiro agrônomo Valmor dos 
Santos, sendo 18 técnicos os par-
ticipantes.
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PROGRAmA fITOSSANITáRIO
Instrutor: engenheiro agrônomo 
José Lima Barros
Público: 63 participantes

mANEjO DE PRAGAS
Instrutor: engenheiro agrônomo 
Leandro Fernandes
Público: 63 participantes

mANEjO DE TRANSGêNICOS
Instrutor: engenheiro agrônomo 
Leandro Fernandes
Público: 63 participantes

CRITéRIOS DE PRODUçÃO BCI
Instrutor: Maurício Lopes
Público: 87 participantes

COOPERATIvISmO
Instrutor: Natanael Miranda 
Martins, da Universidade 
Estadual da Bahia (Uneb)
Público: 87 participantes

TRABALhO INfANTIL
Instrutor: assistente social Elizete 
Senna
Público: 87 participantes

mELhORIA DO 
DESCAROçAmENTO
Instrutor: gerente de laboratório 
Sérgio Brentano
Público: 34 participantes

DESCARTE DAS EmBALAGENS 
DE AGROTÓxICOS
Instrutor: Welliton Castro
Público: 56 participantes

mANEjO E CONSERvAçÃO 
DO SOLO E DA áGUA
Instrutor: engenheiro agrônomo 
Ernesto Marcos Lacerda Lédo
Público: 29 participantes

mELhORIA DA QUALIDADE 
DA fIBRA
Instrutor: gerente de laboratório 
Sérgio Brentano
Público: 34 participantes

Foram recolhidas 728 embalagens de um litro, 342 embalagens 
de cinco litros, 47 embalagens de 10 litros, 432 de 20 litros, nove 
embalagens de 250 ml, 200 embalagens flexíveis e 70 caixas de pa-
pel, totalizando 1.828 embalagens. O material foi destinado à Cen-
tral Campo Limpo de Bom Jesus da Lapa.

COLETA DE EmBALAGENS

CURSOS E TREINAmENTOS

OUTRAS AçõES
Palestra com o prefeito de 

malhada, valdemar lacerda Filho
Abordou a importância 

dos treinamentos para os 
agricultores do município.

Palestra com o gerente do 
Banco do Brasil, Felipe F. silva
Apresentou os programas de 

financiamento voltados aos 
pequenos agricultores.

Treinamento e doação 
de 50 kits de EPI

Ação da Abapa voltada a 
produtores participantes do 

programa BCI
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Desde 2009 a Abrapa realiza o 
Programa Socioambiental da Pro-
dução do Algodão (PSOAL). A ini-
ciativa, expandida para as demais 
associadas – dentre elas a Abapa –, 
com apoio do Fundeagro, nasceu 
com o propósito de intensificar a 
conscientização e a orientação dos 
cotonicultores sobre a necessidade 
e vantagens de se adotar práticas 
de cultivo socialmente corretas.

O programa tem como objetivo 
oferecer aos produtores orienta-
ção para o cumprimento das le-
gislações trabalhista e ambiental. 
Com isso, procura fortalecer as 
relações justas e corretas, nestes 
âmbitos, em todas as proprieda-
des produtoras de algodão do País. 
Em seu trabalho de campo, o PSO-
AL também procura estar alinhado 
com os princípios do programa 
Better Cotton Initiative (BCI).

São diversas as etapas que o 
programa engloba: avaliação do 
nível de adequação das fazen-
das; orientação e monitoramento 
para a implantação de planos de 
melhoria; acompanhamento das 
ações; checagem contínua; e cer-
tificação para as propriedades que 
atenderem a todos os requisitos 
legais. Entre eles estão a observân-
cia da legislação socioambiental, a 
preservação do meio ambiente e, 
em especial, a proibição do traba-
lho infantil e trabalho análogo ao 
de escravo. n n n Auditores visitam propriedade rural para certificação na safra 2010/2011

A vANTAGEm DAS BOAS PRáTICAS
Em 2011, a iniciativa contou com a participação de 14 proprieda-

des agrícolas, totalizando área de 45.714 hectares de algodão. Doze 
foram certificadas, chegando a área de 40.100 hectares. A realização 
do programa contou com visitas de campo para o estabelecimento 
de diagnóstico, para o qual houve coleta de dados, mediante ques-
tionário fornecido pela Abrapa. Para tanto, técnicos realizaram, na 
fase inicial, entrevistas com proprietários e/ou representantes, bem 
como funcionários; exame de documentos; e verificação física de 
equipamentos e locais de trabalho.

O diagnóstico inicial detectou o quadro geral da situação trabalhis-
ta e ambiental, com foco na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
proibição de trabalho infantil e análogo ao de escravo, cumprimento 
da NR 31 e das leis ambientais nas propriedades. Na fase seguinte, de 
auditoria de certificação, ocorreu a verificação final, a qual autorizava 
ou não a certificação da propriedade.

Neste processo, os técnicos do programa acompanharam e ga-
rantiram a efetivação do trabalho dos auditores no campo. Para re-
ceber o selo de produção sustentável, a fazenda precisava alcançar, 
no mínimo, 85% de conformidade nas questões observadas, sendo 
100% das relativas a trabalho análogo ao de escravo e infantil.
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n n n Auditores visitam propriedade rural para certificação do PSOAL na safra 2011/2012

Em 2012, os resultados posi-
tivos começaram a ser colhidos. 
Relatos de produtores e evidên-
cias de campo trouxeram à tona 
a importância do PSOAL na mu-
dança de comportamento dos 
cotonicultores, consultores e 
técnicos diretamente ligados às 
ações do programa. Com isso, o 
PSOAL passou a servir de base 
para a avaliação da qualidade de 

serviços prestados pelos técnicos 
responsáveis e, também, como 
motivação para adequação das 
propriedades, por meio da certi-
ficação.

Em relação à safra anterior, 
no período houve aumento de 
114% na participação das pro-
priedades, chegando a 30. A área 
plantada com algodão abrangida 
pelo programa, por sua vez, tam-

bém registrou aumento signifi-
cativo, de 45.714 hectares para 
102.002 hectares, crescimento de 
123%. Já no processo de certifica-
ção houve evolução de 25% em 
relação ao número de proprieda-
des e 104% na área de algodão. 
No total, o programa somou 15 
propriedades certificadas, com 
área de 81.636 hectares na safra 
2011/12.
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n n n Primeira reunião do GT de Sustentabilidade, realizada em março de 2012

A doação de 100 mil 
mudas nativas do Cer-
rado, de diferentes espé-
cies, também marcou o 
ano de 2012. As plantas 
foram disponibilizadas às 
propriedades que par-
ticipavam do Programa 
Socioambiental, com ne-
cessidade de recompor 
áreas de reserva legal, 
preservação permanen-
te ou degradada.

GT DE SUSTENTABILIDADE
O ano também foi marcado por uma série de eventos ligados ao tema. Em março, ocorreu a primeira 

reunião do Grupo de Sustentabilidade (GT) da Abrapa, em Brasília. Na ocasião, o grupo técnico, formado 
por representantes de entidades estaduais, que discutem e deliberam propostas para o conselho diretor 
da Abrapa sobre as questões de sustentabilidade, debateram a transição do Instituto Algodão Social para 
o Programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR).

n n n Viveiro de mudas nativas do Parque Galvani
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O programa Algodão Brasi-
leiro Responsável (ABR) é uma 
iniciativa da Abrapa e de suas 
parceiras estaduais – incluindo a 
Abapa – para unificar o protoco-
lo de certificação de sustentabi-
lidade na produção de algodão 
no Brasil. Lançado em 2012, é 
a união do Programa Socioam-
biental da Produção de Algodão 
(PSOAL) com o Instituto Algodão 
Social (IAS).

Implantado na Bahia pela 
Abapa, com o apoio do Institu-
to Brasileiro do Algodão (IBA), o 
ABR propõe ao produtor uma sé-
rie de melhorias, como raciona-
lização dos custos de produção, 

oferta de algodão diferenciado, 
maior competitividade e perma-
nência no mercado, marco legal 
e regulatório garantido, e maior 
segurança jurídica. 

No pilar social, a principal exi-
gência é de 100% de alinhamen-
to às questões trabalhistas. Já o 
foco do ambiental é a preserva-
ção de ecossistemas, a proteção 
de nascentes, cursos e reservas 
de água, promovendo a qualida-
de do ar, da água e do solo. O pi-
lar econômico, contudo, coloca a 
sustentabilidade como parte do 
negócio e propõe fazer do algo-
dão sustentável uma opção ren-
tável para o produtor.

A certificação do programa 
ABR é feita em duas partes. Ini-
cialmente ocorre a verificação 
interna pelas equipes de sus-
tentabilidade das associações 
estaduais. Nessa etapa, é rea-
lizada a observação da confor-
midade das propriedades com 
a lista de requisitos do progra-
ma. Os técnicos se dirigem até 
as fazendas para avaliação e 
orientação sobre como corrigir 
os possíveis problemas. Após 
a verificação interna e a corre-
ção das desconformidades, é o 
momento da verificação de ter-
ceira parte, por certificadoras 
independentes.

n n n Técnicos vistoriam propriedade para diagnóstico com vistas ao Programa Socioambiental da Produção de Algodão
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n n n Paulo Mizote recebe certificado de João Carlos Jacobsen e Isabel da Cunha

n n n Lançamento do Programa ABR para a safra 2011/2012

O lançamento do ABR ocorreu 
no dia 11 de setembro de 2012, 
no Hotel Solar, em Luís Eduar-
do Magalhães. Participaram do 
evento cerca de 80 pessoas, en-
tre produtores e representantes 
de empresas e associações do 
agronegócio.

Na ocasião, foi realizada a re-
trospectiva do Programa Socio-
ambiental da Produção de Algo-
dão (PSOAL), com entrega dos 
certificados da safra 2011/12, e 
a apresentação das diretrizes do 
novo programa de sustentabili-
dade socioambiental.

O encontro contou com a pa-
lestra do gestor dos projetos de 
sustentabilidade da Abrapa, De-
nilson Galbero. Os participantes 
também receberam material 
explicativo sobre o programa e 
sobre as ferramentas para po-
derem iniciar a participação no 
Algodão Brasileiro Responsável 
(ABR).

Após o lançamento houve 
adesão de 30 propriedades al-
godoeiras. Mesmo com redu-
ção de 35% da área plantada de 
algodão na Bahia, considera-se 
que foi mantida a mesma área 
de abrangência do projeto em 
relação à safra anterior. No pro-
cesso de certificação a partici-
pação foi de 15 propriedades.

Até o fim de 2012 ocorreram a 5ª e a 6ª reuniões do GT de Sus-
tentabilidade da Abrapa, em Brasília. O tema principal foi o des-
membramento do Projeto de Sustentabilidade, coordenado pela 
– e de responsabilidade direta da – Abrapa, para cada associação 
estadual. Mais tarde, em dezembro, ocorreu a 6ª reunião do GT, 
igualmente em Brasília. O tema principal desse novo encontro foi o 
benchmarketing.

Em BRASÍLIA
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Durante o ano de 2013 foram realizadas visitas de preparação para a certificação. Em segui-
da ocorreu o acompanhamento dos auditores nas fazendas participantes do processo de 
certificação. No total, foram certificadas 18 propriedades. Ainda em 2013 houve o lança-
mento do Selo ABR, que chegou a 224 mil exemplares solicitados. Confira as demais ações 
realizadas no período:

Em abril foi disponibili-
zada pela Abrapa a versão 
online do Guia Técnico do 
programa ABR. O mate-
rial, distribuído em seis 
temas de apoio aos três 
pilares da sustentabilida-
de (social, econômico e 
ambiental), visou difundir 
informações relevantes 
entre os produtores, além 
de manter o setor na van-
guarda da sustentabilida-
de. O guia contou com a 
colaboração de especialis-
tas, como Félix Balaniuc, na 
área de Direito do Traba-
lho Rural; Paulo Degrande, 
que abordou o manejo in-
tegrado de pragas; Eleusio 
Curvelo Freire, abordando 
o manejo de variedades 
transgênicas; e Valdineu 
Sofiatti e Odilon Reny Ri-
beiro, que trataram sobre 
colheita, armazenagem e 
beneficiamento de algo-
dão. Em maio do mesmo 
ano, foi lançada a versão 
impressa do guia.

GUIA TéCNICOvISITAS DE CAmPO E DIAGNÓSTICO
Foram realizadas visitas de campo para coleta de dados, mediante ques-

tionário fornecido pela Abrapa. Os técnicos executaram a fase do Diagnós-
tico Inicial (DI), com o preenchimento de dados, a partir de entrevistas com 
proprietários e/ou representantes e empregados, exame de documentos 
e verificação física de equipamentos e locais de trabalho. O DI detectou 
o quadro geral da situação trabalhista e ambiental, proibição de trabalho 
infantil e análogo ao de escravo, cumprimento da NR 31 e das leis ambien-
tais nas propriedades. As atividades foram realizadas em 48 propriedades.

AUDITORIA DE CERTIfICAçÃO
Neste processo, técnicos do programa acompanharam e garantiram a 

efetivação do trabalho dos auditores no campo. Na safra, o processo foi 
realizado pela Intertek do Brasil, com a participação de 20 propriedades, 
sendo 18 certificadas. Apenas recebem o selo as unidades que possuem, 
no mínimo, 85% de conformidade nas questões observadas, sendo 100% 
às relativas a trabalho análogo ao de escravo e infantil.

TREINAmENTOS
Aos produtores que participaram do ABR foram oferecidos 20 cursos de 

ergonomia e 20 de primeiros socorros (foto abaixo), realizados nas sedes 
das fazendas interessadas. Participaram 15 propriedades. Nos cursos de 
primeiros socorros, foram treinados 93 homens e 10 mulheres, e nos de 
ergonomia, 119 homens e 18 mulheres.
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O programa Algodão Bra-
sileiro Responsável (ABR) foi 
tema de uma série de ativida-
des naquele ano. Em março, 
na 7ª reunião do GT de Sus-
tentabilidade da Abrapa, em 
Brasília, foi discutido, entre 
outros, o desmembramento 
do Projeto de Sustentabilida-
de. No encontro seguinte, o 
GT tratou de definições sobre 
os selos ABR, certificado e sis-
tema para o programa ABR 
(chaves de acesso e confiden-
cialidade). Em julho, houve 
entrega dos certificados ABR, 
em Luís Eduardo Magalhães. 
Foram certificadas 18 proprie-
dades: Marechal Rondon, In-
dependência, Rio de Pedras, 
Nossa Senhora do Carmo, Ana 
Terra, Brasholanda, Integrada, 
Xanxere, Palmares, Panora-
ma, Piratini, Sete Povos, Iowa 
I, Iowa II, Mizote Sede/San-
ta Rosa, Mizote IV, Desafio e 
Campo Aberto.

Para ficar mais conhecido 
no setor, o ABR foi levado pela 
Abapa para eventos técnicos e 
feiras. Foi o caso, por exemplo, 
do Dia de Campo do Algodão 
e da ExpoBarreiras. A atração 
foi a árvore animatrônica, que 
relatava as ações do ABR jun-
to aos produtores de algodão. 
Doze mil pessoas passaram 
pelo local e assistiram à apre-

sentação. Até o fim daquele 
ano foram realizadas, ainda, 
mais quatro reuniões do GT 
de Sustentabilidade da Abra-

pa. Na pauta, discussões sobre 
benchmarking BCI-ABR e alte-
ração de documentos diante 
do novo cenário.

n n n Isabel da Cunha, Luiz Carlos Bergamaschi e Gilson Pinesso

n n n Celito Missio recebe certificado de Isabel da Cunha e Gilson Pinesso
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n n n Lançamento do Programa ABR Safra 2013/2014

Em fevereiro de 2014, foi reali-
zada mais uma reunião do GT de 
Sustentabilidade da Abrapa, em 
Brasília, quando foram discutidas 
a evolução do ABR e a implanta-
ção de mudanças no certificado. 
No mês seguinte, a Abrapa se-
diou reunião com representantes 
das empresas participantes das 
auditorias para alinhar o traba-
lho nas fazendas. Em abril, houve 
treinamento na sede da Abrapa 
com representantes das associa-
ções estaduais sobre o sistema 
de informação ABR; em maio, 
mais uma reunião do GT de Sus-
tentabilidade. n n n Reunião do GT de Sustentabilidade da Abrapa
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Em dezembro de 2013 a Abapa e a Abrapa 
apresentaram, em Luís Eduardo Magalhães, as di-
retrizes do Programa Algodão Brasileiro Respon-
sável (ABR) para a safra 2013/2014. A explanação 
foi feita pelo coordenador de Sustentabilidade da 
Abrapa, Denilson Gualbero. Na ocasião, o secretá-
rio estadual de Agricultura, Eduardo Salles, rece-
beu homenagem pela atuação nas tratativas po-
líticas para o combate da Helicoverpa armigera. 
As placas foram entregues pelo vice-presidente 
da Abrapa, Paulo Shimohira, e pela presidente da 
Abapa, Isabel da Cunha.

Shimohira ressaltou a dedicação do secretário 
na busca de alternativas e soluções para proble-
mas do setor, como o surgimento da Helicoverpa. 
Isabel da Cunha destacou o excelente trabalho 
prestado em prol do desenvolvimento e fortaleci-
mento do algodão na Bahia. Eduardo Salles agra-
deceu, emocionado, e enfatizou a importância 
das duas entidades para o desenvolvimento do 
agronegócio na Bahia e no Brasil, sobretudo, para 
quem atua na gestão pública.

Ao final da solenidade foram entregues aos 
produtores os certificados de Responsabilidade 
Social da Campanha S.O.S. Seca, que através das 
doações ajudaram a atenuar os efeitos da grande 
seca que atingiu os municípios da Bahia, benefi-
ciando os pequenos criadores e agricultores fami-
liares.

Estiveram presentes também o 1º vice-presi-
dente da Abrapa e diretor da Abapa, João Carlos 
Jacobsen; o presidente da Aiba, Júlio Busato; o 
prefeito de São Desidério, Demir Barbosa; o dire-
tor de Defesa Sanitária da Adab, Armando Sá Nas-
cimento; o secretário de Agricultura de Luís Edu-
ardo Magalhães, Renato Faedo, que representou 
o prefeito Humberto Santa Cruz; e o presidente 
do Sindicato Rural de Luís Eduardo, Vanir Koll.

n n n Paulo Shimohira, Eduardo Salles e Isabel da Cunha

n n n Isabel da Cunha, Eduardo Salles, Jacobsen e Shimohira 

n n n Jacobsen recebe certificado do secretário Salles
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Durante a safra 2013/14, a 
Abrapa e a BCI realizaram um 
benchmarking sobre os protoco-
los de verificação das duas enti-
dades. Com isso, o produtor cer-
tificado pelo programa Algodão 
Brasileiro Responsável (ABR) po-
derá ser automaticamente licen-
ciado pelo BCI. Uma das vanta-
gens é o acesso facilitado a novos 
nichos de mercado, além de ou-
tros benefícios recebidos a curto, 
médio e longo prazos.

A novidade fez com que os nú-
meros do licenciamento de algo-
dão Better Cotton no Brasil cres-
cessem de forma significativa. 
Desde a safra 2011/12, o Brasil 

já era considerado o maior forne-
cedor de algodão BC do mundo. 
Com os resultados alcançados na 
safra 2013/14, a posição do País 
se consolida cada vez mais nesse 
mercado.

Na primeira safra, o programa 
licenciou 325.100 toneladas de 
algodão. No ciclo 2013/14, che-
gou ao recorde de 1.117.500 to-
neladas, crescimento de 244% no 
período de três safras. Os núme-
ros também mantiveram, mais 
uma vez, o Brasil em primeiro lu-
gar no ranking de países produto-
res de algodão BC. As estatísticas 
revelam que 66% da produção 
brasileira de algodão é BCI, o que 

destaca o País como produtor de 
cerca de 60% de todo o algodão 
BC do mundo.

Na safra 2011/12, a BCI licen-
ciou 107 fazendas em solo na-
cional. Com o benchmarking, na 
safra 2013/14 foram atingidas 
209 propriedades, crescimento 
de 95% no período. Em relação 
à área plantada, a safra 2011/12 
teve 210.280 hectares licencia-
dos. Já na safra 2013/14 os nú-
meros cresceram para 745.412 
hectares, a maior área de licen-
ciamento BCI alcançada até en-
tão. No período de três safras, o 
crescimento em área licenciada 
BCI foi de 254%.

n n n Representantes internacionais do Programa BCI visitam fazendas da região Oeste da Bahia

RESULTADOS
DE 2014



A área de produção, por sua 
vez, passou de 91.930 hectares 
para 145.079 hectares. O avanço 
do programa revelou maior preo-
cupação por parte dos cotonicul-
tores em ter a atividade reconheci-
da tanto em solo nacional quanto 
internacional. Já no processo de 
certificação a participação passou 
de 20 (safra 2012/13) para 35 pro-
priedades, aumento de 75% (33 
foram certificadas).

Durante o ciclo, os técnicos da 
Abapa fizeram 91 visitas às fazen-
das participantes, promovendo o 
diagnóstico inicial, a preparação 
para a certificação e, em seguida, o 
acompanhamento com auditores, 
realizando a certificação. No perí-
odo, foram confeccionados mais 
de 770 mil selos. Confira as demais 
ações implementadas no período:

Com a harmonização dos programas de sustentabilidade, o ABR alcançou reconheci-
mento internacional, o que foi fundamental para o aumento de 75% nas participações no 
processo de certificação.

vISITAS DE CAmPO E DIAGNÓSTICO
As atividades, que seguiram os mesmos moldes da safra anterior, foram realizadas em 51 propriedades que 

aderiram ao programa.

AUDITORIA DE CERTIfICAçÃO
Na safra 2013/14, o processo foi realizado pela ABNT, com a participação de 35 propriedades, sendo 33 

certificadas.
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A cerimônia de entrega dos 
certificados aos produtores parti-
cipantes do ABR na safra 2013/14 
ocorreu no mês de agosto de 
2014 e foi realizada pela Abapa. 
No ciclo, foram certificadas 255 
fazendas localizadas nos estados 
da Bahia, de Goiás, do Maranhão, 
do Mato Grosso, do Mato Grosso 
do Sul e de Minas Gerais. Os nú-
meros sinalizam salto de 19% em 
comparação às 214 propriedades 
certificadas na etapa 2011/12, a 
primeira de execução do progra-
ma. Em área plantada se alcançou 
805.443 hectares, 30% a mais do 
que na safra anterior.

Com aumento de 83%, a Bahia 
foi destaque no programa, dando 
salto de 18 fazendas certificadas 
na safra 2012/13 para 33 no ciclo 
seguinte. Destas, 26 fizeram a op-
ção pelo licenciamento do BCI, re-
presentando área de 108 mil hec-
tares. O número correspondia a 
35% da área de algodão na Bahia. 
O Estado também se destacou na 
produção de selos ABR. Enquanto 
na safra 2012/13 foi autorizada a 
impressão de 224 mil, no ciclo se-
guinte os números ultrapassaram 
a 720 mil.

O crescimento tanto no nú-
mero de adesões quanto no de 
selos solicitados e a forte procura 
de novos produtores para a ade-
são ao programa, são vistos como 
consequência do trabalho efetivo 

Coordenado pela Abrapa e executado na Bahia pela Apaba, o 
ABR venceu a categoria Responsabilidade Social do Prêmio Repú-
blica de Valorização do Ministério Público Federal (MPF), promo-
vido pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Ao 
receber o troféu, o presidente da Abrapa, Gilson Pinesso, disse que 
o reconhecimento só reforça o trabalho das entidades do setor em 
prol da sustentabilidade.

PRêmIO REPúBLICA

desempenhado pela Abapa junto 
aos produtores, além de demons-
trar a consolidação do programa 
na Bahia.

Ao mesmo tempo em que traz 
visibilidade de mercado ao pro-
dutor, o ABR também revela os 
níveis de excelência da produção. 
Com a certificação, tem-se a cer-
teza de que o produto não possui 
apenas as características técnicas 

e agronômicas do algodão, pecu-
liares à região baiana. Agregado 
a isso, sabe-se que a produção 
ocorre de forma ambiental e so-
cialmente correta, aspectos de 
extrema importância no merca-
do. Para a safra 2014/15, as mo-
bilizações do ABR iniciaram-se em 
outubro, com expectativa de cres-
cimento no número de adesões 
de produtores.

n n n Gilson Pinesso (à direita) recebe o Prêmio República

BONS RESULTADOS
COm A CERTIfICAçÃO
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PATRULhA
mECANIZADA

A sustentabilidade é o grande 
diferencial do Projeto de Conser-
vação dos Recursos Naturais da 
Lavoura de Algodão e Escoamen-
to da Produção, chamado de Pa-
trulha Mecanizada. A iniciativa é 
tocada pela Abapa, com recursos 
do IBA e do Fundeagro e apoio de 
prefeituras e produtores, e garan-
te estradas em boas condições 
para o escoamento da safra. Ao 
invés da impermeabilização das 
estradas, a ação trabalha com a 
compactação do solo, garantindo 
o escoamento adequado da água 
e demais práticas conservacio-
nistas, levando o setor por bons 

caminhos.
Com o projeto Patrulha Me-

canizada, a garantia de uma boa 
safra de algodão vai além dos 
cuidados nas lavouras. O estado 
de conservação das estradas, por 
exemplo, determina o tempo e 
o custo do transporte. Na região 
Oeste da Bahia, são aproxima-
damente 1,8 mil quilômetros de 
estradas vicinais, utilizadas pelos 
produtores, possíveis de recupe-
ração. Nem sempre as condições 
são as mais adequadas, muitas 
vezes obrigando os motoristas a 
utilizarem desvios que aumen-
tam - e muito - o tempo e o custo 

da viagem.
Sob condições precárias de 

estradas, estimativas sinalizam 
que o deslocamento do algo-
dão da fazenda até a algodoei-
ra leva o dobro do tempo e fica 
pelo menos 15% mais caro. Daí 
a necessidade de desenvolver e 
manter uma malha de transpor-
te de qualidade, possibilitando 
rapidez, eficiência e melhoria na 
remuneração da produção. As 
boas condições proporcionam 
mais segurança, beneficiando 
toda a comunidade, incluindo 
fornecedores e transporte esco-
lar, por exemplo.

n n n Equipes da Abapa realizam melhorias na Estrada do Café, importante via de escoamento da produção em Barreiras
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Beneficiando diretamente uma área produtiva 
de 440 mil hectares na região, o projeto Patrulha 
Mecanizada já coleciona bons resultados, como 
melhoria nas condições de tráfego nos acessos às 
fazendas e no escoamento da safra, facilidade no 
acesso dos insumos agrícolas necessários à produ-
ção, redução no custo do transporte e redução da 
erosão por meio da construção de estruturas de 
escoamento da água da chuva. Nos trabalhos são 

utilizadas duas escavadeiras hidráulicas, duas moto-
niveladoras, duas pás carregadeiras, dois rolos com-
pactadores, dois tratores agrícolas, um subsolador, 
um terraceador, duas grades aradoras, um cavalo 
mecânico, um semireboque prancha, um comboio 
de manutenção, um refeitório móvel, uma picape 
de apoio e 10 caminhões. A equipe é constituída 
por 19 pessoas, entre supervisor, auxiliar adminis-
trativo, operadores, motoristas e mecânico.

n n n Equipe utiliza tratores, escavadeiras, motoniveladoras, rolos e caminhões para recuperar as estradas da região

440 mIl hECTAREs
BENEfICIADOS
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A Patrulha Mecanizada começou em 2013 e já 
recuperou quase 400 quilômetros de estradas, 
importantes vias coletoras, com acesso direto às 
rodovias federais e estaduais dos municípios de 
Barreiras, São Desidério, Luís Eduardo Magalhães, 
Formosa do Rio Preto, Baianópolis, Jaborandi, Ria-
chão das Neves, Cocos e Correntina. O convênio 
com o município de Barreiras foi assinado em feve-
reiro daquele ano, durante o Fórum Regional Sobre 
a Helicoverpa, pelo prefeito Antônio Henrique e a 
presidente da Abapa, Isabel da Cunha. Foram con-
templadas as estradas do Café (58 quilômetros) e 
de Rio de Pedras (43 quilômetros).

O convênio entre a Abapa e a Prefeitura de São 
Desidério foi assinado em março de 2013, quando a 
presidente Isabel da Cunha e o vice-presidente Pau-
lo Mota reuniram-se com o prefeito Demir Barbosa, 
os secretários municipais Demóstenes Júnior (Meio 
Ambiente) e José Marques (Agricultura) e técnicos 
também da área de transportes. No município de 
São Desidério o projeto Patrulha Mecanizada con-
templa 14 linhas, totalizando aproximadamente 
520 quilômetros de estradas.

n n n Presidente e diretores da Abapa com o prefeito de Barreiras e parte da equipe do projeto Patrulha Mecanizada

n n n Reunião com o prefeito de São Desidério

n n n Assinatura do convênio com o município de Barreiras
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ANTES DEPOIS

O projeto Patrulha Mecanizada, reali-
zado pela Abapa em parceria com a Pre-
feitura e os produtores, também recupe-
rou a Estrada da Estrondo, importante via 
do interior do município de Formosa do 
Rio Preto. As obras atingiram um trecho 
de 78 quilômetros, onde foram constru-
ídas bacias de captação da água pluvial 
e desvios nas laterais, evitando os danos 
causados pelas chuvas. A estrada ficou 
com o dobro da largura original, dando 
mais segurança e agilidade aos desloca-
mentos. n n n Vias importantes da região apresentavam péssimas condições

n n n Uma das beneficiadas pelo projeto, Estrada da Estrondo ficou mais larga, plana e sem os danos causados pelas chuvas

ESTRADAS  RECUPERADAS BALANÇO
2.000 Bacias de captação de água pluvial

2.000 Desvios laterais de água

250 Terraços construídos

440 mil hectares de áreas produtivas beneficiadas

Rio de Pedras 43 km
Rodovia da Soja 33 km
Estrada do Café 58 km
Estrada do Estrondo 78 km
Estrada dos Pivôs 165 km
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O trabalho de conservação 
dos recursos naturais da lavoura 
de algodão e de melhorias no es-
coamento da produção, aliados 
à diminuição de custos, conta 
com a estruturação de um sis-
tema de drenagem superficial. 
Além de proporcionar maior vida 
útil à obra, ele possibilita a rápida 
retirada da água da superfície da 
estrada, reduzindo sua degrada-
ção. Suas etapas consistem em 
abaulamento da pista de rola-
mento e construção de sarjetas 
laterais, lombadas e de pontos 
de sangra direcionados para ter-
raços ou bacias de captação.

Estes últimos são construídos 
em função de fatores como tipo 
de solo, precipitação pluviomé-
trica no local e relevo (declivida-
de do trecho), com o intuito de 

seccionar as lançantes e direcio-
nar as águas da chuva para as 
estruturas de captação, fora do 
leito.

As estruturas, bem como o 
seccionamento do trecho, evi-
tam a formação de enxurradas 
e o carreamento de solo para 
as baixadas, que assoreiam os 
cursos d’água. Além disso, pos-
sibilitam a infiltração das águas 
pluviais no solo de modo len-
to e controlado, abastecendo 
o lençol freático (cuja recarga é 
favorecida), provocando o sur-
gimento de novas nascentes ou 
melhoria nas vazões das já exis-
tentes, e evitando erosões.

Um exemplo é a Rodovia da 
Soja, em Roda Velha. A estrada 
possui 33 quilômetros de exten-
são e, quando chovia em uma 

ponta, havia alagamentos na ou-
tra, inclusive na comunidade. Era 
a grande reclamação dos mora-
dores. Com a recuperação da es-
trada, o problema foi resolvido. 
As corredeiras que se formavam 
nos dias de chuva, provocan-
do erosão, deixaram de existir a 
partir da construção das sarje-
tas laterais e das bacias de cap-
tação. Os piscinões são abertos 
em pontos de aclive ou declive 
acentuado e chegam a 50 me-
tros lineares com até três metros 
de profundidade, acumulando 
aproximadamente 50 mil litros 
de água pluvial. Como o solo do 
Cerrado é muito poroso, em três 
ou quatro dias a água acumulada 
nas bacias é absorvido, mudan-
do até mesmo a paisagem no 
entorno.

n n n Do início do projeto até agora já foram recuperados cerca de 400 quilômetros de estradas pela equipe da Abapa

CONSERvAçÃO DOS
RECURSOS NATURAIS
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n n n Rodovia da Soja é uma das estradas utilizadas para escoamento da produção que foi recuperada pelo Patrulha

n n n Recuperação inclui o alargamento das estradas n n n Máquinas preparam as laterais de estrada em obras

n n n Bacias de captação de água da chuva abertas às margens das estradas garantem maior vida útil ao trabalho
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n n n Representantes da Abapa, Prefeitura de Barreiras e produtores da Estrada do Café

n n n Representantes da Abapa, Prefeitura de São Desidério e produtores da Rodovia da Soja



6.

Fitossanidade



mONITORAmENTO E CONTROLE
DO BICUDO E DE OUTRAS PRAGAS

E DOENçAS DO ALGODOEIRO



O PODER ImENSO 
DA INTEGRAçÃO

ATIvIDADES PROPOSTAS 
PELO PROGRAmA 

fITOSSANITáRIO 
DA ABAPA vISAm 

CONTROLAR E 
COmBATER O 

SURGImENTO DE 
PRAGAS E DOENçAS 

QUE AmEAçAm O 
vIGOR DAS SAfRAS DE 

ALGODÃO NA BAhIA
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Programa Fitossanitá-
rio da Abapa tem como 
principal objetivo cons-

cientizar os cotonicultores para 
o monitoramento e controle do 
bicudo e outras pragas. Os traba-
lhos são realizados por uma equi-
pe completa e capacitada para 
monitorar, semanalmente, todas 
as áreas de algodão e de rota-
ção de culturas. Para tanto, são 
realizadas, durante todo o ano, 
diversas ações em apoio ao coto-
nicultor. Vistorias das áreas pro-
dutoras, reuniões de orientação, 
suporte técnico para as fazendas 
e levantamento e análise dos da-
dos da cultura são algumas delas.

Como parte das ações o pro-
grama criou os núcleos regionais 
de controle do bicudo e outras 

pragas, com o intuito de reduzir 
continuamente as populações 
de bicudo nas microrregiões ao 
longo das safras. Os grupos são 
formados a partir da integração 
de todos os produtores de algo-
dão, situados em uma determi-
nada sub-região. Ao integrá-los, 
os envolvidos se comprometem 
em seguir, de forma organizada, 
um plano técnico com medidas 
eficazes de controle do bicudo, 
durante a safra e entressafra do 
algodão.

No Oeste do Estado o progra-
ma atua em 10 municípios, nas 
áreas de algodão, de rotação de 
soja e milho sobre áreas de algo-
dão, e em algodoeiras. No Sudo-
este atende em 17 municípios e, 
além das áreas de algodão e algo-
doeiras, orienta os produtores de 
algodão, na sua grande maioria 
pequenos agricultores.

Além de infraestrutura para a 
execução das atividades, o pro-
grama dispõe de veículos, máqui-
nas e equipamentos, tendo uma 
atuação ampla com táticas de 
utilização de armadilhamentos, 
realização de encontros técni-
cos e instalação de unidades de-
monstrativas (UD’s). O programa 
conta com a parceria da Agência 
Estadual de Defesa Agropecuária 
da Bahia (Adab), Fundeagro, Em-
brapa, EBDA e IBA.n n n Técnico do Programa Fitossanitário da Abapa vistoria 

lavoura de algodão na região Oeste do Estado da Bahia

O
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n n n Técnico do Programa Fitossanitário da Abapa
confere armadilha montada em lavoura na região Oeste

O Programa Fitossanitário da Abapa começou 
antes mesmo de receber essa nomenclatura. Tudo 
teve início com o projeto Monitoramento e Contro-
le do Bicudo do Algodoeiro, criado na região Oeste 
da Bahia na safra 2004/05. Seu objetivo era acom-
panhar uma das principais pragas da lavoura algo-
doeira, o bicudo (Anthonomus grandis), evitando 
prejuízos ao cotonicultor. Inicialmente a coordena-
ção e execução eram de responsabilidade da Fun-
dação Bahia, em parceria com a Adab, e com recur-
sos do Fundeagro.

A partir de setembro de 2009, no entanto, a Aba-
pa assumiu a coordenação do programa - a execu-
ção permanecia aos cuidados da Fundação Bahia. 
Neste ano, foram criados quatro núcleos regionais 
na região Oeste. Em março de 2010 a coordenação 
também passou a ser executada pela Abapa. De-
vido à integração de todos os produtores, equipes 
técnicas e consultorias localizadas em uma mesma 
sub-região houve boa adequação do manejo fitos-
sanitário das culturas. Cada profissional envolvido 
assumiu o compromisso de evitar toda e qualquer 
situação que pudesse favorecer a proliferação des-
controlada da praga na região e/ou desobediência 
às determinações legais do Estado.

n n n Controle e combate do bicudo-do-algodoeiro é uma das missões do Programa Fitossanitário da Abapa



OS NúCLEOS 
REGIONAIS
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n n n Lavoura de algodão no núcleo Rosário-Correntina-Jaborandi, na região Oeste do Estado da Bahia

Ainda em 2010, durante a sa-
fra 2010/11, o Programa Fitossa-
nitário da Abapa criou mais um 
núcleo regional, denominado 
Campo Grande e Cascudeiro. 
Com isso, chegou-se a um total 
de 14 unidades: Coaceral; Ouro 
Verde-Estrondo; Campo Grande-
-Cascudeiro; Estrada do Café-
-Anel da Soja; Placas-Bela Vista; 
Alto Horizonte-Itograss-Rio de 
Pedras; Paraíso-Warpol-Timbaú-
ba-Sementec-Rodovia da Soja; 
Roda Velha; Linha Verde e Alta 

da Serra; Roda Velha de Baixo; 
Acalanto-Mizote-Ventura; Ceolin; 
Rosário-Correntina-Jaborandi; e 
Sudoeste. Com isso a Abapa pas-
sou a atender, nas regiões Oeste e 
Sudoeste do Estado, 403.010 hec-
tares de algodão, sendo 370.845 
no Oeste (com 64 algodoeiras) 
e 32.165 hectares no Sudoeste 
(com 13 algodoeiras). Do mon-
tante, 124 mil hectares de áreas 
de rotação de soja e milho, sobre 
áreas de algodão, no Oeste.

A partir deste período, além 

do monitoramento do bicudo, o 
Programa Fitossanitário passou a 
monitorar outras pragas e doenças 
do algodoeiro. Já no ano de 2012, 
para a safra 2011/12, a iniciativa 
passou a atender 17 núcleos regio-
nais, sendo 14 no Oeste e três no 
Sudoeste; nove municípios na re-
gião Oeste, e 22 no Sudoeste, com 
uma área de algodão de 418.233 
hectares, sendo 387.147 hectares 
no Oeste e 31.086 no Sudoeste. 
Em relação ao número de produ-
tores atendidos, o total chegou a 
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Por meio do Programa Fi-
tossanitário, além das visitas às 
propriedades, os produtores re-
cebem treinamentos em suas 
fazendas e/ou comunidades, por 
meio de reuniões realizadas pe-
riodicamente. Os cotonicultores 
também são orientados, desde 
o preparo do solo até a colheita, 
transporte e comercialização do 
algodão, ou seja, todo o manejo 
da cultura. No Oeste os trabalhos 

estão mais avançados, tendo em 
vista o maior tempo de atuação 
do programa. As principais ativi-
dades são visitas periódicas às fa-
zendas integrantes dos núcleos, 
vistoriando todos os talhões; pre-
enchimento de laudo de visitas, 
em que é descrita a situação pre-
senciada, com recomendações; 
e elaboração de relatórios sema-
nais, seguida de encaminhamen-
to via e-mail.

Os técnicos do Programa Fi-
tossanitário da Abapa realizam 
o monitoramento de todas as 
microrregiões produtoras com o 
intuito de mapear a população 
da praga, identificando as regiões 
pelo nível de infestação. A Adab 
- órgão oficial de defesa fitossani-
tária estadual - também realiza os 
trabalhos de fiscalização das pro-
priedades produtoras, verifican-
do o cumprimento da legislação.

187 no Oeste e 1.512 no Sudoeste 
(destes, 1.344 da agricultura fami-
liar). Houve, também, o acompa-
nhamento de 81 algodoeiras (67 
no Oeste e 14 no Sudoeste).

Já em 2013, safra 2012/13, o 
Programa Fitossanitário passou a 
atender 253.518 hectares de al-
godão no Oeste, sendo 239.406 

no sistema sequeiro e 14.112 ir-
rigados. No Sudoeste a área pas-
sou para 17.772 hectares, sendo 
16.472 no sistema sequeiro e 
1.300 irrigados. Foram atendidos 
17 núcleos regionais, 14 no Oeste 
(nove municípios) e três no Sudo-
este (22 municípios) do Estado. Na 
primeira região foram atendidos 

187 produtores empresariais e, 
na segunda, 1.512. Do total, 1.344 
da agricultura familiar. Também foi 
feito o acompanhamento de 81 
algodoeiras, sendo 67 no Oeste e 
14 no Sudoeste. Na safra 2013/14 
o Programa Fitossanitário atendeu 
320.520 hectares de algodão no 
Oeste, segundo dados da Abapa.

SAFRA

DE OLHO NAS PRAGAS

2012/13

253.518,00 ha

2013/14

320.520,00 ha

2011/12

418.233,00 ha

2010/11

403.010,00 ha
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Em parceria com a Adab e empresas de consultoria agrí-
cola da região, a Abapa realizou, em julho, o seminário Ma-
nejo Adequado na Destruição de Soqueiras e Tigueras de 
Algodão. A atividade foi no auditório da Fundação Bahia, 
em Luís Eduardo Magalhães. O programa Soqueira Zero, 
que consiste na destruição dos restos culturais do algodão 
que são fonte de alimentação e reprodução da praga no 
período de safra e entressafra, foi um dos temas debatidos.

2011

2012
A Abapa promoveu, em setembro, reunião em sua sede, 

no distrito de Rosário, em Correntina, com o objetivo de 
informar os números e dados do Programa Para Monitora-
mento e Controle do Bicudo aos produtores e representan-
tes de fazendas. Além disso, também foram disponibiliza-
das informações sobre o manejo adequado na destruição 
de soqueiras e tigueras de algodão. A ação integrou o ca-
lendário anual do programa, visando interromper a prolife-
ração do bicudo e manter a praga sob controle.

n n n Reunião realizada em Correntina, em 2012, tratou do 
Programa para Monitoramento e Controle do Bicudo

2011
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Em fevereiro de 2013, uma comitiva organizada pela Abapa, com 

apoio do Fundeagro, Aiba e Fundação BA, viajou às regiões de Que-
ensland e New South Wales, na Austrália, para ver de perto os siste-
mas de manejo para controle e combate da Helicoverpa. Participaram 
da missão: Celito Missio, Celito Eduardo Breda, Paulo Degrande, Celso 
Omoto, Ezelino Carvalho, Pedro Brugnera, Luis Henrique Kasuya, Lu-
ciano Biancini, Antonio Grespan, Cezar Busato, Odair Aguiar, Fabiano 
Genezzini e Orestes Mandelle Neto. 

mISSÃO 
AUSTRáLIA

n n n Comitiva organizada pela Abapa viajou à Austrália em fevereiro para conhecer o sistema de controle da Helicoverpa 



n n n Relato da Missão Austrália foi feito pelo engenheiro agrônomo e consultor Ezelino Carvalho

n n n Apresentação do diretor da Abapa, Celito Missio n n n Entomologista da USP, Dr. Paulo Degrande

Produtores, entidades do agronegócio e governo reuniram-se, no dia 22 de fevereiro de 2013, em um 
fórum regional realizado em Luís Eduardo Magalhães para debater e propor soluções para o combate da la-
garta Helicoverpa. Dirigentes e técnicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Embra-
pa, da Abapa, da Aiba e da Abrapa, entre outras, ouviram dos fazendeiros relatos de prejuízos nas lavouras 
e apresentaram propostas para o manejo da praga. O consultor Ezelino Carvalho fez um relato da viagem 
à Austrária, chamada de Missão Austrália. Na sequência os entomologistas Dr. Paulo Degrande (USP), Dr. 
Dirceu Pratissoli (Nudemafi-UFES) e Dr. Celso Omoto (USP) ministraram palestras relacionadas a questões 
fitossanitárias.

fÓRUm REGIONAL 
SOBRE A hELICOvERPA
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n n n Presidente da Abapa, Isabel da Cunha, faz pronunciamento na abertura do Fórum Regional Sobre Helicoverpa

n n n Público do Fórum Regional Sobre Helicoverpa, realizado no dia 22 de fevereiro de 2013

111



SEmINáRIO BRASILEIRO 
SOBRE A hELICOvERPA

n n n Seminário reuniu centenas de produtores, técnicos e pesquisadores em Luís Eduardo Magalhães em junho de 2013

O ataque da lagarta, grande 
ameaça à agricultura de vários 
estados brasileiros, motivou a 
realização do Seminário Brasilei-
ro sobre a Helicoverpa, em julho 
de 2013. Na safra 2012/13, por 
exemplo, ocasionou prejuízo de 
mais de R$ 1,4 bilhão aos produ-
tores do Oeste da Bahia, especial-
mente nas culturas da soja, milho 
e algodão. O evento aconteceu 
no espaço Quatro Estações Hall, 
em Luís Eduardo Magalhães. 
Participaram renomados pesqui-
sadores, consultores e entomo-
logistas do Brasil e da Austrália. 
Por meio dos assuntos debatidos 

ocorreu o esclarecimento de dú-
vidas, além da apresentação das 
ações propostas pelo Programa 
Fitossanitário da Bahia.

Durante o evento também fo-
ram ministradas palestras sobre 
ocorrência e prejuízos causados 
pela Mosca Branca e sobre o 
Programa Fitossanitário de Mo-
nitoramento do Bicudo. Repre-
sentantes das associações de 
produtores de algodão do Mato 
Grosso, Goiás, Bahia e Piauí tam-
bém apresentaram pesquisas re-
alizadas para o manejo e controle 
de lagartas.

O seminário foi realizado pela 

Abapa, Abrapa, IBA e Aiba, com 
apoio da Aciagri, Adab, Aeab, 
Agrolem, Aprosoja, CNA, Conse-
agri, EBDA, Embrapa, Fundação 
Bahia, Fundeagro, Ministério 
da Agricultura Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa), Seagri, con-
sultorias regionais, prefeituras e 
sindicatos dos produtores rurais 
do Oeste da Bahia. Participaram 
aproximadamente 1.300 pessoas 
entre autoridades, produtores, 
consultores, associações, sindi-
catos rurais, entidades de agro-
negócio, instituições de ensino, 
multinacionais e outros elos da 
cadeia produtiva.

RELATÓRIO DE GESTÃO ABAPA | CAPÍTULO 6. FITOSSANIDADE
112



66

n n n João Carlos Jacobsen Rodrigues, diretor da Abapa n n n Gilson Pinesso, presidente da Abrapa

n n n Celito Breda, diretor da Abapa n n n Dra. Silvana Paula-Moraes, pesquisadora da Embrapa
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PROGRAmA
fITOSSANITáRIO DA BAhIA

O Programa Fitossanitário da 
Bahia foi criado em 2013 e rea-
valiado durante o ano seguinte. 
Suas atividades estão fundamen-
tadas em quatro pilares: controle 
cultural; controle biológico; con-
trole químico e controle de OGM, 
com a adoção de porcentagens 
de refúgio estruturado - 20% al-
godão e milho, 50% soja -, que 
preservem a tecnologia Bt por 
mais tempo.

O Programa Fitossanitário, 
coordenado pelos pesquisa-
dores Paulo Degrande e Celso 
Omoto, envolve o manejo de 
técnicas com o objetivo final de 
ter um ambiente equilibrado, 
sustentável, com menor custo e 
maior rentabilidade. Sua criação 
foi motivada pelos grandes pre-
juízos causados pelo ataque da 
lagarta Helicoverpa nas lavouras 
de algodão, soja, feijão e outras 
culturas. Também auxiliam os 
pesquisadores Walter Jorge dos 
Santos (Iapar), Dirceu Pratissoli 
(Ufes), Itamar Delalibera (USP), 
José Ednilson Miranda (Embrapa 
Algodão), além de outros ento-
mologistas e parcerias firmadas 
com as universidades de Barrei-
ras e Luís Eduardo Magalhães.

Além da Helicoverpa e do bi-
cudo-do-algodoeiro, o programa 
inclui ações de monitoramento 
e combate sobre outras pragas, 
com maior ocorrência no Oes-

te da Bahia, como spodoptera, 
falsa-medideira e mosca–branca. 
Atualmente 17 núcleos do pro-
grama são assistidos pela equipe 
técnica do Projeto de Monitora-
mento e Controle de Pragas de 
Algodoeiro. Os dados chamam a 
atenção para a situação atual dos 
mesmos, com semeadura em 
áreas livres de rebrotas e tigueras 
e manejo em pós-emergência, al-
cançando boa eficiência na maio-
ria das propriedades. As ações 
desenvolvidas pelas instituições 
ligadas ao agronegócio têm sido 
fundamental na busca de solu-
ções para o controle e manejo 
da Helicoverpa. A organização da 
Missão Austrália, do Fórum Re-
gional e a articulação junto aos 
governos federal e estadual, para 
a publicação de decretos e regis-

tro emergencial de produtos, fo-
ram algumas das realizações.

O Conselho Gestor do Pro-
grama Fitossanitário é compos-
to pela Abapa, Aiba, Fundação 
Bahia, Fundeagro, Adab, Associa-
ção dos Engenheiros Agrônomos 
de Barreiras (Aeab) e Associação 
dos Engenheiros Agrônomos de 
Luís Eduardo Magalhães (Agro-
lem). Os GTs são liderados por re-
presentantes da Aeab e Agrolem. 
Dentro do programa foram cria-
dos cinco grupos técnicos (GTs) 
divididos pelos temas Pupas; 
Biológico/Laboratório; Tabela de 
Inseticidas; Calendário de Plan-
tios; e Irrigantes. Por meio deles 
procura-se estudar e dar suporte 
técnico ao conselho criado para 
elaborar soluções no controle da 
Helicoverpa.

n n n Reunião dos grupos técnicos do Programa Fitossanitário, em 2013



GT PUPAS
Coordenado pelo consultor Milton Akio Ide, trata do 

manejo da lagarta através do controle de pupas. Sua meta é 
estudar a dinâmica populacional da praga e culturas isca.

GT IRRIGANTES
Coordenado pelo gerente de produção do Grupo Zancanaro, Orestes 

Mandelli, visa discutir manejos exclusivos das áreas irrigadas, que 
podem servir como medidas mitigadoras para evitar a proliferação das 
principais pragas do sistema agrícola do Oeste da Bahia.

GT CALENDáRIO DE PLANTIOS
Coordenado pelo consultor Luis Henrique Kasuya, visa a 

criação de um calendário de plantio específico por cultura, 
de acordo com o zoneamento, devido à diversidade climática 

encontrada na região Oeste da Bahia.

GT TABELA DE INSETICIDAS
Coordenado pelo consultor Pedro Brugnera, tem o objetivo de 

criar uma tabela classificando a seletividade dos inseticidas, utilizados 
em relação aos insetos benéficos; montar um calendário de utilização 
de inseticidas, por modo de ação, evitando a resistência das pragas 
e preservando os insetos benéficos; e agilizar a entrada de novas 
variedades transgênicas com mais resistência às lagartas.

GT BIOLÓGICO/LABORATÓRIO
Coordenado pelo professor Marco Antonio Tamai, visa estimular 
a utilização do controle biológico como ferramenta para auxiliar 

no controle de pragas, especialmente da Helicoverpa. Busca uma 
agricultura mais sustentável e ecologicamente equilibrada.
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GRUPOS 
TéCNICOS



n n n Seagri montou, em março de 2013, o Grupo Operacional de Emergência Fitossanitária para tratar da Helicoverpa

Em março de 2013, o com-
bate à Helicoverpa ssp ga-
nhou mais um aliado no Oeste 
da Bahia. Com o objetivo de 
identificar, propor e executar 
a implantação de ações emer-
genciais e eficazes para o con-
trole da praga foi criado o Gru-
po Operacional de Emergência 
Fitossanitária no âmbito da 
Seagri. A instalação do grupo 
foi realizada pela Secretaria 
Estadual da Agricultura, Adab 
e pela Superintendência do 
Ministério da Agricultura na 
Bahia. A presidente da Abapa, 

Isabel da Cunha, e o diretor 
João Carlos Jacobsen partici-
param do encontro. As ações 
visaram assegurar o completo 
reestabelecimento produtivo 
da soja e do algodão.

A decretação de emergên-
cia fitossanitária também visou 
a implementação do plano de 
supressão da praga e adoção 
de medidas emergenciais para 
as safras seguintes, até 2015, 
além de permitir o registro de 
produtos agroquímicos específi-
cos para as culturas do algodão 
e da soja. Ao grupo operacional 

coube propor e executar técni-
cas operacionais de defesa ve-
getal, determinada pelo Plano 
de Emergência; controle e ma-
nejo da praga, em caráter tem-
porário; interagir com os órgãos 
dos governos federal, estadual 
e municipal, câmaras técnicas 
e setoriais da soja e algodão e 
iniciativa privada, no sentido de 
viabilizar as proposições do gru-
po. As instituições Adab, SDA/
Seagri, SFA/BA, EBDA, Aiba, 
Abapa, Fundação Bahia, Faeb, 
Agrolem, Aeab, Aciagri e Funde-
agro deram forma ao grupo.

GRUPO DE
EmERGêNCIA
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n n n Visita a uma área de rotação soja/algodão na região Oeste da Bahia

O Plano de Ação para o Mane-
jo da Helicoverpa spp., no Oeste 
da Bahia, foi realizado em par-
ceria e com ações conjuntas en-
tre os órgãos e instituições que 
compõem o grupo. A Abapa, 
juntamente com a Aiba, Funda-
ção Bahia, Fundeagro e consul-
tores da região, coordenaram o 
processo. Procurou-se motivar a 
adoção de outras práticas como 
o vazio sanitário, refúgio, contro-
le biológico, permanente forma-
ção de monitores, dentre outras, 
além do inseticida químico. Por 
meio delas pode ser realizado o 
controle da Helicoverpa e, tam-
bém, de outras pragas que ataca-
ram o sistema agrícola.

No campo o trabalho foi efe-
tuado pelos agentes da Adab. 
Um grupo treinado e capacitado 
para emergências sanitárias na 

O Grupo Operacional de Emergência Fitossanitá-
ria, formado na Bahia para tratar do caso da praga 
Helicoverpa, promoveu em maio de 2013 uma série 
de reuniões e debates com técnicos, entomologis-
tas e pesquisadores da Embrapa, entre eles o ento-
mologista australiano David Murray. A programação 
envolveu visitas às fazendas da região, debates em 
grupos de trabalho e a elaboração de uma propos-
ta para o Programa Fitossanitário para o Oeste da 
Bahia. A Abapa, Adab, Aiba, Fundeagro, Fundação 
Bahia, Aeab, EDBA, Agrolem, Aciagri e Faeb integra-
ram o Grupo Operacional.

ORIENTAçÃO AUSTRALIANA

ESTRATéGIA

área vegetal no Brasil, composto 
por 20 fiscais, juntamente com os 
técnicos do Programa Fitossani-
tário da Abapa, atuou no Oeste 
baiano. Os profissionais realiza-
ram levantamento fitossanitário 
e um posterior mapa com identi-
ficação das áreas mais atingidas. 
Por meio do trabalho os fiscais 

procuraram saber o conhecimen-
to dos agricultores sobre a praga, 
os produtos utilizados no comba-
te e sua eficiência, entre outros 
dados. Os grupos tiveram como 
base os municípios de Luís Edu-
ardo Magalhães, Formosa do Rio 
Preto e Correntina, deslocando-
-se por toda a região Oeste.
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SEmINáRIOS
NO SUDOESTE

Entre setembro e outubro de 
2013 a Adab e a Abapa realiza-
ram seis seminários na região 
Sudoeste da Bahia. As ações 
ocorreram nos municípios de 
Guanambi, com 106 participan-
tes, Palmas de Monte Alto (115), 
Urandi (165), Tanhaçu (138), Ma-
lhada (79) e Brumado (75), num 
total de 678 pessoas. Durante os 
eventos foram proferidas pales-
tras sobre o Projeto Fitossanitário 
do Algodão; manejo e conserva-
ção de solo; principais pragas do 
algodoeiro; manejo da cultura do 
algodão; legislação fitossanitária 
para a cultura do algodoeiro; uso 
correto e seguro de agrotóxicos; 
proteção de plantas de algodão 
com caulim contra o bicudo do 
algodoeiro; recomendações téc-
nicas para o cultivo do algodão 
colorido em pequenas proprie-
dades rurais do semi-árido bra-
sileiro; e ameaças fitossanitárias.

Na busca por medidas de combate à Helicoverpa, a Abapa também teve participação em mais uma 
conquista para o setor. Em março de 2013 o Comitê Técnico de Assessoramento para Agrotóxicos (CTA), 
formado por representantes dos ministérios da Agricultura, Meio Ambiente e Saúde, autorizou o pedido 
de registro do Benzoato de Emamectina. O produto, exclusivo para a Bahia, é específico para combater 
a Helicoverpa ssp., lagarta que ataca a soja e o algodão no cerrado baiano, causando prejuízos milioná-
rios. Antes da liberação aos cotonicultores, o Benzoato de Emamectina já era utilizado em países como 
Austrália, Estados Unidos, Japão, toda a União Europeia e África. A solicitação de liberação ocorreu no 
início daquele mês por meio da Abrapa. O empenho das entidades do agronegócio da Bahia, Abapa, 
Aiba e Fundação Bahia, em conjunto com os governos estadual e federal, garantiu agilidade à liberação.

fITOSSANITáRIO ENTRA Em CENA
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n n n Seminário em Tanhaçu repassou orientações técnicas aos produtores
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2014

PARA COmBATER
A PRAGA

Em janeiro de 2014 agricultores 
familiares do Oeste da Bahia partici-
param de evento para conhecer as 
ações do Programa Fitossanitário de 
Combate a Helicoverpa armigera. O 
encontro foi promovido no CTG Es-
tância do Rio Grande, no município 
de Barreiras, pela Aiba e pela Abapa. 
Ao reunir os produtores procurou-se 
repassar estratégias de identificação, 
monitoramento e combate da pra-
ga, além de apresentar cenário sobre 
como a lagarta tem ameaçado a agri-
cultura nacional e a importância do 
combate correto. Participaram a pre-
sidente da Abapa, Isabel da Cunha, os 
diretores João Carlos Jacobsen Rodri-
gues, Celito Eduardo Breda e funcio-
nários da associação.

n n n Celito Breda palestra no voltado à agricultura familiar realizado no município de Barreiras

n n n Isabel da Cunha na abertura de evento voltado à agricultura familiar



UmA CARAvANA DE ALERTA
A Caravana Embrapa de Alerta às Ameaças Fitossanitárias foi realizada em março no município de Luís 

Eduardo Magalhães. As palestras foram realizadas nos auditórios da Fundação Bahia e do Bahia Farm 
Show, respectivamente. A caravana é uma iniciativa da Embrapa e conta com apoio da Abrapa, Associação 
Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja) e Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). Na Bahia, os 
eventos foram realizados em parceria com a Fundação Bahia, Abapa, Aiba, Adab, EBDA e o grupo técnico 
do Programa Fitossanitário da Bahia.

n n n Caravana Embrapa foi realizada no fim de março em Luís Eduardo Magalhães

Em fevereiro foi realizado, no distrito de Canabrava, no município de Malhada, encontro técnico que 
contou com a participação de representantes da Abapa, pequenos e grandes produtores de algodão, e 
lideranças políticas locais. Na ocasião foram discutidos assuntos técnicos relacionados à cultura do algodão, 
soqueiras, perspectiva da atual e futura safra em termos de mercado, comercialização e novas tecnologias 
para a região. Também foram discutidas medidas para a melhoria de rentabilidade do cotonicultor.

2014
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6hORA DA 
REESTRUTURAçÃO

Em 2014 o Programa Fitossanitário da Abapa foi reestruturado. Além do bicudo 
do algodoeiro, o programa passou a monitorar a Helicoverpa ssp. e outras pragas e 
doenças da cultura. A equipe de trabalho também foi ampliada, sendo composta por 
coordenador, engenheiro agrônomo, 12 técnicos agrícolas e uma auxiliar administrati-
va (Oeste); e um engenheiro agrônomo e dois técnicos agrícolas (Sudoeste).

Os profissionais acompanham sistematicamente todas as propriedades produtoras 
de algodão, com visitas semanais e/ou quinzenais, com o objetivo de melhorar a pro-
dutividade e a qualidade do algodão. As atividades também visam a sustentabilidade 
da lavoura algodoeira, principalmente no Sudoeste, onde predomina a agricultura fa-
miliar. O atendimento passou a ser realizado, no Oeste e Sudoeste da Bahia, em 18 
núcleos regionais: Coaceral, Ouro Verde e Estrondo, Estrada do Café e Anel da Soja, 
Placas e Bela Vista, Alto Horizonte, Rio de Pedras, Paraiso-Warpol-Timbaúba-Semen-
tec, Roda Velha de Baixo, Roda Velha, Acalanto-Mizote-Ventura, Linha Verde e Alto da 
Serra, Ceolin, Rosário-Correntina-Jaborandi, Campo Grande e Cascudeiro, Wanderley, 
Sudoeste-I, Sudoeste-II e Sudoeste-III.

n n n Equipe do Programa Fitossanitário com a nova frota de veículos
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Na safra 2013/14 o programa deu assistência a uma área de algodão de 320.519 
hectares, mais de 160.000 hectares de áreas de rotação de soja, milho e outras cultu-
ras sobre algodão. Também acompanhou 80 algodoeiras, atuando em dez municípios 
da região Oeste: Luís Eduardo Magalhães, Formosa do Rio Preto, Riachão das Neves, 
Barreiras, São Desidério, Correntina, Jaborandi, Baianópolis e Cocos. Foram atendidos 
91 produtores e 169 propriedades, em uma área 308.196 hectares.

Com relação à região Sudoeste, foram 16 municípios: Candiba, Pindaí, Urandi, Gua-
nambi, Palmas de Monte Alto, Malhada, Iuiu, Santana, Bom Jesus da Lapa, Caculé, 
Lagoa Real, Brumado, Tanhaçú, Rio do Antônio, Livramento de Nossa Senhora e Ma-
lhada de Pedras. Juntos reuniram 818 propriedades, 807 produtores, em uma área 
total de 13.323 hectares. Na região, onde prevalece a agricultura familiar, foram 757 
cotonicultores, cultivando entre um e dez hectares de algodão. Apesar de ainda haver 
grande número de produtores que cultivam a soqueira de algodão, os técnicos da Aba-
pa observam que já há redução, resultado dos trabalhos de conscientização realizados 
até aqui.

n n n Técnico monitora lavoura de algodão da região Oeste da Bahia



6

123

A qualidade no transporte do 
algodão em caroço desempenha 
um papel importante na dinâmi-
ca populacional do bicudo-do-al-
godoeiro no Oeste e Sudoeste da 
Bahia. A perda de parte da produ-
ção pelas estradas, com quedas 
do algodão em capulho e do caro-
ço, dá origem às plantas tigueras. 
Se não controladas podem servir 
de alimentação a inúmeras espé-
cies de insetos-praga e doenças, 

ocasionando sua multiplicação. 
Entre elas, a mais severa da lavou-
ra do algodoeiro: o bicudo.

O controle dessas tigueras 
precisa ser realizado em diversas 
etapas, pois a emergência das 
plantas é escalonada em diversos 
fluxos. Como agravante, muitas 
vezes o centro consumidor do 
caroço de algodão está localizado 
distante das beneficiadoras. Con-
sequentemente, aumenta a ex-

tensão das vias que passam a ser 
infestadas, o que tem dificultado 
o controle da praga em toda a re-
gião. Por isso, técnicos do Progra-
ma Fitossanitário da Abapa vêm 
trabalhando ano após ano, junto 
aos grupos produtores, na busca 
de melhorias a serem adotadas 
com o propósito de minimizar o 
impacto provocado pela prática 
inadequada. As ações foram re-
forçadas no ano de 2014.

n n n Transporte de caroço de algodão inadequado, sem envelopamento

n n n Transporte de caroço de algodão adequado, com envelopamento

INCENTIvO àS
BOAS PRáTICAS
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Grandes resultados já foram 
alcançados com a diminuição de 
plantas voluntárias às margens 
das rodovias. Parte da frota de 
veículos que realizam esse tra-
balho está equipada com as cha-
madas saias laterais, sistema que 
impede o desprendimento da 
carga durante o transporte das 
áreas de produção até os centros 
de beneficiamento. No entanto, 
ainda há muito a ser aprimorado, 
principalmente no transporte de 
caroços. Algumas empresas, no 
entanto, desenvolveram equi-
pamentos de compactação das 
cargas, minimizando a queda do 
produto.

Essa ideia, por sua vez, foi le-
vada às demais algodoeiras da 
região por meio de visitas se-

manais dos assistentes técnicos. 
Muitas delas passaram a adotar a 
ideia, com a construção de equi-
pamentos semelhantes que, por 
sua vez, desempenham a mesma 
função. A adoção trouxe ganhos 
significativos para o controle do 
bicudo. Outra medida bastante 
eficiente e de baixo custo traba-
lhada pelos profissionais da Aba-
pa é a técnica de envelopamento 
das cargas.

O Programa Fitossanitário, por 
meio de seus trabalhos nos nú-
cleos regionais, tem participado 
ativamente dessa transformação. 
Para o bom andamento de suas 
ações, é imprescindível a partici-
pação de todos os profissionais 
diretamente ligados aos setores 
de transporte e beneficiamento 

da produção de algodão.
Ao mesmo tempo, as algodo-

eiras pertencentes aos grupos 
produtores, que integram os nú-
cleos, estão se apressando para 
aperfeiçoar os procedimentos 
de transporte. Os produtores 
também estão exercendo maior 
controle nas atividades de prepa-
ração dos fardos e exigindo mais 
qualidade no envelopamento e 
transporte de sua produção.

No dia 17 de março, a Abapa, 
representada pelo diretor Celito 
Missio, juntamente com a Adab, 
vinculada à Seagri, debateu em 
Salvador o problema causado por 
plantas de algodão que crescem 
nas margens das rodovias, pleite-
ando soluções para a eliminação 
de tigueras em propriedades.

n n n Reunião em Salvador entre Abapa e Adab sobre destruição das tigueras de algodão nas margens das rodovias
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REUNIõES DO PROGRAmA fITOSSANITáRIO

Durante o ano de 2014 a equipe do Programa Fi-
tossanitário acompanhou a eliminação de tigueras de 
algodão por todas as estradas e rodovias do Oeste e 
Sudoeste da Bahia. O processo foi realizado de forma 
manual, sem a utilização de herbicidas. Os assistentes 
técnicos do programa também acompanharam siste-
maticamente todas as algodoeiras da região no sen-
tido de orientar os responsáveis para um transporte 
correto do algodão. Além disso, mantiveram os pátios 
das algodoeiras livres de plantas voluntárias, evitan-
do a proliferação de pragas e doenças. É importante 
ressaltar que o trabalho de conscientização realizado 
pela equipe da Abapa não se limita somente às fa-
zendas. Ele estende-se também às transportadoras, 
confinamentos, aos motoristas e demais profissionais 
envolvidos nesse processo.

n n n Destruição química de tigueras
de algodão nas margens da rodovia

Assim como nos demais anos, 
a Abapa, em parceria com a Aiba 
e a Fundação Bahia, programou 
uma série de reuniões nos nú-
cleos produtores do Oeste com o 
objetivo de apresentar o Progra-
ma Fitossanitário da Bahia para a 
safra 2014/15. A primeira ocorreu 
no núcleo Cascudeiro, no municí-
pio de Baianópolis, em agosto de 
2014, e contou com a presença 
de aproximadamente 45 pessoas, 
entre produtores, representantes 
do poder público e membros da 
Brigada de Incêndio do município.

Produtores de algodão, ge-
rentes de fazendas e consultores 
e técnicos do programa também 
participaram com o objetivo de 
trocar experiências e ouvir rela-

tos sobre o combate e controle 
de pragas. Nesses momentos é 
possível visualizar a importância 
dos trabalhos realizados, como 
as atividades de monitoramento, 
auxílio, incentivo e de recomen-

dações preconizadas pelo Progra-
ma Fitossanitário. Durante as visi-
tas, foram apresentados dados de 
safra, destruição de soqueiras de 
algodoeiros, índices de bicudos, 
dentre outras informações.

n n n Reunião do Programa Fitossanitário no povoado de Cascudeiro

ELImINAçÃO 
DE TIGUERAS



CONGRESSO DE ENTOmOLOGIA
O evento foi realizado em setembro de 2014 pela Sociedade Entomológica do Brasil (SEB), em parceria 

com a Embrapa Arroz e Feijão e a Universidade Federal de Goiás (UFG). Com o tema Entomologia inte-
grada à sociedade para o desenvolvimento sustentável, a programação contou com palestras, simpósios, 
apresentação de trabalhos orais, mini-cursos e mesas-redondas. Na ocasião, o coordenador do Programa 
Fitossanitário da Abapa, Antonio Carlos Araújo, também falou sobre ações de controle do bicudo do algo-
doeiro na Bahia. A Abapa foi representada pelo diretor Celito Breda e parte da equipe do Programa Fitos-
sanitário. As atividades foram realizadas no Centro de Convenções de Goiânia (GO). O CBE é considerado 
o segundo maior evento entomológico do mundo.

n n n Coordenador do Programa Fitossanitário da Abapa, Antonio Carlos Araújo, falou sobre ações de controle do bicudo

n n n Congresso de Entomologia realizado em setembro de 2014 na cidade de Goiânia, em Goiás
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6SEm fRONTEIRAS PARA
O CONhECImENTO

Quando o assunto é difusão de conhecimen-
to e busca pelo melhor para o setor algodoeiro, 
as entidades não medem esforços para trazer, ao 
setor brasileiro, o que há de melhor. Por isso, em 
junho de 2014 a região Oeste da Bahia recebeu a 
visita do entomologista australiano David Murray, 
especialista no Manejo Integrado de Pragas (MIP). 
O profissional é o mais experiente em biotecnolo-
gias e estratégias de manejo de Helicoverpa spp. 
na Austrália.

A visita do pesquisador foi proporcionada pela 
Abrapa e pelo Instituto Matogrossense do Algodão 
(IMAmt), com o apoio do IBA. Durante a programa-
ção o australiano visitou lavouras e participou de 
reuniões, reafirmando a necessidade do manejo 
de resistência para o controle de pragas. O roteiro 
também foi acompanhado pela pesquisadora da 
Embrapa, Silvana Paula-Moraes, por produtores, 
consultores e demais entidades.

Murray trabalhou por mais de 38 anos para o 
governo de Queensland como pesquisador. Com 
inúmeras publicações sobre o tema, também foi 
consultor da Abapa e da Fundação Bahia em 2013, 
quando também esteve na Bahia.

Junto com nove entomologistas brasileiros, co-
laborou para a elaboração do Plano de Manejo 
de Pragas e Manejo de Resistência, dentro de um 
programa fitossanitário regional com foco inicial no 
combate à Helicoverpa armigera no Oeste da Bahia.

Na mesma região o pesquisador participou de 
visitas a campo e reuniões técnicas organizadas 
pela Abapa, juntamente com a Aiba e outras en-
tidades. Além disso, Murray acompanhou o fecha-
mento das novas propostas do Programa Fitossa-
nitário do Oeste da Bahia para a safra de algodão, 
numa reunião ocorrida na Fundação Bahia com 
a participação de produtores, grupos técnicos do 
programa, gerentes, consultores e pesquisadores.

n n n Reuniões técnicas na agenda de Murray em 2013

n n n Pesquisador e técnicos em lavoura do Oeste, em 2013
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n n n David Murray (à direita) com produtores, em 2014



Produzir algodão com renta-
bilidade e sustentabilidade deve 
fazer parte dos objetivos de todos 
os produtores que se dedicam ao 
cultivo desta nobre fibra no Esta-
do da Bahia.

Isso pode ser conseguido bus-
cando melhores produtividades 
com o mesmo custo por hectare, 
ou mesmo investindo mais por 
área cultivada, mas tendo seus 
resultados maximizados na forma 
de uma boa relação de custo be-
neficio.

Normalmente as ações que 
mais agregam resultado em 
uma propriedade são aquelas 
que demandam o menor custo 
na implantação de uma lavoura, 
ou seja, trata-se basicamente da 
adoção de estratégias norteadas 
pelo conhecimento e pela deter-
minação de fazer bem feito, bus-
cando dar o melhor para cada 
talhão cultivado como se esse 
fosse o único da fazenda.  Dentre  
essas estratégias estão a adoção 
de novas cultivares, realização do 
plantio na época mais indicada, 
a obtenção do melhor estande 
e população para cada cultivar, 
adoção do vazio sanitário, im-
plantação um rigoroso sistema 
de   monitoramento de pragas e 

doenças,  visando  intervenções 
corretas nos tratamentos fitossa-
nitários, minimizado desperdícios 
de produtos por aplicações des-
necessárias, bem como riscos de 
danos econômicos a produção.

Os principais itens que com-
põem o custo de produção de 
uma lavoura estão concentrados 
entre insumos (sementes, fertili-
zantes, defensivos e combustível), 
serviços operacionais com máqui-
nas e uso da terra, sendo que o 
menor custo e certamente o me-
lhor resultado está na forma com 
que implantamos e conduzimos 
nossas lavouras.

Quando a cultura é algodão,  
certamente a estratégia  mais im-
portante para a rentabilidade da 
lavoura passa pelo controle do 
bicudo-do-algodoeiro, isso por-
que trata-se da praga que possui 
o maior potencial de destruição da 
produção da lavoura.

Sua presença nas lavouras  de 
algodão do Brasil nos  remete ao 
ano de 1983, quando esta praga 
foi responsável pela derrocada da 
cotonicultura brasileira, época em 
que o algodão era cultivado por 
milhares de pequenos produto-
res, situados nos estados das re-
giões Nordeste, Sudeste e Estado 

COm A PALAvRA

Celito missio

ALGODÃO SUSTENTávEL

n n n  Celito Missio
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do Paraná.
Desde então, suas práticas de 

controle estão regidas por legisla-
ção federal e estadual, haja vista a 
importância da praga para o setor 
produtivo e governamental.

Apesar da voracidade e prolifi-
cidade do bicudo-do-algodoeiro, o 
seu controle seria muito simples, 
econômico e eficiente, se todos os 
produtores seguissem com rigor 
as práticas de destruição de so-
queiras e o controle de tigueras de 
algodão. Inevitavelmente,  trata-se 
de uma tarefa conjunta de todos 
os produtores envolvidos, pois a 
praga tem cunho social, e neces-
sariamente não permanece no in-
terior das lavouras ou fazendas em 
que foi gerada, disseminando-se  
com enorme facilidade para  gran-
des extensões de produção.

O Programa Fitossanitário da 
Abapa, idealizado e implanta-
do na Bahia há mais de 10 anos, 
tem como objetivo principal a 
orientação e conscientização dos 
produtores e sua equipe de cola-
boradores, quanto a adoção e im-
plantação de boas práticas fitossa-
nitárias para a cultura do algodão, 
visando principalmente o controle 
do bicudo para a sustentabilidade 
da produção no Estado.

Mais recentemente, a introdu-
ção da lagarta Helicoverpa armi-
gera em território baiano fez com 
que a equipe técnica do Programa 
Fitossanitário da Abapa se desdo-
brasse no sentido fazer chegar não 
só aos produtores de algodão, mas 
também a um maior número de 
produtores de soja e milho, o Pro-
grama Fitossanitário da Bahia, que 
foi criado e amplamente discutido 
pela comunidade técnica, produ-
tores e entidades do agronegócio 
da Bahia.

A diretoria da Abapa, liderada 
pela presidente Isabel da Cunha, 
nunca mediu esforços no sentido 
de equipar e apoiar o Programa 
Fitossanitário, com recursos mate-
riais, técnicos e humanos. É preci-
so também não se cansar de reali-
zar esse trabalho repetitivo, pois as 
mesmas demandas se sucedem,  
safra após safra, sem que apren-
damos definitivamente que ações 
simples e de baixo custo, como 
destruição de soqueiras e contro-
le de tigueras, são fundamentais 
para se produzir algodão com ren-
tabilidade e sustentabilidade.

Celito missio
Diretor da Abapa
na gestão 2013/14
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Celito Breda

O algodoeiro historicamente 
no mundo todo é uma planta que 
atrai muitos insetos benéficos e 
também insetos-praga. Em clima 
tropical a presença de insetos-
-praga é muito superior a regiões 
subtropicais e temperadas. Por-
tanto, a atenção na região Oeste, 
que é tropical, tem que ser redo-
brada e sempre com o alerta ver-
melho ligado.

Aqui no Oeste, além do clima 
tropical, temos muitas lavouras 
irrigadas na entressafra e os pro-
blemas se acentuam muito mais 
do que em outras regiões.

Em função de grandes preju-
ízos causados pelas pragas no al-
godoeiro é  que os cotonicultores, 
junto com os produtores de soja, 
milho e de toda a cadeia do agro-
negócio regional, decidiram em 
2013 planejar e montar um Pro-
grama Fitossanitário Global para 
a Bahia (envolvendo as regiões 
Oeste e Sudoeste).

A Abapa liderou uma viagem 
técnico-científica para a Austrália, 
país onde este programa foi orga-
nizado há mais de 15 anos e de-
vido ao grande sucesso, diversos 
países do mundo tentam copiar.

Nossos custos no controle de 
pragas, hoje, estão em patamares 
insustentáveis. Causam impacto 
direto em mais de 30% da renda 
líquida do algodão.

A única forma para tentarmos 
reduzir custos e riscos fitossani-
tários é levarmos a sério nosso 
inovador e recém-criado Progra-
ma Fitossanitário, que nada mais 
é do que o Manejo Integrado de 
Pragas (MIP), realizado de forma 
coletiva e organizada. É preciso 
que as ações sejam dentro e fora 
da porteira e que compreendam 
também ações orientativas e fis-
calizatórias.

O MIP deve ser visto na pai-
sagem agrícola regional como 
se nossa região fosse uma só fa-
zenda. O controle fitossanitário 
não aumenta a produtividade 
das culturas. Somente pode-
rá manter ou baixar, se for mal 
feito. Para que os cotoniculto-
res consigam uma posição mais 
sustentável, com custos por 
hectare e por libra-peso meno-
res do que os praticados hoje, 
eles têm que entender, sugerir e 
aderir às técnicas preconizadas 
no programa.  Não existe outra 

O PROGRAmA 
fITOSSANITáRIO

n n n  Celito Breda
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forma quando o assunto é fitos-
sanidade.

Precisamos persistir nessa li-
nha e tentarmos, a médio prazo, 
diminuir de 80% a 90% os riscos 
e em pelo menos de 40% a 50% 
os custos no controle de pragas 
em nossa região para o algodoei-
ro e todas as demais culturas que 
integram a paisagem agrícola re-
gional.

Quando todos os setores e 
principalmente os nossos produ-
tores entenderem a importância 
desse programa para a Bahia,  com 
maturidade e organização conse-
guiremos ser mais competitivos.

Com essas ações pretende-
mos diminuir consideravelmente  
o impacto ambiental dos defen-
sivos e menor exposição de nos-
sos colaboradores das fazendas 
aos agroquímicos. Na situação 
atual de nossa cotonicultura po-
deremos afirmar sem nenhuma 
dúvida que se quisermos sobre-
viver de forma sustentável e ren-
tável temos que diminuir nossos 
custos e riscos com as pragas e 
outros itens também de grande 
impacto. Isso, definitivamente, 
requer conscientização, união, or-

ganização e muita persistência de 
todos os produtores e de todos os 
setores que ajudam no agronegó-
cio regional.

Não poderia deixar de agrade-
cer todas as instituições “amigas” 
deste programa: Abapa, Abrapa, 
Aiba, Fundação Bahia, Consulto-
res, Associações de Engenheiros 
Agrônomos de Luís Eduardo e 
Barreiras, Aciagri, empresas de 
insumos, Sindicatos de Produto-
res Rurais, Seagri, Fundeagro, IBA,  
Universidades, Embrapa, além 
dos pesquisadores australianos.

Agradecemos principalmente 
a todos os produtores da região, 
que de alguma forma, entendem 
e contribuem muito para o suces-
so do nosso programa.

Agradeço de forma especial à 
presidente Isabel da Cunha, que 
em sua gestão priorizou e não 
mediu esforços para contribuir 
com a construção do programa e 
com  todas questões relacionadas 
à fitossanidade.

Celito Breda
Diretor da Abapa e
coordenador do
Programa Fitossanitário
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Investimentos
em qualificação

ABAPA INvESTE NA fORmAçÃO
E QUALIfICAçÃO DOS 

TRABALhADORES DO SETOR



AULAS PARA 
CRESCER mAIS

ABAPA INvESTE 
PESADO NA REGIÃO 

ALGODOEIRA DA 
BAhIA PARA OfERECER 
CURSOS GRATUITOS A 

ASSOCIADOS E SEUS 
fUNCIONáRIOS NAS 

áREAS OPERACIONAL 
E ADmINISTRATIvA. 

DEsDE 2010 QUAsE 4 
mIL PESSOAS já fORAm 

BENEfICIADAS
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e um lado, máquinas e 
equipamentos de última 
geração que exigem cada 

vez menos força e mais técnica. De 
outro, uma evidente carência de 
profissionais qualificados para atu-
arem no campo, seja no trabalho 
operacional das lavouras ou das 
usinas de beneficiamento, seja nos 
escritórios. No meio disso estão 
os produtores, pressionados por 
um mercado cada vez mais com-
petitivo e exigente. Para tentar 
equilibrar a balança a Abapa vem 
investindo cada vez mais em opor-
tunidades de qualificação, tanto 
para os próprios cotonicultores 
quanto para seus colaboradores. É 
unânime o entendimento de que 
o crescimento do setor na Bahia 
passa por alguma sala de aula, 
seja de curso teórico ou prático. As 
ações são financiadas pelo IBA e 
pelo Fundeagro.

O projeto mais abrangente é o 
Centro de Treinamento Parceiros 

da Tecnologia, parceria da Abapa 
com a Agrosul/John Deere. Inicia-
dos em julho de 2010, os cursos se 
multiplicaram de lá para cá, che-
gando a um total de 127 turmas e 
2.223 alunos que se qualificaram 
em atividades que vão desde a 
operação de trator até boas práti-
cas no uso de aviões na agricultura. 
A iniciativa, que recebe nota muito 
perto da máxima nas avaliações 
feitas com alunos e associados da 
Abapa, chamou a atenção inclusi-
ve de executivos internacionais da 
John Deere e de uma universidade 
dos Estados Unidos, que foram ao 
Oeste da Bahia conhecer de perto 
o Centro de Treinamento.

Outros dois movimentos li-
derados pela Abapa garantem a 
qualificação dos trabalhadores da 
área administrativa e de produção 
do setor algodoeiro. O “Programa 
de Desenvolvimento em Gestão 
do Agronegócio”, ministrado pela 
renomada Fundação Getúlio Var-
gas (FGV), já registra 527 alunos 
em dois anos. Por fim, o projeto 
“Qualificação do Profissional Ru-
ral da Cotonicultura nas Áreas de 
Segurança do Trabalho e Novas 
Tecnologias” já formou 908 alunos 
desde 2013. Além de profissionais 
mais preparados, os associados 
garantem a disseminação de ques-
tões de segurança e boas práticas 
nas fazendas e usinas, garantindo 
assim melhores resultados.

OS NÚMEROS
DO CENTRO

2011 2012 2013 2014

327
alunos

596
alunos

600
alunos

700
alunos

D
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n n n Alunos posam para foto em frente ao prédio principal do Centro de Treinamento Parceiros da Tecnologia

Desde julho de 2010 a Abapa 
conta com estrutura e ambiente 
adequados para promover a qua-
lificação da mão de obra para o 
setor algodoeiro. Sediado em Luís 
Eduardo Magalhães, o Centro de 
Treinamento Parceiros da Tecnolo-
gia possui extensões também em 
Roda Velha (distrito do município 
de São Desidério) e Rosário (dis-
trito do município de Correntina), 
facilitando o acesso de trabalha-
dores de outras zonas produtoras. 
O principal objetivo do Centro de 
Treinamento é capacitar e quali-
ficar operadores e mecânicos de 
equipamentos agrícolas, levando 
para dentro das lavouras dos pro-
dutores associados o que há de 
mais moderno na área.

O projeto é custeado com re-
cursos do Fundeagro e do Insti-
tuto Brasileiro do Algodão (IBA). 
Além disso, a Abapa conta com a 
parceria da Agrosul/John Deere, 
que disponibiliza equipamentos 
necessários para as aulas práticas. 
Essas, por sua vez, são ministra-
das por equipe técnica do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Indus-
trial (Senai), que certifica os tra-
balhadores aprovados ao final do 
curso. Ao obter tal certificação os 
profissionais estão aptos a utilizar 
de forma eficiente e segura 100% 
da tecnologia disponível nos equi-
pamentos, deixando também os 
associados da Abapa amparados 
diante das exigências legais.

Atualmente o Centro de Treina-

mento possui três salas climatiza-
das e didaticamente adequadas; 
auditório climatizado; três labora-
tórios climatizados para atividades 
práticas; dois banheiros; recepção; 
sala de coordenação; galpão co-
berto; e área externa para ativi-
dades práticas com as máquinas. 
Além do manual do aluno o Cen-
tro de Treinamento possui car-
tilhas educativas que têm como 
objetivo instruir os profissionais a 
adotarem práticas seguras no ma-
nejo de máquinas e implementos 
agrícolas. Todos alunos que fre-
quentam os cursos recebem uni-
forme, equipamentos de proteção 
individual (EPIs) e material didático 
completo para acompanhamento 
das atividades.



PARA GARANTIR 
QUALIDADE
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Por meio do Centro de Treinamento Parceiros da Tecnologia a Abapa acredita que, para gerar a trans-
formação profissional das pessoas, é necessário capacitá-las, instruí-las e orientá-las a seguir pelo caminho 
correto, sem negligências. Por isso, dia a dia segue validando seu compromisso junto ao cotonicultor baia-
no. Também procura interagir diretamente sobre o perfil do profissional da área produtiva, tornando as 
equipes cada vez mais comprometidas com as tarefas que lhes são confiadas, garantindo a transformação 
de oportunidades em realizações concretas. Com o aumento das vendas de máquinas e implementos agrí-
colas, a presença de mecânicos e operadores especializados tornou-se fundamental.

n Capacitar profissionais para a operação de máquinas 
de alta precisão, a fim de reduzir os custos operacionais.
n Aumentar a capacidade produtiva das máquinas e implementos, 
elevando assim a competitividade da agricultura baiana.
n Aprimorar o conhecimento técnico-teórico dos profissionais 
para atuarem no setor de mecanização agrícola.

OBjETIvO GERAL DO PROjETO

n n n Curso de operador de plantadeira realizado no distrito de Rosário
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n n n Curso de operador de trator agrícola teve 13 turmas ao longo de 2011

A equipe do Centro de Treinamen-
to Parceiros da Tecnologia começou 
o ano fazendo inscrições e cadastra-
mento dos profissionais do setor que 
estavam em busca de qualificação. 
Durante todo 2011 foram atendidos 
327 alunos nos 25 cursos oferecidos 
em três diferentes modalidades:

OPERADOR DE 
COLhEITADEIRA DE ALGODÃO

As 11 turmas atendidas tiveram a 
oportunidade de debater assuntos 
técnicos e específicos relacionados à 
correta manutenção e operação des-
tes equipamentos.

2011

Entre agosto de 2011 e mar-
ço de 2012 a Abapa e o Fun-
deagro investiram em melho-
rias na estrutura do Centro de 
Treinamento. As vias internas 
foram asfaltadas e o estaciona-
mento recebeu uma cobertura 
de brita, facilitando o acesso de 
alunos e instrutores e também 
a movimentação das máquinas 
utilizadas nas aulas. As obras 
atingiram uma área de 4,3 mil 
metros quadrados. Com isso 
a capacidade de treinamento 
foi ampliada, uma vez que a 
área de manobra ficou maior. 
O investimento refletiu positi-
vamente também na conserva-
ção dos equipamentos.

mELhORIAS

OPERADOR DE 
TRATOR AGRÍCOLA

Foram abordados temas como direção defensiva, check-list 
e primeiros socorros, visando ampliar a conscientização e a 
maturidade dos profissionais. Outro objetivo era desenvolver 
novas habilidades técnicas a serem empregadas no dia a dia 
das fazendas. No total 13 turmas participaram do curso.

OPERADOR DE 
PULvERIZADOR AGRÍCOLA

Os participantes tiveram a oportunidade de aprofundar os co-
nhecimentos sobre um dos equipamentos mais importantes para 
o setor. Com o uso de pulverizadores que é feita a aplicação de 
uma grande gama de defensivos agrícolas. Daí a necessidade de 
abordar também as normas regulamentadoras (NRs) durante os 
cursos.



OPERAçÃO DE PLANTADEIRAS
Com a necessidade de otimizar o plantio das lavouras, cotonicultores passaram a utilizar novas tecno-

logias também nas plantadeiras. Ao operá-las de maneira correta, maior é a redução de custos e a preci-
são na hora do plantio. Três turmas receberam esta qualificação.

ELéTRICA E hIDRáULICA BáSICA
Três turmas concluíram os 

treinamentos onde foram abor-
dados assuntos específicos para 
a manutenção de máquinas e 
equipamentos agrícolas. As aulas 
proporcionaram conhecimento 
básico na área, permitindo que 
os profissionais tenham conhe-
cimento necessário para realiza-
rem intervenções no cotidiano 
operacional.

2012
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Além dos cursos oferecidos 
no ano anterior, o Centro de Trei-
namento passou a disponibilizar 
novas opções de capacitação. 
Com o objetivo de agregar maior 
valor às demandas existentes, as 
ações ocorreram também para 
suprir a carência de profissionais 
da área de manutenção básica 
de equipamentos agrícolas. Ao 
longo de 2012 foram atendidos 
596 alunos em um total de 33 
cursos. Além das turmas de ope-
rador de colheitadeira de algo-
dão e operador de trator agrícola 
foram oferecidos novos cursos: n n n Laboratório de elétrica e hidráulica do Centro de Treinamento

n n n Centro de Treinamento dispõe de uma área coberta para as aulas

solUçõEs DE GEREnCIAmEnTo AGRÍColA BÁsICo (A.m.s)
O curso surgiu a partir da necessidade de capacitação de operadores de máquinas, técnicos e enge-

nheiros diante das novidades tecnológicas. Cada vez mais os produtores estão investindo em softwares 
que tornam-se indispensáveis nas lavouras. Sete turmas receberam esta qualificação.
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A exemplo dos anos anterio-
res, em 2013 o número de alu-
nos continuou crescendo. Foram 
600 participantes e mais de 100 
fazendas diretamente beneficia-
das pelos programas de capaci-
tação e aprimoramento profis-
sional. Chegou a 29 o total de 
cursos oferecidos: Operador de 
colheitadeira Cotton Picker 7760 
(cinco turmas); Operador de co-
lheitadeiras de grãos STS 9770 
(três turmas); Operador de tra-
tor agrícola 7J (quatro turmas); 
Operador de pulverizador 4730 
(quatro turmas); Operador de 
plantadeira série 2130 (quatro 
turmas); Soluções de gerencia-
mento agrícola básico (quatro 
turmas); Soluções de gerencia-
mento agrícola avançado (uma 
turma); e Tecnologia em aplica-
ção de defensivos (três turmas).

O período também foi de ino-
vação. Ao firmar parcerias com 
a Agrosul/John Deere e o Senai, 
o projeto garantiu o sucesso de 
suas iniciativas. Junto com os 
parceiros o Centro de Treina-
mento Parceiros da Tecnologia 
realiza o trabalho constante de 
especialização do corpo técnico.

Nesse mesmo ano o Centro 
de Treinamento participou de 
feiras e workshops promovidos 
na região, estreitando laços com 
os cotonicultores. Para a Abapa, 
a boa relação com os produto- n n n Alunos aprendem detalhes sobre motor de colheitadeira

res e o conhecimento sobre suas 
necessidades é vital e garante a 
acertividade sobre as decisões. 
Além dos cursos anteriormente 
citados, também foi realizado o 
treinamento de boas práticas na 
aplicação aérea, visto a necessi-
dade de explorar e difundir ainda 
mais o assunto entre os cotoni-
cultores.

No mesmo ano os programas 
tiveram boa avaliação de seu pú-
blico-alvo. Após o encerramento 
de cada treinamento o Centro 
retoma o contato com os produ-

tores para obter o feedback do 
desempenho dos profissionais 
após os cursos. A pesquisa de sa-
tisfação aplicada aos alunos so-
bre todos os programas realiza-
dos em 2013 teve média geral de 
9,5 em uma escala que vai de 1 a 
10. Já a média geral obtida a par-
tir da avaliação de proprietários 
e gestores de fazendas ficou em 
9,2. Além de evidenciar o bom 
andamento dos treinamentos, 
os dados tornam-se ferramenta 
na busca pelo aprimoramento 
constante do projeto.



2014
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Chegou a 700 o número de 
alunos atendidos ao longo do 
ano nos 40 cursos de capacitação 
e aprimoramento profissional 
oferecidos pelo Centro de Treina-
mento Parceiros da Tecnologia. 
Pouco mais de 120 fazendas de 
associados foram diretamente 
beneficiadas pela iniciativa, que 
tem o apoio da Agrosul/John De-
ere. Foram oito turmas de Ope-
rador de colheitadeira de grãos; 
sete de Operador de colheita-
deira Cotton Picker 7760; sete 
de Operador de pulverizadores 
4730; seis turmas do curso de So-
luções de gerenciamento agríco-
la básico; cinco de Operador de 
trator agrícola 7J; uma de Ope-
rador de trator agrícola 8R; cinco 
turmas de Operador de planta-
deira 2100; e uma de Tecnologia 
da pulverização aérea de defen-
sivos; Tecnologia de filtragem hi-
dráulica; e Tecnologia de lubrifi-
cantes e fluídos de manutenção 
e baterias. A Abapa avalia que o 
rápido avanço da tecnologia no 
campo está forçando a busca por 
capacitação e qualificação.

A avaliação realizada pelo 
Centro de Treinamento demons-
tra, a exemplo dos anos ante-
riores, a satisfação de alunos e 
produtores com os cursos ofere-
cidos. A grade é atualizada con-
forme a demanda do mercado. 
Em uma escala de 1 a 10 a média 

da avaliação realizada pelos alu-
nos ficou em 9,6. Já a média da 
nota dada pelos associados da 
Abapa ficou em 9,2, também em 
uma escala de 1 a 10. O resulta-
do dos cursos do Centro de Trei-

namento é avaliado como exce-
lente pela direção da associação, 
que contribui de forma decisiva 
para o bom funcionamento das 
lavouras de algodão na região 
Oeste do Estado.

n n n Alunos do curso de colheitadeira de grãos em Luís Eduardo Magalhães

n n n Alunos do curso de colheitadeira de algodão realizado em Roda Velha
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n n n Instrutor do curso de Tecnologia de pulverização aérea mostra detalhes do funcionamento de avião agrícola

O aprimoramento da atividade aeroagrícola também está entre os objetivos do Centro de Treinamen-
to Parceiros da Tecnologia. Por isso foi oferecido em 2013 e ampliado no ano seguinte, em Luís Eduardo 
Magalhães, o curso de Tecnologia de pulverização aérea, ministrado pela Syngenta em parceria com Em-
braer e Abapa. Somente em 2014 a iniciativa contou com a participação de aproximadamente 70 profis-
sionais da área, em especial engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas. Nesse ano a iniciativa teve o 
apoio da Aiba.

Com uma carga horária de 16 horas, o treinamento foi dividido entre aulas teóricas e práticas. As ati-
vidades permitiram que os participantes conhecessem os seguintes temas: princípios básicos da pulveri-
zação aérea; avaliação e análise de gotas; causa e controle de deriva; calibragem de aeronaves; influência 
das condições meteorológicas; legislação; segurança na operação; avaliação do equipamento; testes de 
cobertura com cartões sensíveis à água; e avaliação de resultados.



SOB OLhAR 
INTERNACIONAL
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n n n Professores e representantes da John Deere conhecem o laboratório de motores e transmissão do Centro

O trabalho realizado no Cen-
tro de Treinamento Parceiros 
da Tecnologia despertou a aten-
ção de representantes da John 
Deere, apoiadora do projeto, 
que apresentaram a iniciativa 
a professores da Universidade 
de Purdue, nos Estados Unidos. 
Em abril de 2014 uma comitiva 
viajou até o Oeste da Bahia para 
conhecer a realidade do Centro e 
conferir de perto o alto nível dos 
cursos oferecidos e o impacto 
deles no mercado de trabalho.

As visitas foram acompanha-
das por representantes da pró-
pria John Deere no Brasil, Esta-
dos Unidos, México e Alemanha 
e da Agrosul Máquinas, incluindo 
o diretor Olmiro Flores Oliveira e 

o diretor-adjunto Rogério Delfim 
Rodrigues. O diretor da Abapa, 
João Carlos Jacobsen, também 
recepcionou a comitiva. As in-
formações coletadas servirão 
de base de estudos para o de-
senvolvimento de projetos que 

visam a formação educacional e 
profissional de jovens no mundo 
do agronegócio. Já a John Deere 
buscou, no Centro, compreender 
as necessidades regionais para 
garantir um atendimento ainda 
melhor ao mercado.

n n n Comitiva internacional visitou as instalações do Centro de Treinamento
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n n n Curso de Gestão de Pessoas realizado em 2013 na sede da Abapa, em Barreiras

n n n Curso de Direito Trabalhista na sede da Abapa, em Barreiras, em 2014

Frente a um mercado cada 
vez mais competitivo, a capaci-
tação profissional de todos os 
envolvidos na cadeia produtiva 
do algodão é essencial ao de-
senvolvimento do setor. Por isso 
a necessidade da realização de 
cursos de qualidade reconhe-
cida em todo o País. O investi-
mento na qualificação dos co-
laboradores e cotonicultores na 
área administrativa integra, des-
de 2013, as ações do Programa 
de Desenvolvimento em Gestão 
do Agronegócio, oferecido pela 
Abapa. Para ministrar os cursos 
foi contratada, com o apoio do 
IBA, a Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), uma das mais respeita-
das instituições da área no Bra-
sil. Os treinamentos, oferecidos 
gratuitamente, melhoram o 

desempenho dos participantes 
em suas atividades profissio-
nais, possibilitando que o aluno 
adquira novos conhecimentos e 
experiências.

O Programa de Desenvolvi-
mento em Gestão do Agronegó-
cio oferece cursos - de 24 horas/

aula cada - nas áreas de Adminis-
tração, Contábeis e Recursos Hu-
manos focados na realidade da 
produção de algodão. As aulas 
são ministradas no auditório da 
Abapa, em Barreiras, e já bene-
ficiaram 527 alunos, sendo 320 
em 2014 e 207 no ano anterior.
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SEGURANçA E NOvAS TECNOLOGIAS
QUALIfICAçÃO NAS PROPRIEDADES

A Abapa oferece oportuni-
dades de qualificar os trabalha-
dores rurais da cotonicultura. O 
projeto visa ao menos atender 
o problema da falta de mão de 
obra presente em todo o Oeste 
da Bahia, qualificando esses pro-
fissionais para atuar no campo. 
Trata-se de um dos principais 
gargalos enfrentados pelo setor 
produtivo atualmente.

Executado a partir de abril 
de 2013 com o apoio do IBA, a 
Abapa contratou o Sindicato dos 
Produtores Rurais de Luís Edu-
ardo Magalhães para ministrar 

e qualificar os participantes. O 
projeto Qualificação do Profis-
sional Rural da Cotonicultura nas 
Áreas de Segurança do Trabalhos 
e Novas Tecnologias qualificou 
403 colabores das propriedades 
rurais em 2013 e 366 em 2014. 
No primeiro ano foram ofereci-
dos 34 cursos sobre as NRs 10, 
12, 13, 31, 33 e 35; CPATR; SES-
TR; Aplicação de Agrotóxico; 
Transporte de Trabalhadores e 
Noções sobre procedimentos 
adequados para resíduos produ-
zidos na propriedade.

Já no segundo ano do projeto 

foram qualificados 366 colabo-
radores e oferecidos 25 cursos, 
englobando conhecimentos 
sobre as NRs 10, 12, 13, 31, 33 
e 35; CPATR; SESTR; Aplicação 
de Agrotóxico; Transporte de 
Trabalhadores e Noções sobre 
procedimentos adequados para 
resíduos produzidos na pro-
priedade. Com a criação desses 
cursos, a Abapa identificou a im-
portância de qualificar os traba-
lhadores das empresas, aumen-
tando o conhecimento sobre 
segurança e disseminando as 
boas práticas.

n n n Curso sobre NR 35 - trabalho em altura - realizado em 2014
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QUALIfICAçÃO 
NAS USINAS

n n n Instrutor de curso realizado em 2014 ministra aula sobre saúde e segurança nas usinas de algodão 

O curso promovido pela Abapa com o apoio do IBA tem o objetivo de atender as ne-
cessidades dos produtores da cadeia produtiva do algodão no Estado da Bahia, informar, 
melhorar as aptidões de seus colaboradores, atender os requisitos da legislação trabalhista 
e normativas pertinentes à atividade, repassando-lhes as noções básicas de operação em 
beneficiamento nas práticas do processo, compreendendo a manutenção das usinas, com 
ênfase em cada etapa das rotinas e pontos específicos na segurança do trabalho.

Para difundir essas informações com foco no processo de beneficiamento, nas opera-
ções das máquinas, segurança e qualidade do processo e produtos, foi contrata a empresa 
Cotimes do Brasil para ministrar e certificar os participantes.



No ano de 2013 foram realizados dois treinamentos, ambos com carga 
horária de 14 horas/aula, nos quais foram certificados 80 operários das 
usinas de beneficiamento de algodão. Já no ano de 2014 foram certifica-
dos 59 operários das usinas beneficiamento de algodão.

Com este foco, a Abapa apresenta como alternativa para o problema 
a formação de treinamentos e capacitações de mão de obra, suprindo 
a grande necessidade por adaptações ao meio tecnológico que se atua-
liza a todo o momento, que possam contribuir para o desenvolvimento 
econômico da região de forma sustentável, no sentido de dar segurança 
ao produtor que vai investir em tecnologia, sabedores que poderão ter o 
suporte necessário para capacitar seus colaboradores, tornando-os aptos 
para operação e execução das atividades. Isso tudo em harmonia com o 
atendimento as leis vigentes.

n n n Cursos de 2014 na área de beneficiamento de algodão certificaram 59 trabalhadores de usinas
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7
PROjETO 
ALImENTAçÃO

No Oeste existe uma grande 
carência por mão de obra especia-
lizada, inclusive na produção de re-
feições em unidades de alimenta-
ção e nutrição (UANs). Para tentar 
mudar esse cenário a Abapa viabi-
lizou atividades de formação e atu-
alização dos profissionais também 
neste ramo. O Projeto Alimentação 
nasceu em 2009 e ganhou mais for-
ça até a implantação, em março de 
2010, do Centro de Treinamento 
em Alimentação (CTA), em Barrei-
ras. No local foram ministrados cur-
sos com os mais diferentes perfis. 
Desde aquele ano quase mil pesso-
as receberam treinamento no local, 
que tem o apoio do Fundeagro e da 
Agrosul/John Deere. Em 2009 um 
grupo de 155 pessoas já havia rece-
bido treinamento nas fazendas.

A estrutura do CTA conta com 
recepção, banheiros, área de pre-
paração, recebimento de merca-
dorias, estoque e salas de limpeza 
e de carnes. Cada turma recebeu 
32 horas de curso, passando por 
temas como noção de alimentação 
e nutrição; noções básicas de mi-
crobiologia de alimentos e doenças 
transmitidas por alimentos; proce-
dimentos de higiene no ambiente 
de trabalho; organização do esto-
que; uso racional da água; como 
evitar desperdícios; aproveitamen-
to integral dos alimentos; e preparo 
das refeições. No total foram treina-
das cerca de 950 pessoas.

n n n Curso de laticínios oferecido em 2011 no CTA, em Barreiras

n n n Centro de Treinamento em Alimentação foi inaugurado em 2010

Em 2014 a Abapa retomou e ampliou as atividades no CTA por 
meio de parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Bar-
reiras, que firmou convênio com o Senar para ministrar aulas do 
Curso Senar de Cozinha Agrícola Módulo 1, vinculado ao projeto 
Práticas Culinárias - Alimentação.

PARCERIA
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Qualidade



CENTRO DE ANáLISES DA ABAPA POSSUI 
QUATRo UnIDADEs, UmA DElAs é 

CONSIDERADA A mAIOR DA AméRICA LATINA



om unidades nos municípios de Luís Eduardo Magalhães, São 
Desidério (distrito de Roda Velha), Correntina (distrito de Ro-
sário) e Guanambi, o Centro de Análise de Fibra de Algodão 

da Abapa oferece um suporte indispensável aos produtores, com re-
flexos diretos na qualidade e valorização do produto. Investimentos 
anuais vêm aumentando a capacidade de análise, chegando a 25 mil 
amostras por dia em 2014. O laboratório de Luís Eduardo Magalhães 
é, atualmente, o maior do gênero na América Latina, consolidando-
-se como referência no setor. Além das três unidades em operação, a 
Abapa possui uma estrutura pronta para uso em Correntina.

Em Luís Eduardo Magalhães é feita tanto a classificação visual 
quanto instrumental. Já em Roda Velha a análise é instrumental e, em 
Guanambi, apenas visual. Nas três unidades o quadro é composto por 
profissionais qualificados para a gestão e realização de ensaios que 
identificam as características intrínsecas da qualidade, contribuindo 
para melhorar a comercialização do algodão baiano. Os equipamen-
tos são de última geração e operam dentro de uma estrutura moder-
na, de acordo com os padrões nacionais e internacionais.

Os laboratórios de análise de fibra instrumental são estruturados 
de forma que a Abapa obtenha resultados de Instrumento de Alto 
Volume (HVI, na sigla em inglês) com agilidade e credibilidade. Nas 
últimas quatro rodadas de testes realizadas pela Padronização Comer-
cial dos Instrumentos de Testes de Algodão (CSITC), equipamentos uti-
lizados em Luís Eduardo Magalhães foram classificados entre os dez 
melhores do mundo, superando a média global.

Além de todo o aparato para análise instrumental, a Abapa possui 
salas de análise visual também de acordo com as normas do Ministé-
rio de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). A Abapa dispõe 
de caixas de algodão no padrão USDA, o que garante ainda mais con-
fiabilidade ao trabalho. Desde a criação do Programa de Incentivo à 
Cultura do Algodão na Bahia (Proalba), a Abapa possui convênio com 
a Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA). A parceria 
possibilita a geração dos laudos técnicos das análises e classificações 
realizadas, atendendo assim as exigências do programa.

Um SALTO
DE QUALIDADE

UNIDADES DO 
CENTRO DE ANáLISE 

DA ABAPA Em LUÍS 
EDUARDo mAGAlhÃEs, 

CoRREnTInA, sÃo 
DESIDéRIO E GUANAmBI 

Têm CAPACIDADE 
PARA RECEBER 25 

mIL AmOSTRAS DE 
ALGODÃO POR DIA
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n n n Equipamento de análise HVI Uster 1000 em operação no laboratório da Abapa em Luís Eduardo Magalhães
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Naquele ano foram classifica-
das 1.103.637 amostras no Centro 
de Análise de Fibra de Algodão, 
sendo 420.617 em HVI e 683.020 
em visual. A Abapa possuía labo-
ratório composto por três equipa-
mentos HVI, com capacidade para 
análise de 6 mil amostras por dia. 
O início do ciclo de modernização, 
custeado com recursos do Funde-
agro, veio com a aquisição de um 
novo equipamento, o HVI Uster 
1000. Com isso a capacidade pas-
sou para 8 mil amostras por dia. 
Em Luís Eduardo Magalhães o 
Centro possuía duas áreas clima-
tizadas para análise HVI (cada sala 
com 51 metros quadrados) e uma 

para classificação visual (de 100 
metros quadrados). Em Correnti-
na a Abapa mantinha um labora-
tório com sala climatizada de 150 
metros quadrados para análise 
em HVI.

Nos municípios de Luís Eduar-
do Magalhães e São Desidério os 
laboratórios funcionavam em par-
ceria com a empresa Kuhlmann. 
A estrutura e os equipamentos 
eram de propriedade da associa-
ção, ficando para a parceria a res-
ponsabilidade sobre os serviços 
de análise e emissão de certifica-
dos em HVI, além da manutenção 
do patrimônio cedido. A parceria 
possibilitou a análise de 1.542.686 

amostras, sendo 851.697 em Luís 
Eduardo Magalhães e 690.989 em 
São Desidério.

No laboratório de Luís Eduar-
do Magalhães a estrutura total 
era de 525,2 metros quadrados, 
sendo que 117 metros quadra-
dos eram climatizados. Estavam 
em operação seis equipamentos 
de HVI, assegurando uma capaci-
dade de analisar 12 mil amostras 
por dia. Em São Desidério o la-
boratório tinha 516 metros qua-
drados, sendo 98 de área clima-
tizada para análise em HVI. Eram 
três equipamentos, com capaci-
dade para analisar, ao todo, 6 mil 
amostras por dia.

2011

n n n Em 2011 foi adquirido um equipamento HVI Uster 1.000 para o laboratório de Luís Eduardo Magalhães
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2011

O número de análises cres-
ceu em relação ao ano anterior, 
chegando a 1.292.974 amostras, 
sendo 898.805 em HVI e 394.169 
em visual. A estrutura era com-
posta de laboratório com quatro 
equipamentos em HVI, com ca-
pacidade de analisar 8 mil amos-
tras por dia. Com recursos do 
Fundeagro foi dada continuidade 
ao processo de modernização 
com a aquisição de mais dois HVI 
Uster 1000, elevando para seis o 
total de equipamentos HVI. Ao 
ampliar a capacidade de 8 mil 
para 12 mil amostras por dia, a 
Abapa reduziu o prazo de entre-
ga dos resultados aos associados.

Com novos equipamentos a 
estrutura física também preci-
sou ser ampliada. Um moder-
no sistema de climatização foi 
instalado no laboratório de Luís 
Eduardo Magalhães, garantin-
do monitoramento automático 
da temperatura e umidade. A 
área climatizada saltou para 218 
metros quadrados. A unidade 
recebeu ainda um gerador com 
capacidade de 262 KVA, aciona-

82012

do de forma automática em caso 
de queda ou oscilação brusca no 
fornecimento de energia elétri-
ca, conferindo qualidade ainda 
maior aos serviços prestados 
pela Abapa. O laboratório do 
município de Guanambi rece-
beu melhorias em uma sala de 
classificação visual para atender 
à crescente demanda registrada 
naquela região do Estado. Já a 
unidade de Correntina permane-
ceu com a mesma estrutura.

A estrutura de apoio do Cen-
tro de Análise de Fibra de Al-
godão da Abapa também foi 
ampliada e modernizada. Ainda 
com recursos do Fundeagro foi 
adquirida uma nova picape, uti-

lizada pelos três laboratórios. Já 
com verba do próprio Centro foi 
comprado um software de ge-
renciamento, conferindo maior 
controle e confiabilidade aos re-
sultados. As análises realizadas 
passaram a compor um banco 
de dados que servem de base 
para decisões estratégicas tanto 
da direção da Abapa quanto dos 
associados. Recursos próprios 
também garantiram a instala-
ção de oito estantes no galpão 
de amostras da unidade de Luís 
Eduardo Magalhães. A estrutura 
passou a armazenar as amostras 
após o processo de classificação, 
as mantendo de forma organiza-
da e segura.

O ano de 2012 também foi marcado pelas ótimas colocações obtidas por equipamentos de HVI da 
Abapa em rodadas de testes internacionais. Uma das unidades obteve a terceira melhor colocação 
mundial. Foram analisados resultados de diversos equipamentos de HVI em operação no mundo todo. 
Os testes estavam sob responsabilidade do International Advisory Commitee (ICAC), em parceria com 
o Commercial Standardization of Instrument Testing of Cotton (CSITC).

CONfIABILIDADE DOS EQUIPAmENTOS DE hvI

n n n Laboratório de Luís Eduardo Magalhães em operação no ano de 2012
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O ano começou com uma mu-
dança nos convênios mantidos 
pelo Centro de Análise de Fibra 
de Algodão da Abapa, sendo que 
apenas a parceria com a EBDA 
teve prosseguimento. O cresci-
mento da demanda por análise 
no laboratório exigiu mais ajus-
tes, que foram decisivos no pro-
cesso de expansão dos laborató-
rios. A Abapa precisava adequar 
a estrutura da unidade de Luís 
Eduardo Magalhães e, para isso, 
entrou com projeto de moderni-
zação junto ao IBA.

O laboratório tinha seis equi-
pamentos de HVI, com capacida-
de para analisar 12 mil amostras 
por dia. Com o fim da parceria 
com a Kuhlmann, os equipa-
mentos foram disponibilizados 
no convênio Abapa/EBDA. Um 

deles foi transferido para a uni-
dade de Roda Velha. Outros dois 
foram negociados como parte do 
pagamento dos dois novos equi-
pamentos que foram adquiridos, 
sendo que o restante do valor foi 
custeado com recursos do IBA.

Após as mudanças ficaram dis-
poníveis 11 equipamentos de HVI 
e a capacidade de análise saltou 
para 18 mil amostras ao dia. Com 
isso, o laboratório tornou-se o 
maior do setor na América Latina. 
Os ajustes das outras duas unida-
des do Centro de Análise de Fibra, 
que incluiu reformas estruturais, 
elevou a capacidade de produção 
para as atuais 25 mil amostras 
por dia em HVI.

Diante da nova estrutura o 
sistema de climatização em uso 
na parceria que se encerrou pre-

2013

n n n Laboratório de Luís Eduardo Magalhães em operação no ano de 2013

cisou ser substituído por outro, 
mais moderno, garantindo com 
ainda mais precisão o controle 
automático de temperatura e 
umidade. Com recursos próprios 
foram adquiridos dois equipa-
mentos para leitura da umidade 
das amostras, conforme padro-
nização exigida pela Abrapa. Um 
novo compressor a parafuso ga-
rantiu a estabilidade da pressão 
do ar comprimido utilizado.

Ajustes no prédio possibilita-
ram a criação do setor de espe-
ra e recebimento de malas para 
abertura e posterior análise; de 
sala de abertura e fechamento 
de malas; novo vestiário e sala de 
climatização passiva com 80 me-
tros quadrados. Também foram 
instaladas portas automáticas de 
acesso ao laboratório, com siste-
ma de intertravamento. Os es-
paços de classificação visual e do 
setor administrativo da unidade 
também foram modernizados e 
receberam nova mobília.

A exemplo do ano anterior, a 
participação de equipamentos 
de HVI da Abapa em testes in-
ternacionais do ICAC, em parce-
ria com o CSITC, resultaram em 
ótimas colocações globais. Em 
2013 as três unidades do Cen-
tro de Análise de Fibra classifica-
ram 1.207.694 amostras, sendo 
863.410 em HVI e 344.284 em 
visual.
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Para a safra 2013/14 a Abapa implantou o Sis-
tema de Condicionamento Rápido (SCR), com con-
sultoria e engenharia desenvolvida pela Cotimes do 
Brasil. A tecnologia inovadora permitiu ao laborató-
rio climatizar em 20 minutos as amostras a serem 
analisadas. Até então o processo levava de 24 a 48 
horas, sendo que o resultado demorava, em média, 
84 horas para ser divulgado. A tecnologia é utiliza-
da nas maiores unidades de classificação do mun-
do, incluindo os laboratórios do Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos (USDA), e foi adota-
da pela Abapa para atender às exigências cada vez 
maiores do setor no Oeste da Bahia.

O investimento realizado com recursos do IBA ti-
nha como objetivo agilizar o resultado, que passou a 
sair em 24 horas, após o recebimento. SCR é o con-
dicionamento ativo das amostras. Com a utilização 

de uma esteira acoplada a exaustores, as amostras 
são acomodadas dentro de cestos que percorrem 
toda sua extensão, forçando a passagem de ar cli-
matizado (a uma temperatura de 20ºC e com 65% 
de umidade) e acelerando a troca de vapor da água, 
permitindo, assim, que o algodão chegue ao equi-
líbrio de umidade em poucos minutos. Já o condi-
cionamento passivo consiste em deixar as amostras 
expostas no laboratório até que a troca de vapor de 
água com o ar-condicionado ambiente permita que 
a fibra alcance a faixa de umidade desejada.

Com a redução no tempo de resposta o sistema 
permite ao produtor o agrupamento dos fardos de 
algodão por características intrínsecas da fibra, for-
necendo aos clientes um produto mais uniforme, o 
que agrega valor. Os negócios passam a ser realiza-
dos de forma mais ágil e seletiva.

8INOvAçÃO

n n n Colaborador carrega amostras na sala de climatização rápida (SCR) do laboratório de Luís Eduardo Magalhães
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Com a implantação do Siste-
ma de Condicionamento Rápido 
(SCR) em Luís Eduardo Maga-
lhães, o Centro de Análise de Fi-
bra da Abapa ingressou no mais 
elevado nível de tecnologia e se-
gurança. As respostas passaram 
a ser mais rápidas, atendendo a 
uma exigência do setor. Muitos 
produtores no Brasil e no mundo 
já se valem do sistema, que exigiu 
ao longo do ano novos ajustes e 

adequações na estrutura labora-
torial da Abapa.

Na unidade de Luís Eduardo 
Magalhães, considerada a maior 
da América Latina, foi realizado 
o isolamento térmico de toda a 
área climatizada, contemplando 
a sala de análise com 170 metros 
quadrados, sala de condiciona-
mento passivo com 66 metros 
quadrados, e a sala de condicio-
namento rápido, com 92 metros 

quadrados. Ao todo a área cli-
matizada chegou a 330 metros 
quadrados. Para isso, o prédio 
precisou ser ampliado em mais 
50 metros quadrados, obra que 
também recebeu recursos do 
IBA. A capacidade do Centro de 
Análise da Abapa, incluindo to-
das as unidades, foi mantida em 
25 mil amostras por dia em HVI, 
com análise em um período de 
até 24 horas.

2014

n n n Sistema de Condicionamento Rápido (SCR) em operação na unidade do Centro em Luís Eduardo Magalhães
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Com recursos próprios, no primeiro semestre do ano a Abapa passou a fazer treinamento dos fun-
cionários dos laboratórios, garantindo novos avanços no trabalho prestado. O curso teórico e prático 
sobre análise da qualidade do algodão foi ministrado pela conceituada Fundação Blumenauense de Es-
tudos Têxteis com o objetivo de qualificar a mão de obra, aprimorando ainda mais as análises realizadas 
nas unidades. Em 2014 a previsão era classificar, ao todo, 1.450.000 amostras, sendo 1.150.000 em HVI 
e 300.000 em visual. Será a maior marca alcançada pelos laboratórios da Abapa.

TREINAmENTO DOS fUNCIONáRIOS

8
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n n n Gerente de laboratório da Abapa, Sérgio Alberto Brentano

n n n Técnicos do laboratório recebem qualificação no ambiente de trabalho
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Ações na região 
sudoeste da Bahia

ABAPA REALIZA Um CONjUNTO DE 
mEDIDAS NO LOCAL CONSIDERADO O 

BERçO DA COTONICULTURA BAIANA



SUDOESTE DA BAhIA
APOIO AOS PRODUTORES

ABAPA ATUA
COm fORçA NO

SUDOESTE DO
EsTADo, onDE 

PREDOmINA
A AGRICULTURA 

fAmILIAR
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erço da cotonicultura baiana, o Sudoeste do Estado vem re-
cebendo um conjunto de ações da Abapa com o objetivo de 
auxiliar os agricultores familiares no fortalecimento de suas 

atividades, proporcionando aumento de renda e agregando valor 
à produção. Além de visitas regulares dos técnicos do Programa 
Fitossanitário da Abapa, eles vêm recebendo kits de plantio com 
adubo, sementes e defensivos agrícolas. Com a falta de chuvas, 
muitas famílias acabam perdendo suas lavouras, que agrava ainda 
mais a situação dos pequenos. A presidente da Abapa, Isabel da 
Cunha, destaca que a região já representou bem a cadeia do al-
godão e o apoio dado atualmente é uma forma de contribuir para 
o desenvolvimento sustentável do setor também no Sudoeste. A 
Abapa acredita no potencial do algodão dessa região e, por isso, 
está no lado do pequeno produtor para auxiliar desde o preparo 
do solo até a comercialização, se necessário.

Há pouco mais de 30 anos o Sudoeste vivia um momento áureo. Foi quando o algodão herbáceo 
chegou a ocupar 300 mil hectares e empregar 200 mil pessoas, incluindo as atividades no campo e nas 
unidades de beneficiamento. A época de prosperidade teria se perpetuado não fossem vilões como o 
bicudo-do-algodoeiro, a exaustão do solo e a instabilidade das chuvas.

hISTÓRIA

B
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DIA DE CAmPO
Em agosto de 2011 foi realiza-

do, em Palmas do Monte Alto, o 
4º Dia de Campo Algodão Susten-
tável. Foi possível demonstrar o 
projeto de implantação de tubos 
mata-bicudos nas lavouras da re-
gião para combater a infestação 
da praga. O projeto da Abapa, 
com apoio do Fundeagro e da 
Adab, trabalhou com a meta de 
atingir 100% das propriedades 
que realizam o plantio de algo-
dão no Sudoeste e proporcionou 
a doação de parte do material 
aos pequenos produtores. Na sa-
fra foi intensificado o trabalho de 
controle e monitoramento do bi-

ENCONTRO TéCNICO
Em março de 2011 a Abapa 

promoveu o Encontro Técnico 
de Produtores de Algodão do Su-
doeste Baiano. O evento foi uma 
oportunidade para que os cotoni-
cultores propusessem alterações 
na legislação, relativas à data 
limite para erradicação dos res-
tos culturais. Além disso, foram 
apresentadas alternativas para 
proteger as lavouras de algodão.   
Na ocasião, o então coordena-
dor do Projeto Fitossanitário da 
Abapa, José Lima, ministrou uma 
palestra sobre o Programa de 
Monitoramento e Controle do 
Bicudo e o então coordenador 

n n n Demonstração durante o 4º Dia de Campo Algodão Sustentável

n n n Presidente da Abapa, Isabel da Cunha, no encontro de Guanambi

regional da Adab, Elízio Diaman-
tino, falou sobre as portarias e os 
prazos estabelecidos pela legis-
lação. A Abapa foi representada 
pela presidente Isabel da Cunha 

e pelo 2º vice-presidente, Celito 
Missio. O evento foi importante 
para discutir questões técnicas 
levando em consideração as pe-
culiaridades da região.

cudo. Assim como ocorre no Oes-
te, equipe de técnicos agrícolas 
realiza visitas sistemáticas em to-
das as áreas de algodão, algodo-
eiras, áreas de rotação e estradas. 
No monitoramento, os produto-

res recebem orientação sobre as 
melhores estratégias para o con-
trole da praga, além de informa-
ções sobre prazos para plantio, 
destruição de soqueira, tigueras 
e transporte de algodão e caroço.

2011



A PRESENçA DA
ABAPA NA REGIÃO
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n n n Visita da Abapa à região Sudoeste do Estado da Bahia

Com a finalidade de orientar 
os cotonicultores quanto à edu-
cação sanitária nas lavouras, a 
Abapa apoiou o Seminário da 
Cultura do Algodão do Vale do 
Iuiu, realizado em Palmas de 
Monte Alto, Urandi, Guanambi 
e Malhada, no mês de setem-
bro de 2013. Os eventos foram 
realizados pela Adab, com apoio 

também do Fundeagro, EBDA, 
Embrapa, Fundação BA e pre-
feituras. Além dos aspectos de 
manejo da cultura, apresentados 
pelo Programa Fitossanitário da 
Abapa, foram abordadas as prin-
cipais pragas, o uso correto e se-
guro de agrotóxicos, a legislação 
fitossanitária e técnicas para o 
cultivo do algodão colorido em 

pequenas propriedades rurais. 
Em outubro, novamente com 
apoio da Abapa, foi promovido o 
1º Seminário da Cultura do Algo-
dão nos Municípios de Brumado 
e Tanhaçu, também visando à ca-
pacitação e mobilização do setor 
produto quanto à manutenção e 
sustentabilidade da cadeia pro-
dutiva.

APOIO ESTRUTURAL
O distrito de Canabrava, no município de Malhada, sediou em janeiro de 2014 encontro técnico sobre 

a cultura do algodão, realizado pela Abapa, por meio do Projeto de Monitoramento e Controle de Pragas 
do Algodoeiro. Havia 60 dias que não chovia na região. Com aproximadamente 70 participantes, entre 
produtores e representantes do poder público municipal, a reunião debateu não só a parte técnica da 
cultura, como também comercialização, perspectivas, oportunidades, e ações da Abapa na região. Foram 
apresentados equipamentos adquiridos pela Abapa, com recursos do Fundeagro: uma minicolhedora de 
algodão e plantadeiras-adubadeiras, para apoiar a agricultura familiar da região.
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O programa Better Cotton 
Iniciative (BCI), que entre outros 
aspectos destaca práticas de ma-
nejo, uso racional da água e de 
agrotóxicos, passou a ser implan-
tado na região pela Abapa. Foi 
contratado um técnico, adqui-
ridos veículos e equipamentos 
para o início do projeto-piloto. 
Em novembro de 2011, no mu-
nicípio de Guanambi, Abrapa, 
Abapa, BCI e a ONG Solidaridad 
reuniram-se com técnicos agrí-

colas da região para explicar 
como funciona o programa e 
quais são as principais ações e 
frentes de trabalho com os pro-
dutores, destacando gestão e 
coleta de dados e indicadores de 
resultado.

No início de 2012 pequenos 
agricultores foram reunidos em 
Canabrava para iniciar as ativi-
dades. Foram oferecidos trei-
namentos e ações do Programa 
Fitossanitário; Manejo Integrado 

de Pragas; manejo de transgê-
nicos; cooperativismo; trabalho 
infantil; critérios de produção 
BCI; descarte de embalagens de 
agrotóxicos; manejo e conserva-
ção do solo e da água; melhoria 
da qualidade da fibra; melhoria 
do descaroçamento; treinamen-
to e doação de kits de EPI; além 
de palestras com o prefeito de 
Malhada, Valdemar Lacerda Fi-
lho, e o gerente do Banco do Bra-
sil Felipe Silva.

A Abapa, com o apoio da Associação dos Produtores de Leite e Algodão (Aproleite), realizou uma 
campanha de conscientização com produtores da região de Canabrava visando estimular o correto 
descarte de embalagens vazias de agrotóxicos. A campanha, que quer evitar contaminação de pessoas, 
animais e lençol freático, e praticar uma agricultura consciente e sustentável, começou com a coleta 
itinerante pelas comunidades, que recolheu 1.828 embalagens. Após a coleta foi realizado treinamento 
para 56 produtores, em novembro de 2012, quando foram orientados sobre a lei federal 9.974, que dis-
ciplina a destinação final dos materiais. Também foram orientados sobre o uso correto dos equipamen-
tos de proteção individual (EPI) para preservar a saúde. Cem kits foram doados pela Abapa à Aproleite.

DESCARTE CORRETO DE EmBALAGENS



TECENDO 
CIDADANIA
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n n n Visita da presidente da Abapa, Isabel da Cunha, à unidade do projeto Tecendo Cidadania no município de Pindaí

O tempo que antes era dividido entre o campo e os afazeres de casa, desde 2011 é repartido com as 
máquinas de tear, escala de trabalho, participação em feiras, exposições, cursos e treinamentos. O projeto 
Tecendo Cidadania tem mudado a rotina dos artesãos do Sudoeste e resgatado antigas tradições regionais 
com a utilização do algodão como matéria-prima para a confecção de peças artesanais.

Realizado pela Abapa, com apoio da EBDA e Fundeagro, o projeto mantém duas tecelagens nos muni-
cípios de Malhada e Pindaí, com a participação de aproximadamente 20 artesãos. O foco é a geração de 
oportunidades de emprego e renda às famílias de trabalhadores rurais. Em visita a Pindaí a presidente da 
Abapa, Isabel da Cunha, enfatizou o compromisso da entidade com o social. Funcionários da Abapa e o 
vice-presidente, Paulo Mota, também participaram da visita.

A unidade da comunidade de Lagoinha, no município de Pindaí, desde 2012 conta com o apoio da As-
sociação dos Criadores de Abelha de Lagoinha (Acrial), que se reúne três vezes por semana para fabricar 
peças, como mantas, colchas, tapetes, cortinas e jogos americanos.



n n n Isabel da Cunha visita projeto Tecendo Cidadania em Pindaí
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n n n Artesã mostra material produzido no projeton n n Tecendo Cidadania é desenvolvido desde 2011
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n n n Artesãs fabricam peças como mantas, colchas, tapetes e cortinas

n n n Equipe do projeto Tecendo Cidadania no município de Pindaí



ExPOSIçÃO 
DE GUANAmBI

n n n Estande da Abapa na edição de 2014 da exposição de Guanambi

Anualmente a Abapa participa, 
com um estande, da Exposição Agro-
pecuária de Guanambi. O objetivo é 
promover o encontro dos produtores 
da região Oeste da Bahia. Considera-
da a maior feira do setor na região e 
realizada desde a década de 1970, a 
exposição promovida pela Coopera-
tiva Agropecuária de Guanambi (Co-
opag) movimenta toda aquela área 
e reuniu, no último ano, aproximada-
mente 120 mil pessoas. A coordena-
ção destaca a importante parceria da 
Abapa com a cadeia produtiva e sua 
efetiva contribuição para a revitaliza-
ção da cotonicultura da região. n n n Isabel da Cunha entrega, em 2013, certificado do Proalba a produtor

9
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n n n Após a entrega, Abapa promoveu uma demonstração da minicolhedora que passa a ser utilizada em Riachão

n n n Entrega dos equipamentos que ajudarão nas atividades dos pequenos produtores de algodão

A minicolhedora de algodão que foi cedida recentemente pela Abapa, em regime de comodato, para os 
pequenos agricultores da Associação dos Produtores de Leite e Algodão de Malhada (Aproleite), motivou 
a realização de treinamentos e palestras em junho de 2014 na comunidade de Riachão, naquele município. 
Os beneficiados vibraram com o equipamento, que lhes facilitou a colheita nas suas pequenas proprieda-
des, onde enfrentam dificuldades de mão de obra. O apoio dado pela Abapa, com auxílio do Fundeagro, 
integra o projeto de incentivo à cotonicultura da região e seu potencial, dando o suporte necessário para 
que o pequeno produtor continue plantando algodão.

TECNOLOGIA 
NA LAvOURA
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ENTREGA DE
SEmENTES

A Abapa atua em 17 mu-
nicípios da região Sudoeste: 
Guanambi, Brumado, Malha-
da, Tanhaçu, Pindaí, Urandi, 
Candiba, Palmas de Monte 
Alto, Iuiú, Lagoa Real, Rio do 
Antônio, Livramento de Nossa 
Senhora, Malhada de Pedras, 
Bom Jesus da Lapa, Coribe, 
Santana e Caculé, atendendo 
a um total de 807 produtores.

ONDE ATUA

n n n Técnico da Abapa participa de reunião com pequenos agricultores

n n n Abapa distribui, ao todo, 6.280 quilos de sementes para 12 associações da região Sudoeste do Estado da Bahia

9
Para preparar os pequenos produtores para o período de plantio de algodão na região Sudoeste, a Aba-

pa deu início à distribuição das sementes aos agricultores que recebem o apoio da entidade. Ao todo são 
6.280 quilos de sementes, distribuídos em 12 associações locais, atendendo a cerca de 140 famílias que 
plantam entre um e dois hectares de algodão. Para a presidente da Abapa, Isabel da Cunha, a distribuição 
contribui para o desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva na região, uma vez que os agricultores 
do Sudoeste têm sofrido por conta das condições climáticas desfavoráveis. A Abapa tem atuado junto 
aos agricultores familiares com o objetivo de fortalecer suas atividades, proporcionando-lhes aumento de 
renda e agregando valor ao produto e à propriedade. Os agricultores familiares ainda recebem adubos e 
defensivos agrícolas, além de visitas semanais dos técnicos do Programa Fitossanitário da Abapa. 

169



10.

Apoio a entidades 
e à comunidade



ATUAR Em CONjUNTO E DAR 
SUPORTE A SEUS PARCEIROS é 

PRáTICA CONSTANTE DA ABAPA



fUNDAçÃO
BAhIA

ABAPA é PARCEIRA
DA FUnDAçÃo BAhIA, 

ENTIDADE SEm
fINS LUCRATIvOS
QUE Dá SUPORTE 

TéCNICO AOS 
PRODUTORES

DA REGIÃO
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esde a fundação, em 2000, a Abapa sempre procurou cor-
responder à sua responsabilidade como organismo setorial 
para atender a variadas necessidades que se apresentam 

tanto em sua área de atuação, quanto nas comunidades nas quais 
atua. Nesse sentido, dá suporte a diversas iniciativas e entidades do 
agronegócio regional que tenham como objetivo comum o desenvol-
vimento da cotonicultura baiana e também das regiões Oeste e Sudo-
este do Estado.

Entre elas está a Fundação de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento 
do Oeste Baiano (Fundação Bahia), entidade sem fins lucrativos que dá 
suporte técnico aos produtores da região nas áreas de algodão, soja, 
milho, café e girassol. A área de 200 hectares fica em Luís Eduardo Ma-
galhães, a oito quilômetros do Centro da cidade. São 2,3 mil metros 
quadrados construídos, onde funcionam cinco laboratórios, além de 
auditório, refeitório, dormitório, sistema de irrigação com poço e pivô 
central, campo experimental, armazéns e galpões. A área irrigada che-
ga a 124 hectares. Veja, nas páginas seguintes, outras ações realizadas 
pela Fundação Bahia com apoio da Abapa.

n n n Abapa promoveu a reforma do prédio onde funciona a sede da Fundação Bahia, em Luís Eduardo Magalhães

D
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ADEQUAçÃO DO SOLO
A formação de perfil do solo profundo, obtida com auxílio de corretivos químicos, pode favorecer a pro-

dutividade e especialmente a estabilidade do algodoeiro. Tal medida é de fundamental importância para 
os programas de pesquisa realizados no Centro de Tecnologia de Algodão do Oeste da Bahia, que apresen-
tava baixa disponibilidade de nutrientes essenciais para o desenvolvimento do algodão. Com recursos do 
Fundeagro e da própria Abapa foi executado, entre setembro de 2011 e fevereiro de 2012, o projeto de 
adequação físico-química do solo no local. Foram utilizados insumos como calcário, super fosfato, cloreto 
de potássio, uréia e outros adubos. Após a correção da fertilidade foi possível aplicar na área experimental 
a tecnologia mais próxima possível da utilizada pelos produtores de algodão no Oeste baiano, com altos 
padrões de qualidade. Os resultados das novas experimentações agronômicas feitas no local são transferi-
dos aos produtores, que podem aplicar tais ações em suas propriedades.

REfORmA DO
CENTRO DE
TECNOLOGIA

Entre setembro de 2013 e 
agosto de 2014 a Abapa pro-
moveu, com apoio do IBA, uma 
série de melhorias no Centro de 
Tecnologia de Algodão do Oeste 
da Bahia. A estrutura física foi re-
formulada, garantindo melhores 
condições a produtores e fun-
cionários que utilizam as instala-
ções. Uma vistoria técnica havia 
constatado que os prédios apre-
sentavam rachaduras em pare-
des, no piso e no teto, exigindo 
melhorias. Os problemas acaba-
ram comprometendo o uso in-
tegral dos espaços, prejudicando 
o atendimento. Diante disso, a 
Abapa providenciou os orçamen-
tos, a contratação da empresa de 
engenharia responsável pelo tra-
balho e a aquisição dos materiais. n n n Recepção da Fundação Bahia

n n n Auditório da Fundação Bahia
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ADEQUAçÃO DO ESTACIONAmENTO
Além de pesquisa, o Centro de Tecnologia de Algodão do Oeste da Bahia sedia importantes eventos 

técnicos da região, sendo utilizado para treinamentos e reciclagem de profissionais da área e alunos de 
escolas técnicas. Também são realizados encontros, palestras e seminários de pesquisa da Fundação Bahia 
e entidades parceiras. Para garantir conforto, segurança e fácil acesso aos frequentadores do Centro, a Aba-
pa e o Fundeagro custearam a pavimentação das vias internas e de circulação de veículos, bem como dos 
estacionamentos. Ao todo foram pavimentados 2 mil metros quadrados de ruas com concreto fundido es-
tampado, 966 metros quadrados de calçadas com concreto fundido estampado, 1.200 metros quadrados 
de área com brita e 721 metros quadrados de meio-fio com sarjeta. O projeto e as respectivas obras foram 
realizados entre setembro de 2010 e setembro de 2011, incluindo também o serviço de paisagismo interno 
e externo. Foi realizado o plantio de grama e de variedades perenes em locais estratégicos.

INSTALAçÃO DE 
POçO DE INOx

Com recursos do Fundeagro a Abapa 
executou, entre outubro de 2012 e março 
de 2013, o projeto de construção e instala-
ção de um poço tubular de grande vazão no 
Centro de Tecnologia de Algodão do Oeste 
da Bahia. Com isso, o Centro pôde aumen-
tar a quantidade de pesquisas, garantindo a 
qualidade do trabalho e a capacidade ope-
racional de plantio. O poço que vinha sendo 
utilizado para alimentar o sistema de irriga-
ção sob pivô central apresentou problemas 
e precisou ser desativado, exigindo a dispo-
nibilização de um novo. O projeto viabilizou 
a perfuração de um poço tubular profundo 
com revestimento em inox - o mesmo tipo 
utilizado por empresas de bebidas, garan-
tindo qualidade e maior vida útil -, além da 
realização dos testes de vazão e da instala-
ção de bomba. A estrutura tem 290 metros 
de profundidade e uma vazão média de 500 
metros cúbicos por hora, evitando que as 
pesquisas fiquem comprometidas em perío-
dos de estiagem. n n n Poço tem vazão média de 500 metros cúbicos por hora
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PROjETOS Em ImPLANTAçÃO
Além das ações realizadas nos últimos anos em parceria com a Fun-

dação Bahia, a Abapa encerra o ano de 2014 dando encaminhamento 
a três importantes projetos para o setor: adoção de novas cultivares 
de algodão para o Estado da Bahia; validação do sistema de cultivo e 
manejo de solos do algodoeiro de alta tecnologia no Cerrado baiano; 
e fatores de produção da cotonicultura no Oeste da Bahia: fertilidade 
do solo e estado nutricional das plantas.

O primeiro tem como objetivo otimizar a difusão de novas cultiva-
res de algodoeiro enquanto tecnologias desenvolvidas com caracte-
rísticas de alta adaptabilidade ao Cerrado baiano e com alto potencial 
produtivo e qualitativo. Para isso, estão previstos novos investimen-
tos na estruturação física e no aparelhamento do Centro de Pesquisa 
e Tecnologia do Oeste da Bahia, pertencente à Fundação Bahia. As 
ações, que irão até outubro de 2016, incluem implantação de lavou-
ras experimentais e apresentação das técnicas e resultados para am-
pliar a adoção de novas cultivares na região. A previsão é que todos os 
equipamentos necessários sejam adquiridos até junho de 2015. Em 
seguida deve haver a implantação de dez áreas demonstrativas e a 
realização de encontros técnicos e dias de campo.

Outro projeto tem o objetivo de difundir conhecimentos técnicos 
desenvolvidos na região Oeste da Bahia para que o produtor de algo-
dão tenha subsídios na tomada de decisão favorável, é o projeto sobre 
a adoção de sistema de cultivo mais sustentável. A ideia é que a ini-
ciativa incentive, entre outros, a otimização do uso de fertilizantes no 
sistema de cultivo do algodoeiro e a adoção de técnicas sustentáveis 
no Cerrado da Bahia. Até o fim de 2014 deve ser adquirida a estrutura 
necessária para a execução do projeto, bem como a implantação de 
uma vitrine demonstrativa. Para 2015 estão previstos encontros técni-
cos e workshops para discussão e apresentação dos resultados.

O terceiro projeto em fase de aprovação e execução é o que pre-
tende estimular o uso de informações técnicas sustentáveis no sis-
tema de produção do algodão no Oeste da Bahia, divulgando dados 
sobre manejo e técnicas sustentáveis, evidenciando o uso de técnicas 
e ferramentas adequadas, e impulsionando o potencial genético na 
cultura do algodão. A ideia é, a partir dessas tecnologias, melhorar o 
planejamento e a eficiência das lavouras de algodão na região.

ESTRUTURA
DA fUNDAçÃO

Para garantir mais qualidade e 
agilidade às ações do Centro de 
Tecnologia de Algodão do Oeste 
da Bahia, de acordo com a rea-
lidade das fazendas produtoras 
de algodão, a Abapa e o Funde-
agro investiram na aquisição de 
máquinas e implementos para 
os programas de pesquisa. Entre 
setembro e dezembro de 2011 
foram adquiridos um trator 4x4; 
uma plaina carregadeira agrícola 
(concha, lâmina e big-bag); trâm-
pulo para elevação de trator; cul-
tivador/adubador com hastes e 
discos; e distribuidor de fertilizan-
tes tipo pendular. Além de mo-
dernizar a estrutura, as melhorias 
ajudaram a reduzir o custo e au-
mentar a capacidade de pesquisa 
no local.

n n n Distribuidor de fertilizantes
tipo pendular
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Com o objetivo de corrigir 
distorções de marcação da ma-
lha hídrica cartográfica das áre-
as de preservação permanente 
(APPs) onde se pratica a cultura 
do algodão e demais atividades 
agrícolas, a Abapa e a Aiba rea-
lizaram entre setembro de 2013 
e novembro de 2014 o Projeto 
APP. Duas equipes de técnicos 
ambientais foram constituídas 
para saírem a campo e verificar 
onde os levantamentos oficiais 
estavam corretos e onde tinham 
falhas, apontando a existência de 
veredas dos rios em locais que, na 
verdade, não tinham nada além 
de terra e vegetação. A medida 
teve como foco também facilitar 
o processo de regularização am-
biental das propriedades, garan-
tindo a preservação das APPs que 
realmente existem.

Ao longo de dez meses de tra-
balho as equipes lideradas pela 
Abapa identificaram e georrefe-
renciaram 583 pontos de limites 
de APPs em veredas, percorren-
do um total de 40 mil quilôme-
tros. Marcos de concreto com a 

Fundada em 1990, a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) reúne mais de 1,3 mil produ-
tores e representa cerca de 95% da força de produção em 2,25 milhões de hectares plantados. Assim como 
a Fundação Bahia, é outra entidade parceira da Abapa, que incentiva ações voltadas ao meio ambiente e 
desenvolvimento da agricultura na região. Confira a seguir alguns dos projetos da Aiba que tem o apoio da 
Abapa.

DETERmINAçÃO DAS áREAS DE APP

identificação e as coordenadas 
geográficas de cada ponto foram 
instalados nos limites das áreas 
de preservação permanente, ser-
vindo de base para um memorial 
descritivo submetido a análise 
das prefeituras responsáveis. 
Uma nota técnica foi desenvolvi-
da pela equipe propondo a cor-
reção nas demarcações oficiais, 
ficando comprovada a necessi-

dade de ajustes. A meta era cor-
rigir pelo menos 90% dos pontos 
conflitantes entre a malha hí-
drica mapeada e os reais limites 
de APPs nas veredas dos rios do 
Oeste da Bahia. Para a Abapa 
o Projeto APPs contribui para a 
preservação do Bioma Cerrado e 
evidencia a responsabilidade am-
biental dos produtores do Oeste 
do Estado.

n n n Técnicos do Projeto APP instalam marcos de concreto
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n n n Central de Atendimento ao Expositor foi construída no ano de 2012

mELhORIAS NO COmPLExO
DA BAhIA fARm ShOw

A Bahia Farm Show é uma feira de tecnologia agrícola e negócios, 
com apresentação estática e demonstrações de campo de máquinas 
e equipamentos, lavouras experimentais, exposição de animais, pales-
tras e encontros técnicos. A infraestrutura do parque, às margens da 
BR-242, em Luís Eduardo Magalhães, vem sendo melhorada ano a ano 
com recursos do próprio evento e também do Fundeagro, via Abapa.

Para melhorar ainda mais as condições oferecidas tanto para os ex-
positores quanto para os visitantes, foi construída entre janeiro e abril 
de 2012 a Central de Atendimento ao Expositor (Caex). O prédio de 
360 metros quadrados engloba a sede administrativa do evento, onde 
é centralizada toda a atividade operacional, o ambulatório e ainda o 
centro de imprensa. O investimento garante redução de custos na or-
ganização, uma vez que diminui a necessidade de locação de estrutura 
temporária para abrigar o setor administrativo da feira.

No primeiro semestre de 2011, a Abapa executou, com apoio do 
Fundeagro, o projeto que viabilizou a construção do restaurante, que 
atende também a Bahia Farm Show e tornou-se destaque da feira, sen-
do uma excelente opção para realização das refeições e até mesmo de 
eventos.  O restaurante foi construído em alvenaria e possui 1.440 me-
tros quadrados.

UNIDADE DE 
APOIO
AmBIENTAL

Em novembro de 2014 a 
Abapa deu início, em parceria 
com a Aiba e recursos do IBA, à 
operacionalização da Unidade 
de Apoio à Regularização Am-
biental, que deve começar a 
funcionar em janeiro de 2015. 
Trata-se de uma equipe técnica 
estruturada para disponibilizar 
assessoria aos produtores de al-
godão do Oeste da Bahia, inclu-
sive na realização do Cadastro 
Estadual Florestal de Imóveis 
Rurais (Cefir) das propriedades, 
de acordo com as particularida-
des de cada área.

Outra atribuição da unida-
de é orientar os cotonicultores 
quanto à adequação ambien-
tal das propriedades e cumpri-
mento da legislação e quanto 
aos documentos e procedimen-
tos necessários para a regulari-
zação fundiária, considerando 
as normativas do Incra. Tam-
bém será atribuição da unidade 
desenvolver ações de conscien-
tização dos produtores quanto 
ao cumprimento da preserva-
ção dos recursos naturais. A 
estrutura terá capacidade para 
atender a demanda de pelo 
menos 80 produtores até outu-
bro de 2015.



CAmPANhA
S.O.S. SECA

2012
No dia 13 de agosto um comboio de 

10 caminhões carregando milho e ca-
roço de algodão, frutos da doação de 
produtores do Oeste da Bahia para a 
Campanha S.O.S. Seca, saiu de Barreiras 
rumo a 10 municípios baianos afeta-
dos seriamente pela estiagem. O milho 
foi utilizado para alimentação huma-
na e animal. Já o caroço espremido de 
algodão serviu de complemento para 
ração dos animais. A ação fez parte da 
mobilização junto aos produtores rurais 
promovida pela Abapa e Aiba. Nessa 
primeira etapa, cerca de 50 produtores 
fizeram as doações e cerca de 700 mil 
quilos foram arrecadados.

A presidente da Abapa, Isabel da 
Cunha, participou de todas as etapas 
da campanha. Além da mobilização das 
associações, o empenho pessoal dos 
produtores foi um dos fatores chave 
para o sucesso da campanha. O diretor 
da Abapa, Luiz Carlos Bergamaschi, cuja 
propriedade fica no distrito de Rosário, 
município de Correntina, mobilizou 16 
produtores que, juntos, doaram mais de 
60 mil quilos. Outro exemplo foi o pro-
dutor João Carlos Jacobsen Rodrigues, 
que doou 25 mil quilos de caroço de 
algodão. O então secretário estadual da 
Agricultura, Eduardo Salles, agradeceu a 
todos que participaram da campanha e 
entregou aos produtores um prato es-
pecial que simbolizou o reconhecimen-
to do governo do Estado aos doadores.

n n n Isabel da Cunha, secretário Eduardo Salles e Walter Horita

n n n João Carlos Jacobsen, secretário Eduardo Salles e Walter Horita

n n n Produtores que se mobilizaram para contribuir com o S.O.S. Seca
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n n n Foram necessárias 22 carretas para transportar o primeiro lote de doações feitas em 2013 pelos produtores do Oeste

Os produtores do Oeste da 
Bahia colaboraram, pelo segun-
do ano consecutivo, com a cam-
panha S.O.S. Seca, da Seagri. A 
mobilização foi feita pela Abapa, 
Aiba, Abia e Sindicato dos Produ-
tores Rurais de Barreiras e Luís 
Eduardo Magalhães. As doações 
de grãos e subprodutos ajuda-
ram a evitar a erradicação de re-
banhos de pequenos produtores 
que sofrem com a seca em 251 
municípios baianos. Os alimen-
tos arrecadados foram deposi-
tados em armazéns da região. A 
logística facilitou a participação 

de produtores de áreas distantes, 
além de reduzir o custo com ar-
mazenagem e frete. Apesar das 
dificuldades enfrentadas com ir-
regularidade do período chuvoso 
e pragas, os produtores do Oeste 
mobilizaram-se, novamente, por 
entenderem que esta ação foi de 
grande valia para os produtores 
que sofrem com a estiagem.

No dia 27 de maio foram ne-
cessárias 22 carretas para trans-
portar o primeiro carregamento 
de doações para os agricultores 
do sertão baiano. Foram doadas 
400 toneladas de grãos e subpro-

dutos. O comboio saiu de Luís 
Eduardo Magalhães com destino 
aos municípios baianos mais atin-
gidos pela falta de chuvas. Foram 
doados milho, milheto, casquinha 
e caroço de algodão, feno, bandi-
nha de feijão e tudo mais que po-
deria ser transformado em ração 
animal. As carretas percorreram 
mais de mil quilômetros até che-
garem ao destino: Capela do Alto 
Alegre, Conceição do Coité, Baixa 
grande, Iaçú, Jeremoabo, Mara-
cás, Miguel Calmon, Rui Barbosa, 
Senhor do Bonfim, Tapiramutá e 
Uibaí.
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A Abapa inaugurou, no dia 24 de fevereiro de 2011, a reforma das 
instalações do Lar de Emmanuel, que há mais de 25 anos realiza um 
importante trabalho social em Barreiras. Com o investimento a Abapa 
viabilizou a reforma de cinco banheiros, colocação do forro, instalação 
hidráulica e pintura do imóvel. A entrega foi feita pelo diretor da Aba-
pa, João Carlos Jacobsen, à idealizadora do projeto, Dona Francisqui-
nha. Em 2011, o Lar de Emmanuel atendia a 48 pessoas, entre elas, 
crianças e adultos.

LAR DE EmmANUEL é
BENEfICIADO COm REfORmA

DOAçÃO DE
vEÍCULO PARA
A APAE

Em 2011 a Abapa e Agrosul/
John Deere doaram à Asso-
ciação dos Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae) de Luís 
Eduardo Magalhães uma nova 
Kombi. O veículo tipo escolar 
serviu para auxiliar no trans-
porte das crianças e adultos 
atendidos pela instituição.

n n n Kombi escolar doada para a Apae pela Abapa e a Agrosul/John Deere

n n n Diretor da Agrosul/John Deere, Olmiro Flores de Oliveira, presidente da 
Abapa, Isabel da Cunha, e a presidente da Apae em 2011, Carminha Missio
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10
APOIO à COOPACITA

A Cooperativa dos Produtores Rurais de Algodão Colorido de Angical  (Coopacita) foi fundada em 
janeiro de 2010, com sede na Agrovila de Itacolomim, e possui o propósito de produzir e comercializar 
algodão orgânico e/ou colorido. É representada por 29 produtores com uma área total plantada de 25 
hectares, sendo que cada cooperado planta entre um e dois hectares de algodão orgânico colorido.

A Abapa atendeu à solicitação da cooperativa e deu um impulso para desenvolver a cotonicultura e 
o trabalho de cooperativismo na comunidade. O objetivo foi promover o desenvolvimento de Itacolo-
mim através de estratégias de apoio à cotonicultura local por meio da implantação de uma área de 25 
hectares, distribuídos entre pequenos produtores associados da Coopacita. As ações foram realizadas 
com o apoio do Fundeagro. Veja as ações realizadas na região:

Na safra 2011/12 foram aten-
didos 15 produtores, com 25 
hectares plantados. Na lista de 
benefícios, 78 toneladas de cal-
cário; 37 de gesso; 400 quilos de 
sementes; preparo e nivelamen-
to do solo; aquisição de uma ba-
lança, 10 pulverizadores e uma 
plantadeira.

Na safra 2012/13 foram 
atendidos 16 produtores, 
com um total de 26 hectares 
plantados. Na lista de bene-
fícios, 27 toneladas de calcá-
rio; 27 toneladas de fosfato; 
580 quilos de semente; além 
do preparo e nivelamento do 
solo.

Na safra 2013/14 o número 
de produtores atendidos che-
gou a 17, totalizando 24 hecta-
res plantados. Foram repassados 
200 quilos de sementes e realiza-
dos os trabalhos de preparo e ni-
velamento do solo e assistência 
técnica gratuita através de acom-
panhamento nas lavouras.

n n n Agricultores da Coopacita, em Itacolomim, receberam uma plantadeira na safra 2011/12
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n n n Ademar Marçal

Congregar para a troca de ex-
periências numa demonstração 
de parceria e desejo de atuação 
conjunta. Essa foi uma das mais 
eficazes ações da senhora Isabel 
da Cunha durante a sua gestão 
como presidente da Abapa nos bi-
ênios 2011/2012 e 2013/2014.

Sempre colaborando e acredi-
tando na Fundação Bahia, Isabel 
teve uma participação primordial 
no desenvolvimento técnico e 
estrutural da Fundação Bahia. É 
uma honra poder estar aqui como 
presidente dessa instituição de 
pesquisa, e poder dizer que par-
cerias como essa geram trabalhos 
de excelência e oportunidades de 
crescimento. A Fundação Bahia e 
Abapa proporcionaram benefícios 
mútuos, uma aliança que deu cer-
to e viabilizou, para ambos, proje-
tos que agregaram valor significa-
tivo à pesquisa no Oeste da Bahia.

A Abapa, viabilizando projetos 
à Fundação Bahia, contribuiu com 
a reforma do Centro de Tecnolo-
gia de Algodão do Oeste da Bahia;  
Adoção de Novas Cultivares de 
Algodão para o Estado da Bahia;  
Validação do Sistema de Cultivo e 
manejo de Solos do Algodoeiro de 
Alta tecnologia no Cerrado Baia-
no;  Comprovação de estratégias 
de manejo do solo e nutrientes 
atenuantes ao estresse ambien-
tal em sistema de produção de 
algodão;  Instalação de 01 poço 

tubular profundo no Centro de 
Pesquisa e Tecnologia do Oeste da 
Bahia (CPTO); estruturação física 
do campo experimental da Fun-
dação Bahia (aquisição máquinas 
e implementos); adequação físico-
-química do solo do Centro de Pes-
quisa e Desenvolvimento do Oeste 
Baiano - Fundação Bahia (correção 
e adubação do solo) e a adequa-
ção e estruturação do estaciona-
mento do CPTO (pavimentação).  

O objetivo em oferecer maior 
acesso a novas e interessantes 
tecnologias de ponta para região 
Oeste da Bahia é uma das maiores 
motivações da parceria Fundação 
Bahia e Abapa, e sabemos que 
são iniciativas como essas que de-
monstram a necessidade de traba-
lharmos sempre juntos. Temos a 
certeza que a gestão do próximo 
biênio irá fortalecer ainda mais 
essa parceria tão atuante.

Nossos agradecimentos à Isa-
bel da Cunha e a sua equipe, pela 
belíssima atuação, colaboração ao 
agronegócio e por acreditarem 
no sucesso dessa grande institui-
ção de pesquisa que é a Funda-
ção Bahia. Aqui reforçamos nosso 
compromisso em trabalhar cada 
vez mais conjuntamente em prol 
do desenvolvimento do setor agrí-
cola. Muito obrigado!

Ademar marçal
Presidente da Fundação Bahia
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“A sustentabilidade do agro-
negócio sempre foi uma preocu-
pação dos produtores do Oeste 
da Bahia e, no último biênio, 
contamos com a forte parceria 
da Abapa. Em conjunto, desen-
volvemos projetos nas áreas 
de regularização ambiental, 
demarcação de APP´s, amplia-
ção integrada de tecnologia de 
manejo e conservação de solo 
e água em perímetros agrícolas.

O projeto mais recente e que 
também está sendo desenvol-
vido em parceria com a Abapa, 
é o de monitoramento fitossa-
nitário de propriedades rurais 
com soja plantada e irrigada no 
período de antecipação do vazio 
sanitário para o Oeste baiano. O 
objetivo é conhecer o nível de 
infestação e incidência destas 
pragas e doenças nas lavouras 
de soja irrigada da região. Com 
os dados em mãos, será possí-
vel definir, em tempo hábil, a 
melhor alternativa de manejo 
que o produtor poderá utilizar.

Esses projetos refletem o 

n n n Júlio Cézar Busato

comprometimento da presiden-
te da Abapa, Isabel da Cunha, 
com a estruturação e fortale-
cimento da cotonicultura do 
Oeste da Bahia. Buscou auxílio 
e obteve excelentes resultados 
nos governos federal, estadual e 
municipal, para resolver proble-
mas que são crônicos em nossa 
região e que tanto atrasam e 
prejudicam o crescimento e a 
sustentabilidade do agronegó-
cio baiano.

Como presidente da Aiba, 
trabalhei junto com Isabel, om-
bro a ombro, e devo dizer que 
ela sempre se mostrou uma 
batalhadora incansável, com 
determinação, capacidade e co-
erência.

Como associado da Abapa, 
devo dizer que o sentimento é 
de perda, mas que, com certeza, 
será preenchido pelo novo pre-
sidente eleito e sua diretoria.

Júlio Cézar Busato
Presidente da Aiba e
associado da Abapa



RElATóRIo DE GEsTÃo – ABAPA foi composto em tipo 
Calibri corpo 13/16.5 e impresso sobre papel Couche 115 
g/m2 (miolo) e Couchê B (LD) 170 g/m2 (capa) na Gráfica 
Cromosete, em São Paulo (SP), para a Associação dos 

Produtores de Algodão da Bahia (Abapa), em novembro 
de 2014, na proximidade dos 15 anos de fundação dessa 

entidade, numa tiragem de 600 exemplares.
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links e em diferentes ocasiões
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* Site da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) – www.co-
nab.org.br
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