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Com muita satisfação, a Abapa consolida, neste Relatório de Gestão, os resultados 
alcançados no biênio 2015/16. Trata-se da segunda vez em que a prestação de 
contas – obrigação estatutária da entidade – é materializada em um livro, a ser 
distribuído entre os seus associados e o público relacionado à cadeia produtiva do 
algodão.

Como na primeira edição, publicada em 2014, optamos por deixá-lo mais agradável 
à leitura, acrescentando, para além das informações contábeis e operacionais, 
o posicionamento institucional da Abapa, com suas prioridades, missão, visão e 
valores. A cada capítulo, detalhamos as estratégias que lastreiam as frentes de 
trabalho da entidade no fomento de uma cotonicultura economicamente viável, 
socialmente justa e ambientalmente correta. 

O Relatório também agrega análises conjunturais da cotonicultura na Bahia, no 
Brasil e no mundo, além de depoimentos de pessoas relevantes no setor que dão 
seu testemunho sobre a atuação da Abapa e os importantes temas relacionados 
à atividade. A instituição de memoriais nesta formatação é uma prática que 
consideramos salutar e, por isso, decidimos dar seguimento nesta Diretoria, 
desejando que esta se torne, doravante, uma tradição. Ela está alinhada às políticas 
de transparência e fidedignidade que fazem da Abapa uma fonte confiável de 
informações, seja para produtores, compradores, governos ou mídia. 

Acreditamos que estes Relatórios são importantes elementos para a preservação 
da memória da entidade, e mesmo da história da região, estabelecendo referências 
para futuras pesquisas e contribuindo para a compreensão dos rumos tomados 
pela cotonicultura ao longo do seu desenvolvimento no cerrado da Bahia. 
Esperamos, ainda, que a materialização dos dados da Abapa em livro possa fazer 
parte da vida do cotonicultor, como uma ferramenta sempre à mão para as suas 
tomadas de decisões. E que, da mesma forma, colabore para o sucesso de cada 
empreendimento no setor. 

APRESENTAÇÃO



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 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
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Caro leitor,

Manter coesa, de ponta a ponta, uma cadeia 
produtiva grande e complexa, como a do algodão, 
impõe desafios à altura aos produtores e seus 
representantes. Essas provas são ainda maiores em 
períodos difíceis, como o que atravessamos nos 
dois últimos anos, nos quais tive o privilégio e a 
responsabilidade de ocupar a presidência da Abapa. 
Por isso, é gratificante constatar, ao final da missão, 
que os resultados foram além das expectativas, 
um mérito que partilho com um grupo de pessoas 
competentes e atuantes em nossa Diretoria, com 
os nossos colaboradores, e, sobretudo, com os 
associados, que em nós depositaram sua confiança.

Falar em resultados positivos em um período em 
que a área plantada com a cultura decresceu de 
300 mil hectares para, aproximadamente, 230 mil 
hectares, com queda de produção e de produtividade, 
parece paradoxal. Mas é justamente em momentos 
como esses que as ações institucionais estratégicas 
mostram-se indispensáveis e, neste quesito, considero 
que a Abapa cumpriu o seu papel.

Palavra do Presidente
Celestino Zanella

Na impossibilidade de ingerir sobre o clima ou os 
preços, trabalhamos para garantir aos associados 
informações que lhes permitissem tomar decisões 
mais acertadas, em forma de cursos, seminários, 
visitas a outros polos produtores, dentro e fora do 
Brasil, e através dos instrumentos de verificação da 
qualidade do nosso produto. Ao minimizar riscos de 
decisões equivocadas, essas iniciativas potencializam 
os ganhos do cotonicultor. O conhecimento nunca 
é estanque: multiplica-se entre gestores e técnicos, 
difunde-se mesmo nos níveis mais básicos da 
operação, reverberando em todo o processo 
produtivo. 

Nesse sentido, destaco a ênfase que demos ao 
Centro de Treinamento Parceiros da Tecnologia (CT). 
Fundado em 2010, ele contou, desde o início, com 
a parceria da Agrosul  - John Deere. Entretanto, as 
demandas do setor impulsionaram seu crescimento, 
tornando necessária a entrada de novos agentes. O 
Centro de Treinamento aglutinou, em um mesmo 
espaço, todos os cursos que fazíamos em diferentes 
locais, constituindo-se em um núcleo convergente do 
conhecimento e da excelência da fibra na Bahia, como 
uma verdadeira referência regional. Desde a fundação, 
o CT já capacitou em torno de seis mil pessoas, sendo 
que 2,9 mil desses profissionais, entre os meses de 
janeiro e novembro de 2016. 

Uma das novas parcerias firmadas foi com o SESI/
SENAI, vitória que considero muito importante para 
o setor, já que não somos indústrias, mas aqueles 
que garantem o suprimento delas. Por isso mesmo, 
almejamos sempre fornecer a melhor matéria-prima 
possível. Os primeiros acordos para a formatação de 
cursos e novas frentes de trabalho já foram realizados 
e serão implementados em breve. 

Mantivemos a excelência no Centro de Análise de 
Fibras. Nesta safra, ele  classificou mais de 732 mil 
amostras, seja por método visual ou por HVI. A 



Celestino Zanella 
Presidente da Abapa

Palavra do Presidente
Celestino Zanella

credibilidade do Laboratório nos permite confirmar a 
qualidade da pluma da Bahia e buscar meios de torná-
la cada vez melhor.

Dando continuidade a outra estratégia exitosa, 
a Abapa prospectou novos mercados e reforçou 
laços com os compradores. Estas ações contribuem 
para o aumento do consumo do nosso algodão e 
para aproximar produtores e indústria. Trouxemos 
compradores internacionais para conhecer a região, 
em um esforço de aprimorar a nossa imagem tanto no 
mercado internacional quanto no interno. 

Diligentemente, reforçamos os cuidados naquela que 
é uma das principais frentes de atuação da Abapa, a 
defesa fitossanitária, fator crucial para manter viável 
a nossa cotonicultura. Os profissionais do Programa 
Fitossanitário se empenharam na conscientização 
dos cotonicultores para o monitoramento e controle 
do bicudo-do-algodoeiro, além de outras pragas e 
doenças. Esse trabalho envolve vistorias das áreas 
produtoras, reuniões de orientação, suporte técnico 
para as fazendas e levantamento e análise dos dados 
da cultura do algodão, nos dez municípios produtores 
do Oeste e nos 17 do Sudoeste.

Acreditamos, que, em médio prazo, conseguiremos 
ampliar a área irrigada na região, balizados por uma 
pesquisa empreendida junto à Universidade Federal 
de Viçosa, e a instituições internacionais de ensino, 
como a Universidade Federal do Oeste da Bahia 
(UFOB), a Universidade de Nebrasca (EUA), a CPRM e 
outras instituições. Trata-se de um estudo detalhado 
do aquífero e do uso hídrico da região, que pode nos 
habilitar a triplicar a área irrigada, com consequente 
impacto de renda em todo o cerrado baiano.

A Abapa colaborou com a Aiba e com a Fundação 
Bahia, aportando recursos para o financiamento de 
projetos através do IBA e do Fundeagro. Graças às 
parcerias, reforçadas neste biênio, com prefeituras, 

sindicatos, dentre outras entidades, potencializamos 
os meios de viabilizar uma série de ações em prol do 
agronegócio. Não conseguimos, contudo, implantar 
a indústria esmagadora de caroço de algodão no 
município de São Desidério, o que nos deixa um tanto 
frustrados. De certa forma, isso pode ter sido até 
providencial. Mas persistiremos no projeto. Acredito 
firmemente que a verticalização da cadeia produtiva, 
com a implantação de agroindústrias, seja um passo 
importante para a cotonicultura, pela qual estaremos 
sempre a postos para defender e trabalhar. 

Seguir nesse caminho exige trabalho conjunto. Agir 
em bloco, organizada e harmoniosamente, como 
numa orquestra afinada. As perspectivas que se abrem 
são auspiciosas, tanto no que tange ao clima, quanto 
ao mercado, e – queremos crer – também aos novos 
rumos da economia e da política que se desenharam 
no segundo semestre de 2016. Com trabalho 
vanguardista, sério e intensivo, a Abapa assegura a 
voz do produtor nos diversos cenários, seguindo firme 
na promoção do algodão da Bahia e na viabilidade 
desta cadeia produtiva, sempre em consonância com 
a Abrapa. Em nome da Diretoria e de todos os nossos 
colaboradores, agradecemos a confiança e a parceria 
que tornaram possível este trabalho, desejando 
prosperidade e dias melhores às próximas gestões.







AlGODÃO 
NO MuNDO



AlGODÃO
Há mais de sete mil anos, a 

história do algodão e a evolução 
do homem se entrelaçam. 

Demanda mundial cresce em 
média 2% ao ano.

1
PlANETA
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FIBRA 
MuNDIAl 
As transações comerciais de algodão em todo o mundo 

movimentam anualmente cerca de US$ 12 bilhões. 
Elas envolvem em torno de 350 milhões de pessoas 

em toda a cadeia produtiva, antes e depois da porteira, o 
que inclui logística, beneficiamento e embalagem. Esses 
números dão uma mostra da robustez desse agronegócio, 
cuja importância vai muito além da indústria têxtil, 
destino maior da pluma. O caroço é uma importante fonte 
energética, utilizado para ração animal e para a fabricação 
de diversos subprodutos largamente utilizados, como óleo e 
biocombustíveis. De acordo com a Conab, o país exportou, 
em 2015, aproximadamente 834 mil toneladas de pluma, que 
representaram um volume de receita para o país da ordem 
de US$ 1,29 bilhões. A projeção de exportação do Comitê 
Consultivo Internacional do Algodão – ICAC para 2016/17 é 
de 777 mil toneladas.

Mas, um olhar mais atento à oferta de roupas e tecidos 
nas lojas – sobretudo nas mais populares –, dentro e fora 
do Brasil, é o que basta para perceber o avanço das fibras 
sintéticas na indústria têxtil. Os tecidos derivados do petróleo 
predominam em grandes lojas de varejo, que priorizam a 
produção de roupas em larga escala, a preços acessíveis e 
segundo tendências de moda mais efêmeras: as chamadas 
fast fashion. Boa parte dos produtos são importados de países 
como China, Paquistão, Turquia e Índia, em uma concorrência 
nem sempre justa. 

A despeito da perda de espaço no vestuário, o algodão 
continua sendo a fibra mais utilizada no mundo. E essa é uma 
condição milenar. Os Incas, povo altamente desenvolvido 
que habitava o Peru antes da colonização espanhola, já 
usavam o algodão em 4.500 a.C. Há mais de quatro mil anos, 
o algodoeiro foi domesticado no sul da Ásia, e o algodão já 
era um produto de primeira necessidade para os habitantes 
do Egito, Sudão, e de toda a Ásia Menor, antes da Era Cristã, 
quando as Índias predominaram na produção. Foram os 
mercadores árabes que difundiram a fibra na Europa e, da 
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palavra al-quTum, derivaram-se outras como cotton, 
em inglês; coton, em francês; cotone, em italiano; 
algodón, em espanhol e, claro, o vocábulo “algodão”, 
em português. Hoje a fibra já é cultivada em 60 
países.

Só a indústria brasileira consumiu, em 2015, 820 mil 
toneladas de pluma, segundo dados da Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção – ABIT. 
Isso equivale a 54% de todo o consumo nacional de 
matérias-primas têxteis, que foi de 1,5 milhão de 
toneladas. Os fios sintéticos, que incluem poliamida, 
poliéster, acrílico e polipropileno, somaram 649 
mil toneladas. Já os artificiais – viscose e acetato – 
representaram 19,8 mil toneladas. 

O consumo mundial de algodão para 2016/17, 
segundo prevê o ICAC, deverá ser da ordem de 
23,7 milhões de toneladas, contra uma produção 
mundial em torno de 23 milhões de toneladas. 

Esse consumo, portanto, será 5,5% superior ao da 
safra 2015/16. Com isso, pondera o Comitê, deverá 
haver uma redução dos estoques mundiais de cerca 
de 3,5%, devendo estas reservas ficar em torno 
de 19,7 milhões de toneladas. Boa notícia para o 
cotonicultor, já que a disponibilidade do produto 
no mercado está diretamente ligada à formação de 
preço da commodity. Desde 2009, essa deverá ser a 
primeira vez em que o consumo da pluma superará a 
produção.

O Brasil é o oitavo maior consumidor mundial da 
fibra, com projeção de 667 mil toneladas, para a 
safra 2016/17. Estados Unidos ocupam o sétimo 
lugar, com 762 mil toneladas. Os seis maiores 
consumidores são, pela ordem, China, Índia, 
Paquistão, Turquia,  Bangladesh e Vietnam. Espera-
se, para 2015/16, um consumo de 23,6 milhões 
de toneladas, com estoque de passagem de 20,3 
milhões. 

FONTE: ABRAPA

 ALGODÃO – CONSUMO MUNDIAL (tON x 1.000.000) 
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FONTE: ABRAPA

  ALGODÃO - PRODUÇÃO MUNDIAL (tON x 1.000.000)              

 26.174 21.083   22.523
2014/2015 2015/2016 2016/2017*

INDIA

SAFRA 2014/2015 SAFRA 2015/2016 SAFRA 2016/2017*

6.562

6.500

3.553
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1.563
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 330
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2.806 3.514
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Segundo a Abrapa, a demanda mundial por algodão 
cresce a uma média de 2% ao ano, desde 1950. 
Para uma população mundial, que, pela projeção da 
FAO, deverá chegar a nove bilhões de pessoas em 
2050, o esperado é que esta média de crescimento 
se mantenha ou aumente. Para dar conta da 

necessidade humana por algodão, cerca de 35 
milhões de hectares de lavouras são plantados a cada 
ano. O Brasil é o quinto maior produtor mundial. 
Na frente dele estão Índia, China, Estados Unidos e 
Paquistão. 
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PREÇOS
Para a Conab, na configuração de consumo maior que 
a produção, o arrefecimento da demanda chinesa por 
algodão, verificado nos últimos cinco anos, e o rápido 
aumento dos estoques mundiais, no mesmo período, 
perdem força como fatores de influência negativa 
sobre os preços. Em 2015, a expectativa de redução 
dos estoques mundiais trouxe mais estabilidade aos 
preços. 

“Em 2016, estes seguiram uma trajetória 
relativamente estável, com alguma volatilidade 
percebida nos momentos em que as cotações do 
petróleo demonstraram quedas ou altas expressivas. 
A justificativa para esse movimento é a forte 
correlação presente entre a Bolsa de NY e as cotações 
do petróleo, posto que o óleo é a principal matéria-
prima das fibras sintéticas concorrentes do fio de 
algodão”, segundo o relatório Perspectivas para a 
Agropecuária, da Conab.

Na Bolsa de Nova Iorque, os preços seguiram estáveis 
entre o final de 2014 e meados de 2016, em um 
patamar variante entre 55 e 68 centavos de dólar 
por libra-peso. As notícias de que o governo chinês 
poderia liberar estoques no mercado retraíram os 
preços para a casa dos US$ 0,55. Mas a demanda 
pelo produto continuava forte, com um pico em 
maio, quando a cotação chegou a US$0,75. Entre 
agosto e outubro de 2016, o produto se manteve na 
faixa de US$0,65 até US$0,72. 

A China e as condições climáticas respondem, em 
grande parte, pela variabilidade nos preços do 
algodão. O gigante asiático detém cerca de 50% do 
estoque mundial da commodity. 

PR
Eç

O
S

Fonte: ICE Futures
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O AlGODÃO E O CERRADO
O cerrado brasileiro responde atualmente por 
cerca de 97% da produção de algodão do país. Até 
o final dos anos de 1970, a produção brasileira era 
de dois milhões de toneladas e estava concentrada 
nos estados de São Paulo, Paraná, e no Nordeste. A 
participação do cerrado, naquela época, respondia 
por menos de 10% do total. Na década de 80, o 
Brasil chegou a ser um grande importador da fibra, 
pois o bicudo havia se alastrado nas produções 
nordestinas e, em seguida, na paulista e na 
paranaense. De autossuficiente e exportador, o país 
virou um importador de algodão. Em 1993, chegou 
a importar 60% do que consumia, conforme descrito 
em publicações como O Cerrado e Seu Brilho, de 
Celso Norimitsu Mizumoto, publicado em 2009, pela 
editora Caramuru.

A entrada do cerrado, com um novo modelo de 
produção, marcou a virada da cotonicultura brasileira, 
com especial destaque para a mudança no tipo de 
algodão produzido. Até os anos 80, quase toda a 

cotonicultura nacional era de variedade arbustiva. No 
cerrado, no entanto, fora introduzida a cotonicultura 
de perfil anual, herbácea, com lavouras destruídas 
após cada safra, o que contribui para quebrar o 
ciclo de pragas como o bicudo-do-algodoeiro, 
uma das grandes causas da crise da cotonicultura 
tradicionalmente praticada no país até então.

A recuperação da cultura do algodão está 
diretamente ligada às pesquisas da Embrapa, no 
Centro Nacional de Pesquisas do Algodão (CNPA). 
As condições de clima e solo da região, além do 
relevo mecanizável foram fundamentais para essa 
mudança de paradigma da cotonicultura nacional. 
Mas o processo de adaptação do algodão para o 
cerrado, além da Embrapa, contou com a catalisadora 
influência da iniciativa privada. As variedades 
desenvolvidas, aliadas às condições naturais e à 
tecnologia empregada nas fazendas, contribuem 
para os altos níveis de qualidade e produtividade 
alcançados pelo Brasil. 
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SAFRA BRASIlEIRA 2015/16
De acordo com o 12º Levantamento da Safra 
Brasileira de Grãos, publicado pela Conab, a safra 
agrícola brasileira de algodão em 2015/16 poderá ser 
17,5% menor, quando comparada à de 2014/15, com 
uma produção total de 3,23 milhões de toneladas 
de algodão em caroço e 1,28 milhão de toneladas 
de algodão em pluma. A Bahia, segundo maior 
produtor nacional de algodão, foi o estado que mais 
influenciou a queda dos números de produção, pois 
produz apenas uma safra por ano e, na conjuntura, 
a soja se mostrou mais interessante, avançando 
sobre as áreas da fibra. Apenas Mato Grosso, Minas 
Gerais e São Paulo alcançaram indicadores acima 
dos obtidos na safra 2014/15. O monitoramento 
agrícola, publicado pela instituição, ainda aponta que 
a área colhida – 954,7 mil hectares – recuou 2,2% em 
comparação à safra anterior. 

No cenário internacional, a avaliação do ICAC 
demonstra que os cinco maiores produtores mundiais 
(Índia, China, USA, Paquistão e Brasil) reduzirão a 
produção de algodão neste ano, em função do grande 
volume de estoque mundial, que se manteve em 
crescimento até a safra 2014/15. No Brasil, mesmo 
com a diminuição do total produzido em relação à 
última safra, a previsão para o abastecimento da 
indústria nacional e o cumprimento dos contratos 
internacionais para 2016 é positiva, mantendo-se, 
ainda, um estoque de passagem na ordem de 198,5 
mil toneladas de pluma. De acordo com o relatório 
da Conab, a oferta total do produto (estoque inicial 
+ produção + importação) para 2016 poderá atingir 
cerca de 1,65 milhão de toneladas, e a demanda 
(consumo interno + exportação), aproximadamente, 
1,46 milhão de toneladas. 
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COM A PALAVRA Marco Antonio Aluísio
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A partir da próxima safra, o consumo 
de algodão no mundo será maior do 
que a produção. Isso ainda não se 

refletiu nos preços porque os estoques na 
China continuam altos, e os chineses estão, 
paulatinamente, vendendo suas reservas. 
Mas a tendência é de que, na safra 
2017/18, o mercado mundial vá precisar 
fomentar o aumento de área, o que só se 
consegue elevando os preços. Portanto, 
a partir de 2018/19, as perspectivas de 
mercado são boas para o produtor, e, se o 
clima se normalizar, e ele conseguir manter 
uma boa produtividade, poderá usufruir 
desse cenário favorável, pois não existem 
regiões no mundo onde se possa promover 
rapidamente um aumento de área plantada 
como no Brasil. 

Em países como a Índia, e mesmo a China, 
a cotonicultura é praticada em pequenas 
propriedades, e mudanças significativas 

na produção exigem mais tempo para que se efetivem. 
O Brasil pode ocupar esse espaço rapidamente, voltando 
a dobrar a área de lavouras na Bahia e mesmo no Mato 
Grosso. Por isso, a frustração na safra 2015/16 e a 
perspectiva de redução da área plantada na safra 2016/17 
são ruins para o mercado. É imprescindível que a Bahia 
consiga retomar os patamares tradicionais de produção, e 
que essa retração seja apenas uma coisa pontual. 

Historicamente, a Bahia é um estado muito importante, 
tanto para o setor de exportação, quanto para o interno. 
Este último, em função da proximidade com as indústrias 
do Nordeste, que se beneficiam de uma logística favorável, 
além da qualidade reconhecidamente diferenciada 
da fibra, que é explicada por uma série de fatores. Ao 
contrário do que acontece em muitos estados produtores, 
na Bahia a produção é concentrada em uma mesma 
região, o que confere maior homogeneidade à pluma, 
tornando-a muito desejável pela indústria. 

A Abapa tem feito um trabalho muito importante para a 
manutenção e o aprimoramento dessa qualidade, com 
ações contundentes em defesa fitossanitária, assim como 
na busca das melhores variedades para a região. Ressalto, 
ainda, o papel regulador que a entidade exerce quanto 
à observância, junto ao produtor, da janela de plantio 
correta. Isso faz com que o cotonicultor possa maximizar a 
produtividade, e tenha ganhos significativos de qualidade.

Atualmente, o laboratório de HVI da Abapa é um dos 
mais confiáveis que existem no mercado. Tanto é que, no 
passado, as tradings compravam algodão e faziam o HVI 
na BM&F. Nos últimos anos, o laboratório da Abapa tem 
se mostrado confiável, com resultados que dão segurança 
ao comprador. Já não é preciso fazer duplicidade de 
resultados, o que reduz custos e simplifica o processo. 
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“
Presidente da Associação Nacional dos 
Exportadores de Algodão – ANEA

Marco Antonio Aluísio
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Tanto pelo aumento do consumo, quanto pelos indícios de 
uma melhora na economia mundial, acredito em tempos 
promissores para o algodão em curto e médio prazo. Quando 
a economia melhora, o consumidor final volta a procurar 
produtos de qualidade, freando o avanço dos fios derivados 
do petróleo sobre o espaço que tradicionalmente é ocupado 
pelas fibras naturais. Ele volta a buscar produtos de melhor 
qualidade, caimento, conforto e durabilidade, atributos que 
o algodão oferece de sobra. Os cotonicultores estão atentos 
a isso, e, através da Abrapa e suas estaduais, como a Abapa, 
estão promovendo uma grande campanha de fomento 
ao consumo de algodão. Iniciativas como essa têm de ser 
exaltadas e incentivadas.
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O AlGODÃO 
NA BAhIA



TRADIÇÃO

Bahia figura entre os 
protagonistas da cotonicultura 

brasileira desde o início da 
atividade no país.

2
SECulAR



NATuRAl 
APTIDÃO

O algodão e a Bahia já possuíam uma história 
centenária quando o cerrado baiano, no início 
da década de 90 do século XX, entrou para 

o mapa da produção estadual, não para ser mais um 
produtor, mas para dar novos rumos a uma trajetória 
que então se encontrava em franca decadência. 
Naquele momento, o cerrado brasileiro despontava 
como a grande fronteira agrícola do país, tendo a 
soja como carro-chefe. Introduzir o algodão na matriz 
produtiva regional foi um desafio encabeçado por um 
grupo de líderes locais, em uma iniciativa que logo se 
mostrou acertada: em pouco tempo, a Bahia galgou 
o título de segundo maior produtor de algodão do 
Brasil, status que se mantém desde a safra 2003/04.

Para entender o quão revolucionária foi a chegada 
do algodão ao Oeste, é preciso salientar que a 
cotonicultura baiana havia passado por fases 
totalmente distintas, tanto pela localização geográfica, 
quanto pela variedade cultivada e o modo de 
produção. De acordo com o pesquisador Eleusio 
Curvelo Freire, na época do descobrimento, os nativos 
indígenas brasileiros já cultivavam e fiavam algodão, 
especialmente em terras nordestinas, com maior 
expressão na Bahia e no Maranhão. A variedade 
então utilizada era o G. Barbadense, do tipo arbóreo 
e portanto, perene. O algodão herbáceo, ou anual, 
só seria introduzido no Brasil a partir de 1860, por 
iniciativa da Inglaterra, como uma estratégia de 
diminuir sua dependência da produção americana, 
oscilante na oferta por causa da Guerra de Secessão 
nos Estados Unidos. 

A Bahia já era um grande produtor no século XIX, 
assim como São Paulo e Minas Gerais, de acordo 
com Freire. No entanto, nessa fase, a produção era 
litorânea, concentrada no Recôncavo, onde também 
foram instaladas as primeiras indústrias têxteis. As 

condições climáticas do litoral não favoreceram a 
cultura, que migrou para o semiárido. Na década de 
80 do século passado, as lavouras ganharam força  no 
Vale do Iuiú, no sudoeste do Estado, onde o município 
de Guanambi figurava como o grande produtor da 
fibra. A região chegou a ter 331 mil hectares de 
lavouras. Para se ter uma dimensão do que esse 
número representa, a maior área plantada no Oeste 
foi na safra 2012/13, 387 mil hectares, e a estimativa 
para a a safra 2016/17 é de 192 mil hectares.

Problemas de clima e, principalmente, de manejo 
impediram que os tempos áureos da cotonicultura na 
região Sudoeste perdurassem. A grade aradora, usada 
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intensivamente no plantio, terminou por compactar 
o solo. Já a prática da reforma das lavouras, em lugar 
da erradicação das plantações de uma safra para a 
outra, criou as condições para que pragas como o 
bicudo-do-algodoeiro se alastrassem. O bicudo e o 
pulgão ganharam proporções tais que tornaram a 
atividade insustentável na região. Hoje a cotonicultura 
ainda existe no Vale do Iuiú, mas em proporções 
familiares, bem distante da pujança de outros tempos, 
representando apenas 2% da produção do estado.

BAhIA
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FOI PRECISO CORAGEM
Os sucessos e frustrações anteriores na arte de 
cultivar o algodão na Bahia foram a referência para 
os futuros produtores do Oeste. O cerrado era como 
uma página em branco na qual uma nova história 
seria contada. Não apenas os personagens dessa 
história eram outros, como o cenário: topografia 
plana e mecanizável em todas as etapas do processo 
produtivo, clima seco e pouco propício a pragas e 
doenças, alta luminosidade o ano inteiro e períodos 
bem definidos de chuvas e estio ao longo do ano.  
Condições ideais para implantar uma cotonicultura 
moderna e tecnificada. Um desafio e tanto, já que a 
produção de algodão no cerrado era uma realidade 
recente no Brasil.

O que se entende como cotonicultura moderna 
começou no cerrado da Bahia no início da década de 
90 do século XX. As primeiras experiências, conforme 
o livro Algodão no Cerrado do Brasil, chancelado pela 
Abrapa, Abapa e as demais associações estaduais 
de produtores, foram realizadas pela Algodoeira São 
Miguel – ASM, que buscava um algodão de fibra longa, 
dos tipos Pima e Acala del Cerro. As informações da 
ASM começaram a ser difundidas para um grupo de 
28 interessados em saber mais sobre a possibilidade 
de diversificação da matriz produtiva regional. 

Para sair do plano das ideias para a lavoura, o projeto 
de plantar algodão no cerrado da Bahia demandou 
a influência de entusiastas que foram capazes de 
mobilizar e agregar os produtores para a empreitada. 

É o caso de nomes como Celito Breda e Luís Antônio 
Cansanção, que convocaram os agricultores para 
reuniões em Barreiras e Luís Eduardo Magalhães, 
nas quais explanavam sobre a aptidão das terras e a 
viabilidade mercadológica para o cultivo da fibra. 

Os primeiros a encarar o desafio foram João Carlos 
Jacobsen, que, em 1995, implantou 50 hectares de 
algodão na Fazenda Independência, em Formosa do 
Rio Preto, e Ademar Marçal, que dedicou 20 hectares 
à cultura na mesma época. Jacobsen virou um 
veemente defensor da causa, desafiando os colegas e 
vizinhos a aderirem à cotonicultura. O resultado é que, 
na safra 1997/98, o Oeste da Bahia já possuía oito mil 
hectares semeados.

A ousadia inicial ganhou corpo e tecnologia. Dias 
de campo, palestras e consultorias, realizados com 
frequência até hoje, aperfeiçoaram o conhecimento 
do algodão e das suas técnicas de manejo. 
Novos materiais adaptados às condições locais 
foram introduzidos. A cadeia produtiva também 
se organizou, entendendo que este seria um 
fator crucial para a sua sustentabilidade. E, para 
garantir a representatividade, em 2000 foi criada 
a Abapa, associação cuja história é indissociável 
da cotonicultura do cerrado baiano. Hoje ninguém 
discute a aptidão das terras do Oeste para o plantio 
da fibra. Mais que grande produtor, o Oeste é uma 
origem de qualidade reconhecida e respeitada em 
todo o mundo. 
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MOMENTO DIFíCIl
Uma confluência de fatores desfavoráveis comprometeu a 
safra baiana de algodão em 2015/16. Dentre estes, os preços 
pouco remuneradores do mercado, que fizeram com que a soja, 
cultura de menor custo de produção, avançasse sobre as áreas 
do algodão, que demanda capital intensivo. A seca, o ataque 
de pragas e a diminuição da oferta de crédito, decorrente da 
conjuntura político-econômica no Brasil, também jogaram 
contra a atividade no período. O cotonicultor, descapitalizado, 
foi obrigado a investir menos, o que, dentre outras coisas, 
significa plantar menos. Os reflexos desse cenário são 
percebidos nas estimativas de área para 2016/17. 
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VaLOR BRUTO Da PRODUÇÃO (VBP) 
aLGODÃO hERBÁCEO - Bahia (Em R$)

SAFRA
2014/2015

276.317

234.996

SAFRA
2015/2016

AlGODÃO NA BAhIA*
ÁREA x PRODUÇÃO 

ÁREA PlANTADA (MIL hECtARES) PRODuÇÃO (MIL tONELADAS)

*Algodão em Caroço | Fonte: Conab

 

1.799.303.435 1.864.148.870
1.555.859.295

1.860.840.227

4.251.962.685

2.455.282.838

1.457.609.860 1.677.596.181
2.220.474.844 2.017.022.570

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
FONTE: Abapa
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BOAS PERSPECTIVAS
Produzir é assumir riscos, já que nem todos os 
fatores relacionados à produção são gerenciáveis, 
como o clima e o mercado. No apagar das luzes de 
2016, as projeções são positivas. As previsões de 
retorno ao regime climático normal e a influência do 
fenômeno meteorológico La Niña, caracterizado por 
trazer chuvas para o Nordeste brasileiro, permitem 
falar em retomada dos investimentos e expansão de 
áreas plantadas a partir das próximas safras, caso se 
confirmem os prognósticos para 2016/17.

No que tange ao mercado, como já mencionamos no 
primeiro capítulo deste Relatório de Gestão, de acordo 
com o ICAC, pela primeira vez desde 2009, o consumo 
mundial da pluma superará a produção mundial. Isso 
permite inferir uma possível  tendência de alta de 
preços em médio prazo, em função da diminuição 

dos estoques, caso essa configuração de cenário se 
mantenha. No plano político-econômico brasileiro, 
os produtores confiam no retorno do crédito, que, se 
combinado a melhores preços, deve colaborar para o 
crescimento da área plantada.

Quanto a pragas da lavoura, o Programa Fitossanitário 
da Abapa tem demonstrado excelentes resultados na 
guerra contra o bicudo-do-algodoeiro, com redução 
média de 40% nos níveis de incidência da praga no 
Oeste da Bahia e a consequente redução nos prejuízos 
e custos de combate e controle. Os investimentos 
em defesa fitossanitária, em geral, vêm sendo 
intensificados, tornando os produtores mais aptos 
a enfrentar esses problemas. Mais detalhes sobre 
fitossanidade no capítulo que trata exclusivamente 
deste tema.

PREVISÃO PARA SAFRA 2016/17 (¹)
AlGODÃO EM CAROÇO

Legenda: (¹) Estimativa em outubro/2016 | Fonte: Conab

738,8
Mil toneladas

lIMITE INFERIOR

810,8
Mil toneladas

lIMITE SuPERIOR
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SAFRA 2015/16
Neste ciclo, o Oeste plantou 227 mil hectares de algodão, uma 
redução de aproximadamente 15% em relação à safra anterior, que 
foi de 267 mil hectares. A previsão para 2016/17 ainda é de queda na 
área plantada, que deve fechar em 192 mil hectares. Na safra que se 
encerra, o cerrado baiano colheu cerca de 234 mil toneladas de pluma, 
a maior parte deles (211,2 mil hectares) em regime de sequeiro, com 
média de 149 arrobas por hectare, e 23,6 mil hectares em regime 
de irrigação com produtividade média de 318 arrobas por hectare. A 
produtividade média, no total, ficou em 165 arrobas por hectare. 

DESTINOS DA FIBRA EM 2015/16
Do algodão produzido no Oeste, em média 53% ficam no mercado 
interno. Deste total, 70% seguem para o Sudeste brasileiro e 95% 
do caroço do algodão abastecem o Norte e Nordeste do país. As 
exportações representam em torno de 47% da produção, tendo 
como destinos mais relevantes Turquia, Vietnã, Indonésia e China, 
que juntas absorveram cerca de 59% da produção.

O histórico das exportações está exposto na tabela abaixo:

PRODUÇÃO x ExPORtAÇõES DE ALGODÃO EM PLUMA DA BAhIA

20
15

/1
6

ExPORtAÇõES DE ALGODÃO EM PLUMA DO OEStE DA BAhIA

RK DESCRiÇÃO DO 
PAÍS

JAN-DEZ 2015

QTDE (T) MIlhõES uS$ %

1º Turquia 40.717 59.858.288 17,6

2º Vietnã 34.104 53.105.219 14,7

3º Indonésia 32.927 51.519.338 14,2

4º China 30.067 47.358.956 13,0

5º Coreia do Sul 22.114 35.207.278 9,6

6º malásia 20.329 32.257.256 8,8

7º Tailândia 12.905 20.618.934 5,6

8º Paquistão 10.629 15.056.602 4,6

9º Taiwan 9.078 14.367.294 3,9

10º Portugal 5.450 6.683.721 2,4

Outros Países 12.939 20.382.571 5,6

Total 231.259 356.415.457 100,0

 SAFRA  PERíODO 
ExPORt.

 ÁREA - 
hA 

 PRODUÇÃO - t  ExPORtAÇõES

 CAPulhO  PluMA   PLUMA - t  %
 2006/07     2.007       276,8  1.099,1  428,6      121,22  28,3

 2007/08     2.008       293,4  1.188,4  470,6      128,11  27,2
 2008/09     2.009       261,7      863,5  341,9      154,62  45,2
 2009/10     2.010       244,9      929,4  371,8      178,70  48,1

 2010/11     2.011       370,8  1.501,7  600,7      304,12  50,6

 2011/12     2.012       387,1  1.184,7  473,9      350,78  74,0

 2012/13     2.013       256,5      884,9  354,0      162,49  45,9
 2013/14¹     2.014       308,0  1.243,3  497,3      234,36  47,1

 2014/15     2.015       267,0  1.183,2  473,3      231,26  48,9

 2015/16¹     2.016       227,0      551,6  220,6   

Fonte: MDIC - AliceWeb2 | Aiba: 13/10/2016

¹ Estimativa de safra | Fonte: MDIC - AliceWeb2  | Elab.: Aiba 05/10/16

AlGODÃO EM CAROÇO AlGODÃO EM PluMA CAROÇO DE AlGODÃO

20
14

/1
5

262 3.930,0 1.085.925,81 1.572,0 434.370,32

990,0 224.730,00

2.122,2

1.312,2

586.399,94

297.869,40165 2.475,0 561.825,00

PRODuTIVIDADE 
ESTIMADA (@/ha)

PRODuTIVIDADE 
ESTIMADA (kg/ha)

PRODuÇÃO 
ESTIMADA (ton)

PRODuTIVIDADE 
ESTIMADA (kg/ha)

PRODuÇÃO ESTIMADA 
(ton) 

PRODuTIVIDADE 
ESTIMADA (kg/ha)

PRODuÇÃO ESTIMADA 
(ton)

FONTE: Abapa
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Ademar Antônio Marçal Ademar Antônio Marçal

COM A PALAVRA Walter Yukio horita

“Para o senso comum, a palavra 
austeridade pode até trazer associações 
negativas. Mas ela é absolutamente 

desejável no meio empresarial, 
principalmente, em tempos de crise. Ter 
tido a habilidade de conduzir a Abapa com 
responsabilidade, com zelo pelos recursos da 
instituição, sem por isso deixar de investir, há 
de ser a marca deixada por Celestino Zanella 
na história da Associação, como presidente 
do biênio 2015/2016. É algo próprio do seu 
estilo que ele nos empresta na função que 
desempenhou, e pelo que temos de ser 
gratos. 

A contribuição anual do associado é a única 
fonte de custeio da Abapa. O Fundeagro 
e o IBA aportam recursos para os projetos 
de investimento, mas o custeio cabe ao 
produtor, e a ele interessa saber onde e como 
esses recursos estão sendo aplicados. Esta 
Diretoria teve o mérito de equilibrar uma 

atitude proativa no desenvolvimento de ações em favor da 
cotonicultura, com o rigor no controle financeiro.  Prova disso 
é que a Abapa conseguiu avançar em diversas frentes nesse 
período, dentre as quais destaco a defesa fitossanitária, o 
projeto Patrulha Mecanizada e a qualificação de produtores 
e de mão de obra. Foi uma gestão participativa, na qual se 
abriu espaço para a nova geração de produtores que levarão 
adiante o legado de vinte anos de cotonicultura.

A safra que ora plantamos não é uma safra qualquer. É um 
marco de retomada e de confirmação da nossa grande 
capacidade de produzir, seja algodão, soja ou milho, cultivos 
de maior aptidão no cerrado baiano. Vemos no horizonte o 
início de uma mudança conjuntural. Este ano, pela primeira 
vez desde 2009, o consumo de algodão no mundo deverá ser 
maior que a produção. A previsão é de uma diminuição nos 
estoques mundiais de 3,5%. Um cenário favorável para os 
preços e para um aumento de área cultivada com o algodão 
no Brasil. 

Creio que o pior já passou e a Bahia tem totais condições de 
voltar à marca de 400 mil hectares de algodão que registrou 
em um passado recente. Temos capacidade instalada para 
isso. Temos tecnologia e disposição, também. Já demos 
mostras suficientes do nosso know-how, sendo, por muitos 
anos, os detentores das melhores produtividades nas 
lavouras e da mais alta qualidade de fibra no país. Somos 
o segundo maior produtor nacional de algodão, e ainda 
podemos expandir a participação dessa cultura até 30% na 
matriz produtiva regional. 

É importante que se diga que, além de todos os argumentos 
já listados, temos as melhores condições para essa retomada: 
solo, relevo e clima propícios. E, acima de tudo, temos 
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“
Membro do Conselho Consultivo e 
ex-presidente da Abapa

Walter Yukio horita

área disponível para avançar. Tanto para voltar aos 
patamares de ocupação com lavouras de algodão 
que tínhamos anteriormente, como para expandir, 
se necessário, com total observância à legislação 
ambiental, ao contrário do que dizem os que querem 
fazer crer que já chegamos ao limite no Oeste e em 
todo o Matopiba. Não sei a quem interessa esse 
movimento de denegrir a imagem da região, mas 
ele não se sustenta. E isso está provado por mais de 
30 anos de história que fazem do cerrado da Bahia 
não mais uma fronteira, mas uma área consolidada 
e representativa na produção nacional. Lutaremos 
contra o ruído e o jogo especulativo fazendo uma 
grande safra. Para tanto, temos de estar unidos, 
com a Abapa no papel de locomotiva institucional, 
orientando os caminhos dos cotonicultores na 
pesquisa científica, na produção, no beneficiamento 
e na comercialização. Por isso, longa vida à Abapa e à 
cotonicultura baiana.
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A ABAPA



Há 16 anos, a Abapa ajuda a abrir 
caminhos para o desenvolvimento 

da cotonicultura da Bahia. Sua 
atuação estratégica permite à 

entidade tomar decisões acertadas 
para superar os gargalos e 

impulsionar o setor.

3
OlhO NA 
FOCO NA
CONjUNtURA, 

DEMANDA
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OlhAR 
ADIANTE
Consolidada a produção, é tempo de pensar 
em novas possibilidades de incremento na 
remuneração do produtor, mais emprego e 
renda para a região e diversificação ainda 
maior na matriz produtiva.
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Tanto quanto dos produtores, a Abapa é a 
associação do algodão da Bahia. Toda a fibra que 
o estado produz, advenha de uma grande ou de 

uma pequena lavoura, tem a marca da representação 
desta entidade, que nasceu há 16 anos com o propósito 
de impulsionar, de maneira sustentável e integrada, a 
cotonicultura no estado e de promover a fibra baiana 
em todos os mercados, no Brasil e mundo afora. O 
crescimento da área e da produtividade na região Oeste, a 
melhoria nos índices de produtividade na região Sudoeste 
e o reconhecimento dos altos padrões de qualidade da 
pluma atestam a eficácia de um trabalho voltado para o 
todo, mas que não perde de vista cada parte que compõe 
a cadeia produtiva do algodão, com destaque para o elo 
sem o qual a Associação sequer existiria, o produtor.

Desde que foi criada, em 31 de maio de 2000, a Abapa 
tem conseguido ampliar seu raio de atuação com 
projetos que abrangem, de ponta a ponta, a cadeia 
produtiva: desde a pesquisa científica até a logística e a 
comercialização da fibra; do desenvolvimento das pessoas 
envolvidas nas várias etapas da atividade, até as questões 
legais, com iniciativas de fomento à regularização 
ambiental e ao cumprimento da legislação trabalhista, 
dentre outras. 

Na fase atual, tendo investido intensamente em ações 
estruturantes para a produção de algodão, a Abapa 
projeta patamares mais altos para a cotonicultura 
baiana, ajudando a construir os alicerces de uma 
possível, e não tão distante, verticalização do setor. Esse 
trabalho vem sendo gestado há bastante tempo e foi 
enfatizado no biênio 2015/16, período em que foram 
contratados diversos estudos para verificar a viabilidade 
técnica e econômica da implantação de uma usina de 
esmagamento de caroço de algodão, para fabricação de 
óleo e torta para a alimentação animal. A iniciativa há 
de agregar valor à matéria-prima em seu território de 
origem, ampliando as possibilidades de remuneração para 
o produtor rural.  Para tanto, será necessário criar, pelo 
menos, 200 novos empregos diretos na região, e cerca 
de 600 indiretos. Trata-se de um projeto que se apoia em 
bases sustentáveis, nas dimensões econômica, ambiental 
e social. As providências já tomadas serão relatadas ao 
final deste capítulo.

• Barreiras - sede

• Luís Eduardo Magalhães

• Rosário

• Roda Velha

uNIDADES DA ABAPA
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SuPORTE IMPRESCINDíVEl
Todas as ações que a Abapa empreende demandam recursos: financeiros, humanos e técnicos. Arcar com esses 
custos só é possível graças às parcerias firmadas, e, em especial, ao suporte de duas instituições que têm o 
desenvolvimento do agronegócio algodão como objeto da sua própria existência, o Fundeagro e o IBA.

FuNDEAGRO
O Fundo para o Desenvolvimento do Agronegócio do Algodão – 
Fundeagro, desde 2002, garante os recursos financeiros para o 
desenvolvimento de pesquisa, sanidade, difusão tecnológica, ações 
de preservação ambiental, qualificação, abertura de mercados e 
divulgação do algodão da Bahia. Ele está no escopo do Programa de 
Incentivo à Cultura do Algodão  - Proalba, instituído em 2001 pelo 
Governo do Estado da Bahia, que concede 50% de isenção fiscal 
sobre a comercialização do produto no mercado interno, mediante 
critérios preestabelecidos de qualidade, tecnologia e fitossanidade. 
Desses 50%, cabe ao produtor aplicar 10% no Fundeagro, que 
reinvestirá os recursos no desenvolvimento da cadeia produtiva. 
O Fundeagro foi a primeira alavanca da cotonicultura no Oeste 
do estado. Gerido pelos produtores, pari passu com a realidade 
regional, ele foi, e continua sendo, imprescindível para que a 
Abapa possa atuar de forma tão contundente. Desde 2002 até 
2015, o Fundo aplicou R$ 71,31 milhões. No biênio 2015/16, foram 
aplicados R$ 3.879 milhões.

VITóRIA INSPIRADORA
INSTITuTO BRASIlEIRO DO 
ALGODÃO – IBA 
O IBA é a prova maior de que a união supera barreiras, mesmo as 
aparentemente intransponíveis. Sua criação, em 2010, promoveu 
um salto quântico no desenvolvimento da cadeia produtiva do 
algodão em todo o país, o que inclui formidáveis incrementos na 
atuação da Abapa. Desde 2010, R$ 51 milhões foram investidos 
na cotonicultura baiana, nas 14 frentes de aplicação dos recursos 
estabelecidas pelo Memorando de Entendimento firmado entre 
Brasil e Estados Unidos sob a mediação da OMC.
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uMA BATAlhA QuE MuDOu 
TuDO 
É sempre bom relembrar esta vitória que se constituiu 
em uma referência para todas as cadeias produtivas 
do agro brasileiro, ou de qualquer setor exportador 
no Brasil.  A batalha começou em 2002, quando a 
Abrapa e o Governo Federal, através do MRE/Itamaraty, 
questionaram na OMC os subsídios agrícolas dos Estados 
Unidos aos seus cotonicultores, que favoreciam a 
concorrência desleal no mercado exterior e acarretavam 
danos econômicos, comprováveis, ao Brasil. Em 2004, a 
OMC decidiu pela vitória ao Brasil, mas os EUA seguiram 
descumprindo a decisão. Em 2009, a OMC, atendendo 
ao pedido da Abrapa e do Governo Brasileiro, autorizou 
o país a retaliar o concorrente em US$ 829 milhões, que 
poderiam incidir em outras transações entre Brasil e EUA, 
a chamada retaliação cruzada. 

Em março de 2010, na véspera da retaliação vigorar, 
os Estados Unidos enviaram  uma delegação ao Brasil 
para propor um acordo que incluía o pagamento anual 
de US$ 147 milhões para investimento na cotonicultura 
brasileira, proposta que foi aceita. Em maio daquele 
ano, o acordo foi oficializado. Para gerenciar e repassar 
recursos mensais no valor de US$ 12,3 milhões, foi 
criado o Instituto Brasileiro do Algodão - IBA. Em 
2013, os EUA suspenderam o repasse desses recursos, 
descumprindo o acordo. Uma nova investida da 
Abrapa e do Governo Brasileiro questionou na OMC o 
descumprimento do acordo, levantando a possibilidade 
de novos pedidos de retaliação. Em 2014, Brasil e EUA 
assinaram o Memorando de Entendimento, encerrando 
o contencioso.

Os EUA se comprometeram a pagar imediatamente US$ 300 
milhões ao IBA e concordaram com a flexibilização para 
a aplicação dos recursos, a fim de atenuar os prejuízos 
dos agricultores brasileiros. A solução garantiu uma 
compensação financeira concreta para os cotonicultores. 
O acordo serve de referência para outras batalhas na 
defesa dos direitos dos agricultores brasileiros e para 
todas as outras culturas agrícolas de exportação. No 
biênio 2015/16, o IBA aplicou cerca de  R$ 33.821 
milhões na cotonicultura baiana.
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GESTÃO 2015/16
A atuação da Diretoria eleita para o biênio 2015/16, 
sob a presidência do produtor Celestino Zanella, 
foi marcada pelo desenvolvimento de projetos 
estruturantes para a cotonicultura baiana, muitos 
dos quais servirão de base para a implementação 
de ações futuras, uma vez que nem todos puderam 
ser efetivados em apenas dois anos. Foi uma gestão 
que teve o mérito de mobilizar a classe produtiva a 
participar das decisões da entidade, dando sua opinião 
e contribuindo para a melhoria do setor. 

Ao todo, realizaram-se mais de 60 reuniões de 
Diretoria e da Executiva, para discutir o andamento dos 
projetos, com participação efetiva dos cotonicultores 
do estado na tomada de decisões acerca das atividades 
da Abapa. No biênio, ocorreram 10 assembleias, sendo 
03 Ordinárias e 07 Extraordinárias. O período também 
foi marcado pelo investimento em qualificação 
profissional intensiva para produtores, gestores e 
colaboradores das fazendas, assim como para o quadro 

de funcionários da Abapa. Estas medidas se alinham à 
filosofia compartilhada pela Diretoria, segundo a qual 
cada real investido no aprimoramento do ser humano 
repercute em ganhos para todo o setor.

Para isso, estabeleceram-se novas parcerias e o Centro 
de Treinamento Parceiros da Tecnologia foi guindado 
à condição de centro de referência de qualificação 
profissional no setor, concentrando todos os esforços 
da Associação neste sentido. O Programa Fitossanitário 
também foi uma prioridade, e as ações estratégicas contra 
o bicudo-do-algodoeiro culminaram em uma redução 
de 40% na incidência desta praga no Oeste da Bahia. A 
qualidade da fibra baiana também foi foco da atuação da 
Diretoria, com incremento na estrutura da Abapa para 
classificação de algodão, assim como o projeto Patrulha 
Mecanizada, de melhoria das condições das estradas 
vicinais e manejo das águas pluviais para conservação do 
solo. Todas estas ações estão discriminadas em capítulos 
específicos neste Relatório.

Reunião da Executiva em LEM Reunião da Executiva em Barreiras

16 de setembro de 2015  - AGE em Barreiras
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JANTAR DE POSSE 
No dia 04 de dezembro de 2014, no Bufê Olavo 
Nascimento, em Luís Eduardo Magalhães, a Abapa 
realizou a cerimônia de posse da Diretoria eleita 
para o biênio 2015/2016. Na presidência, o produtor 
Celestino Zanella, que sucedeu na função a produtora 
Isabel da Cunha, presidente por dois mandatos da 
entidade, 2011/12 e 2013/14. Aproximadamente 400 
pessoas participaram da cerimônia, que foi marcada 
por discursos de otimismo, confiança e fomento à 
união, qualidades características dos produtores do 
estado.

Celestino Zanella falou sobre a necessidade de 
verticalizar a produção regional, com a implantação 

Posse da Diretoria eleita para o biênio 2015/2016

de uma usina de esmagamento de caroço de algodão. 
Propôs soluções para tornar a logística mais eficiente, 
sobretudo, para o escoamento da safra. Dentre elas, 
uma mudança na origem dos embarques do Porto 
de Santos (SP) para o Porto de Salvador (BA). Ele 
ainda ressaltou a importância da manutenção e da 
ampliação do Programa Fitossanitário, que, em suas 
palavras, é uma referência nacional, com ênfase nas 
parcerias estabelecidas nesta causa com a Aiba e a 
Fundação Bahia, e no imprescindível suporte do IBA e 
do Fundeagro.
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No dia 30 de maio de 2015, cerca de 
400 pessoas, entre produtores rurais, 
representantes de entidades do segmento 
do agronegócio e autoridades municipais 
e estaduais, prestigiaram a solenidade em 
comemoração aos 15 anos da Abapa, realizada 
no Quatro Estações Eventos, em Luís Eduardo 
Magalhães. Durante a cerimônia, foram 
homenageados os ex-presidentes João Carlos 
Jacobsen, Walter Horita e Isabel da Cunha.

No dia 26 de setembro de 2016, a 
Abapa elegeu, durante Assembleia Geral 
Extraordinária, a nova Diretoria para o biênio 
2017/18, que terá o produtor Júlio Cézar 
Busato como presidente. Também foram 
eleitos os demais membros dos conselhos 
Diretor e Fiscal.

BIÊNIO 2017/2018

CONSElhO DIRETOR

Júlio Cézar Busato -  Presidente  
Luiz Carlos Bergamaschi - 1º Vice-Presidente
Paulo massayoshi mizote - 2º Vice-Presidente 
isabel da Cunha - 1ª Secretária
Paulo Almeida Schmidt -  2º Secretário 
alessandra Zanotto Costa - 1ª Tesoureira 
marcelo Leomar Kappes - 2º Tesoureiro 

CONSElhO FISCAl 

Celito Eduardo Breda -  1º Titular 
Douglas Alexsandre Radoll - 2º Titular 
João Carlos Jacobsen Rodrigues Filho -  3º Titular 
Denilson Roberti - 1º Suplente
anderson José Pletsch - 2º Suplente
Kleber Sosnoski  - 3º Suplente
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SETOR ADMINISTRATIVO 
O engajamento do corpo funcional da Abapa foi 
fundamental para melhorar os processos internos e 
o atendimento aos associados. Neste biênio, foram 
tomadas várias medidas para ajustar o orçamento 
administrativo às fontes de receita, tendo em vista a 
redução de área plantada de algodão, que diminuiu 

QuAlIFICAÇÃO DOS 
COlABORADORES

Um progresso significativo do grupo de trabalho 
interno foi verificado em 2016, com o enfoque que a 
Abapa deu à qualificação. Conforme detalhado, em 
capítulo específico para o tema, neste Relatório, os 
cursos foram elaborados e ministrados por meio de 
parcerias entre a Abapa, SENAR, SENAI, Fundação 
Getúlio Vargas – FGV e Centro das Indústrias do 
Estado da Bahia – CIEB. O foco do aperfeiçoamento 
profissional foram os setores Financeiro, Contábil, 
de Compras, de Recursos Humanos e de Prestação 
de Contas. Todos os cursos e treinamentos foram 
ofertados gratuitamente, e certificados pelas entidades 
envolvidas no desenvolvimento de cada um deles.  

Dentre os módulos trabalhados, estavam Informática 
Avançada, Excel Avançado, Trabalhando a Liderança 
e Gerenciando Conflitos, Direito Trabalhista, 
Contabilidade e Custos, A Gestão do Dinheiro na 

Propriedade Rural, Direito Tributário, Curso “ATITUDE” 
e Gestão de Pessoas. 

Os tópicos abordados foram escolhidos com base na 
demanda conjuntural do setor no biênio, que apontava 
para a necessidade de cortar custos e ganhar eficiência 
nos processos. 

Como consequência da qualificação de colaboradores, 
melhorias na seleção de profissionais e processos, 
conseguiu-se redução de despesas com a folha de 
pagamento. Mesmo com os reajustes dos Acordos 
Coletivos Trabalhistas da categoria, de 7,4% em 2015 e 
de  10% em 2016, houve uma redução em torno de 3% 
que foi relevante para a gestão.

em torno de 29% nos últimos dois anos.  Para adequar 
as despesas, a Abapa negociou e trocou fornecedores,  
mantendo a qualidade dos serviços prestados, e, 
além disso, implantou ações de compartilhamento de 
serviços com as entidades parceiras Aiba e Fundação 
Bahia.
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CONTABIlIDADE/ARQuIVO 

No ano de 2016, a Abapa estruturou seu arquivo morto 
com móveis produzidos sob medida para otimizar o 
uso do espaço. Com o apoio do setor de Contabilidade,   
reorganizou todos os documentos fiscais, recibos e 
contratos conforme a legislação nacional. A medida 
facilitou a gestão de documentos, o gerenciamento 
do espaço, o manuseio e a pesquisa nas consultas 
necessárias ao setor, a fiscalização e a auditoria externa.

REESTRuTuRAÇÃO DA SAlA DE 
tECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (tI)

Os servidores por onde trafegam todos os dados e informações da Abapa, 
assim como os nobreaks, receberam, em 2016, um ambiente protegido 
de danos materiais e virtuais. O espaço ganhou mobiliário apropriado ao 
acondicionamento dos equipamentos, fios e licenças do Eset NOD, Firewall. 
A Abapa passou a ter dois servidores, sendo um deles exclusivo para backup. 
Para garantir ainda mais segurança às informações, câmeras e porta com 
acesso somente por senha individual foram instaladas. Os equipamentos 
registram cada acesso pessoal à sala de TI. 

AUDItORIA ExtERNA

Como é de praxe a cada fechamento de exercício, a Abapa contratou uma 
auditoria externa para analisar e comprovar os Demonstrativos Contábeis, 
de acordo com a legislação vigente e as normas da contabilidade. A medida 
se alinha à filosofia de transparência e fidedignidade da Associação, em 
todas as suas ações e, em especial, na prestação de contas. O serviço foi 
prestado, em 2015, pela empresa Prado Suzuki & Associados S/S.

Sala de TI em LEM Servidores independentes para internet e RH
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RECURSOS hUMANOS (Rh)

Em 2015, o sistema operacional de gestão do RH 
migrou do PRODIX para o novo programa Domínio 
Plus Folha. A alteração fez com que o departamento 
ganhasse mais agilidade nos cálculos, e em cada 
processo na Folha de Pagamento, como salários, 
encargos, 13º salário, rescisões, férias individuais 
ou coletivas. O novo sistema emite Guias, DARF e 
gera informativos automaticamente, como SEFIP, 
CAGED, RAIS, DIRF, MANAD, HOMOLOGNET, além de 

REFORMA BARREIRAS 

Em 2016, com recursos do Fundeagro, foi realizada a reforma da rede elétrica da sede da Abapa em Barreiras, 
substituindo o sistema de iluminação e fiação das áreas de circulação do térreo, como o hall da recepção e os 
banheiros. Toda a estrutura recebeu melhorias em reforma e pintura das paredes. 

NOVAS PARCERIAS  

No dia 25 de agosto foi oficializada a parceria entre a Abapa, 
Fundação Solidaridad e Instituto C&A, para realização 
do programa de Produção de Algodão Sustentável para 
Agricultura Familiar no Semiárido. Com esse programa, 
que tem por objetivo aumentar e diversificar a renda dos 
produtores, com plano de ação de longo prazo, toda a cadeia 
do setor está sendo envolvida no aumento da produção 
e do consumo de algodão sustentável. Essa parceria foi 
oficializada no povoado de Canabrava, no município de 
Malhada, no Sudoeste da Bahia, e abre novos horizontes 
para muitas mulheres, com iniciativas de empoderamento, 
através do Grupo de Mulheres do Campo. Na ocasião, foi 
assinado o Contrato de Cooperação para o cadastramento de 
produtores, suporte em capacitações, e para instalação de 
Unidades Demonstrativas de Boas Práticas de Produção e de 

comprovantes de rendimentos. A ferramenta está se 
mostrando ideal para estruturar e gerir os desafios do 
setor.

Em 2016, foram criados o Regulamento Interno da 
Abapa e o Código de Ética, formalizando os direitos 
e as obrigações de cada um, e estabelecendo o que é 
permitido ou não dentro da Associação. As regras se 
aplicam aos colaboradores.

17 de junho de 2016  - lançamento do Código de Ética e do Regulamento Interno em LEM

Boas Práticas de Irrigação para servir de referência 
aos demais produtores. A Abapa já mantém 
projetos no Sudoeste. Dentre eles, a implantação 
de kits de irrigação complementar nas lavouras de 
algodão. A nova parceria ampliará as ações para a 
sustentabilidade da cotonicultura de perfil familiar 
da região Sudoeste.  
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PROJETO “IMPlANTAÇÃO DE uNIDADE 
ESMAGADORA DE CAROÇO DE AlGODÃO 
NO OESTE BAIANO”

Atualmente, apenas uma pequena parte da produção de caroço 
de algodão gerado na Bahia é processada próximo às regiões 
produtoras. Uma mudança nesta realidade, com a industrialização 
regional do caroço do algodão, pode contribuir para reduzir os 
custos de frete, além de aumentar a remuneração do cotonicultor 
na transformação do caroço em subprodutos como óleo e ração 
para animais. O beneficiamento, certamente, contribuirá para a 
fixação da mão de obra na região, ao gerar empregos e aumentar a 
renda e as riquezas localmente.

Com base nos resultados do estudo para verificação da viabilidade 
técnica e econômica deste projeto, a Diretoria da Abapa decidiu 
pela instalação de uma usina esmagadora no distrito de Roda Velha, 
no município de São Desidério, por ser esta a microrregião do Oeste 
de maior produção de algodão. Esta indústria terá capacidade 
instalada para processar mil toneladas de caroço ao dia. Além de 
diversificar a matriz produtiva do agronegócio regional, a estimativa 
é de que sua instalação demande a criação de mais de 200 
empregos diretos e 600 indiretos.

RESulTADOS JÁ AlCANÇADOS NA FASE 
ATuAl DO PROJETO

No dia 19 de dezembro de 2014, na gestão da presidente à época, 
Isabel da Cunha, a Abapa lançou a pedra fundamental do Complexo 
Industrial de Processamento de Caroço de Algodão, que será 
localizado na BR 020 - Km 145  - Fazenda Mangabeira, distrito de 
Roda Velha, no município de São Desidério. 
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RESulTADOS

2014

• Contratação de uma empresa para elaboração 
de projeto civil básico, memoriais, orçamentos, 
cronograma físico e financeiro, dentre outros.

• Contratação de uma consultoria técnico-
ambiental para avaliar os efeitos da 
implantação da esmagadora sobre o meio 
ambiente, criando mecanismos para diminuir 
os impactos das atividades industriais.

• Processo de licenciamento ambiental 
protocolado junto à Secretaria do Meio 
Ambiente – SEMA e pagamento de taxas para 
obtenção da Licença de Localização  (LL) e  da 
Licença de Implantação (LI).

• Solicitação de outorga protocolada junto à 
SEMA e pagamento de taxas para obtenção do 
Direito de Uso dos Recursos Hídricos.

• Estudo de viabilidade para a ligação de 
energia elétrica.

• Revisão e atualização da Análise de Viabilidade 
Econômico-Financeira para uma Unidade 
Esmagamento no Oeste Baiano. 

• Reunião com os possíveis fornecedores para 
entendimento das propostas de fornecimento 
de equipamentos e serviços.

• Pagamento de despesas operacionais para 
a execução do projeto, como: hospedagens, 
passagens, alimentação, anúncios em jornais, 
plotagens, impressões, cópias, autenticações e 
reconhecimentos de firmas.

• Em março de 2015, Celestino Zanella, 
Marcelino Flores de Oliveira, Lidervan Mota 
Morais e o consultor Eli Nascimento visitaram 
a fábrica da Louis Dreyfus, que processa, 
diariamente, 500 toneladas de caroço de 
algodão.

• Em maio de 2015, o grupo viajou para os 
Estados Unidos para conhecer outras unidades 
processadoras e uma possível fornecedora de 
equipamentos de deslintamento, a Cantrell. 
Em Harlingen, no Texas, foram recebidos na 
Cooperativa Valco; Em  Little Rock, Arkansas, 
visitaram a Planters, indústria com capacidade 
de processamento de 1.000ton/dia.

2015

• Aquisição de terreno de 25 hectares, situado 
no Distrito de Roda Velha, no município de São 
Desidério, no qual será implantada a esmagadora. 
Esse terreno inclui, ainda, 6,25 hectares de 
Reserva Legal (RL), perfazendo uma área total de 
31,25 hectares.

• Pagamentos de taxas e impostos: Imposto Sobre 
Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, taxas 
cartorárias, de Escritura, de Registro etc.

• Colocação de cerca com extensão de 1,4 mil 
metros em torno da área do terreno.

• Instalação de placas de identificação, com 
informações sobre o empreendimento a ser 
construído.

• Contratação de uma empresa especializada para 
a elaboração do levantamento planialtimétrico, 
pelo qual será confeccionado o mapa de locação 
do terreno com exatidão, contendo as medidas 
planas, ângulos e diferentes níveis de inclinação 
do terreno.

• Contratação de uma empresa especializada em 
sondagem de solo, para o reconhecimento das 
características geológicas do terreno, explorando 
e identificando as diferentes camadas do solo, 
com classificação de cada uma delas, assim 
como do nível do lençol freático e da capacidade 
de carga do solo nas várias profundidades.

RelatóRio de Gestão – Biênio 2015-2016
Capítulo 3 | a aBapa 49



Ademar Antônio Marçal Ademar Antônio Marçal

“
“

COM A PALAVRA

O conceito é antigo, mas sempre atual: a união faz a 
força. E quando se fala em cotonicultura na Bahia, 
nada retrata melhor essa união que a Abapa, entidade 

que completou quinze anos de existência em 2016, e na qual 
eu tive a satisfação de atuar como membro da Diretoria, 
pela primeira vez, no último biênio. Uma experiência em que 
pude aprender muito, e, sempre que possível, dar a minha 
contribuição. 

Foi um biênio difícil, pois coincidiu com grandes estiagens 
– eu diria que as maiores que testemunhei em mais de 
trinta anos na região, – mas o mesmo clima que nos 
fez colher menos e derrubou a produtividade, ajudou a 
controlar a incidência de uma das mais perniciosas pragas 
da cotonicultura: o bicudo-do-algodoeiro. Neste cenário, a 
união, que faz da Abapa o grande vetor de desenvolvimento 
do algodão na Bahia, foi fundamental e possibilitou que 
driblássemos as perdas e alcançássemos consideráveis 
resultados, como a redução em até 80% do índice de 
bicudo nas lavouras, nessa safra. Isso, através do esforço 
na orientação ao produtor rural para a adoção de melhores 
práticas, por meio do Programa Fitossanitário.

A Associação também investiu e agregou novos parceiros 
ao Centro de Treinamento. Com essas novas parcerias, 
chegamos ao número de mais de quatro mil treinados nesse 
biênio. Acreditamos que, na medida em que mais pessoas 
são capacitadas, melhora-se a qualidade da mão de obra 
regional e, por conseguinte, os resultados nas lavouras. Isso 
é bom para o produtor e para a comunidade, com o aumento 
da empregabilidade de uma representativa parcela da 
população, favorecendo a geração e a circulação de renda.

Em dois anos, direcionamos nosso foco para manter, 
ampliar e aperfeiçoar o que a Abapa já fazia de melhor, 
como o Laboratório de Análise de Fibras, que também foi 
incrementado, aumentando sua produtividade e credibilidade 
na classificação visual e por HVI. O Patrulha Mecanizada, 
outro projeto que já vinha dando certo, contribuiu 
decisivamente para melhorar a trafegabilidade nas estradas 

Marcelino Flores de Oliveira

1º Tesoureiro da Abapa
Marcelino Flores de Oliveira

das nossas unidades produtoras, recuperando 
estradas vicinais em Barreiras, Formosa 
do Rio Preto, Luís Eduardo Magalhães, São 
Desidério e, nesse último ano, em Canápolis 
e, possivelmente, Jaborandi.

Enfim, o tempo foi curto, mas conseguimos 
avançar. Agora a entidade segue em boas 
mãos, em sua missão de unir e representar 
o cotonicultor da Bahia. Quanto ao futuro, 
agricultores que somos, trazemos no nosso 
código genético o otimismo. Acredito que, 
depois de tantos anos difíceis, os ventos 
vão novamente soprar em nosso favor, 
trazendo safras cheias, que compensem as 
dificuldades. A certeza que temos é que, em 
qualquer situação, a Abapa estará sempre a 
postos para cumprir o seu papel.

RelatóRio de Gestão – Biênio 2015-2016
Capítulo 3 | a aBapa50
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“Os dois últimos anos foram de incertezas 
políticas, no Brasil, e climatológicas, nas 
áreas de produção de algodão. Ainda 

assim, o estado mantém a sua tradição de 
qualidade, que faz da Bahia o melhor produtor 
de algodão do país, e o segundo em produção 
nacional da fibra. Apesar dos reveses do 
clima, o algodão da região Oeste se destacou 
sobremaneira neste período e muitos foram 
os esforços para torná-lo mais competitivo e 
sustentável. Mas é importante salientar que 
a cotonicultura baiana também envolve o 
Sudoeste, região que durante muito tempo foi 
sinônimo da produção de algodão em larga 
escala, mas hoje se caracteriza pelo perfil 
de agricultura familiar. E a Abapa entende a 
relevância da nossa região e está presente nela, 
traçando estratégias e implantando iniciativas 
para torná-la mais produtiva e sustentável, com 
foco também nas ações de Responsabilidade 
Social. Isso tem sido fundamental para o 
desenvolvimento da cotonicultura da região.

“

Membro do Conselho Consultivo da Abapa
Luiz Carlos Fernandes de Souza

Luiz Carlos Fernandes de Souza

Obtivemos, assim, grandes êxitos nesse último biênio, 
graças à implementação de novas tecnologias que 
aumentaram a produtividade em nossas lavouras. 
Nesse quesito, destaco o Programa de Produção de 
Algodão Sustentável para Agricultura Familiar no 
Semiárido, resultado da parceria entre Abapa, Fundação 
Solidaridad e o Instituto C&A. Com esse programa, que 
tem o objetivo de aumentar e diversificar a renda dos 
produtores, e também com  o plano de ação de longo 
prazo, toda a cadeia do setor está sendo envolvida 
no aumento da produção e consumo de algodão 
sustentáveis. Essa parceria foi oficializada no povoado 
de Canabrava, no município de Malhada, e abre novos 
horizontes, especialmente para grupos de mulheres do 
campo, dando a elas mais força e possibilidades de renda, 
fortalecendo a atividade como um todo e contribuindo 
para o desenvolvimento de toda a região Sudoeste. 
As ações da Abapa em qualificação, implementação 
de melhores práticas, defesa fitossanitária e difusão 
tecnológica, têm aprimorado o nosso modo de produzir, e 
impactado na produtividade. Nesse sentido, menciono o 
impacto que causou a distribuição de kits de irrigação.

Parabenizo a administração da Abapa pela gestão 
participativa em 2015/2016 e pela austeridade e 
competência com que foi dirigida pelo presidente 
Celestino Zanella. Não tenho dúvidas de que essas 
ações de suporte à agricultura familiar devem não 
apenas ser mantidas, como aprimoradas, para o bem da 
cotonicultura do estado.
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Dona do posto de segundo maior estado 
produtor de algodão e detentora de 
uma das melhores qualidades de fibra 

do país, a Bahia conquistou uma posição 
que lhe permite influenciar diretamente 
os rumos da atividade no Brasil. Se vai 
bem na produção, esse êxito se reflete 
no resultado nacional. Se não alcançar 
um bom desempenho, isso também traz 
consequências à safra brasileira, que, nos 
últimos anos, sentiu o efeito da diminuição 
das áreas de lavoura no Oeste da Bahia. 
Uma retração muito mais em função de 
problemas de conjuntura de mercado do que 
agronômicos. 

Plantar algodão na configuração de preços 
apresentada em 2015, com crédito escasso 
e altos custos por hectare, ficou menos 
atrativo frente a culturas de maior liquidez e 
custos menores. E ao produtor não restaram 
muitas opções além de liberar parte das 

áreas que estariam destinadas ao algodão, para a soja, por 
exemplo. Mas é preciso que se entenda que este foi um 
problema pontual. Ele não nos define. E é importante para o 
Brasil e para o mercado que o estado retorne aos patamares 
tradicionais de sua área plantada e, de preferência, que vá 
além a partir de 2017/18. 

Tenho convicção de que 2016/17 será o princípio de 
uma inversão na trajetória do gráfico para a retomada do 
crescimento. O consumo mundial está aumentando; os 
estoques estão ficando menores, pela primeira vez em muito 
tempo. A China, conforme havia anunciado, liberou parte de 
suas reservas e tudo converge para a valorização do produto. 
E se o preço é bom, a gente não só planta, como aumenta 
área e investe ainda mais, o que beneficia até quem não está 
diretamente ligado à cadeia produtiva. Nesse momento, a 
orientação do mercado é positiva, assim como as previsões 
climáticas. Resta a nós, cotonicultores, fazer o que sabemos: 
produzir muito e bem. 

Mas é válido ressalvar que os contextos desfavoráveis são 
bons professores. Nesse que atravessamos, a importância da 
Abapa ficou ainda mais evidente. Muitas vezes, na bonança, 
o produtor dispersa. Na dificuldade, estarmos unidos é 
decisivo para a superação. A Abapa exerceu seu papel 
institucional com competência, sob a regência de Celestino 
Zanella. Como presidente da Abrapa, pude ver claramente 
o quanto o setor avançou no estado, com a instituição de 
medidas estruturantes que colaboraram para reduzir os 
gargalos à produção, seja favorecendo o escoamento da 
safra, investindo pesadamente no combate ao bicudo-do-
algodoeiro, ou incrementando os processos de classificação 
em seu Laboratório de Análise de Fibras, para garantir 
resultados ainda mais precisos e confiáveis. 



“
Presidente da Abrapa e ex-presidente da Abapa 
joão Carlos jacobsen Rodrigues
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Ao definir a qualificação da mão de obra como 
uma prioridade, capacitando mais de quatro mil 
pessoas em dois anos, no Centro de Treinamento, 
a Abapa colaborou para a melhoria dos processos 
nas fazendas e escritórios dos produtores de 
algodão. Essa qualificação se estendeu ao próprio 
corpo administrativo da entidade, que teve de ser 
ainda mais produtivo em condições adversas. É isso 
que se espera de uma instituição de representação 
de classe. Ver o sucesso dessa estratégia me deixa 
muito satisfeito. Esta foi uma Diretoria merecedora 
de todas as congratulações.

Na safra que se inicia, volto no tempo e lembro-
me de quando começamos a produzir algodão na 
Bahia, vinte anos atrás. As condições não eram 
melhores que as de hoje. Muito pelo contrário. 
Mas olha onde chegamos por acreditar; por 
nos unir e, principalmente, por perseverar. Essa 
energia realizadora nunca nos faltou. Os desafios 
mudaram, mas nós continuamos os mesmos 
otimistas. Tudo pode ir mal na política e na 
economia, mas se a gente colhe bem, tudo fica 
para segundo plano. E se não colhe tão bem, a 
gente redefine a estratégia e planta de novo. 

Vejo no rosto de tantos filhos de cotonicultores 
os jovens que éramos. Neste biênio, eles se 
aproximaram mais da entidade, e isso não foi por 
acaso. Foram estimulados por uma política de 
inclusão que a Abapa delineou para que nossos 
sucessores comecem a tomar contato com as 
discussões do setor. Eles estão chegando e logo 
irão decidir os rumos da cotonicultura. São 

melhor informados e aparelhados do que éramos. 
Tenho certeza de que farão bem feito o trabalho 
que têm adiante. Em nome desses jovens, desejo 
que a próxima gestão da nossa – também jovem – 
associação, liderada pelo presidente Júlio Busato, 
obtenha sucesso ao longo do mandato e que siga 
sendo o exemplo de associativismo que tem sido, 
desde a sua fundação.
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COM A PALAVRA

Tive a oportunidade de ver a Abapa nascer, 
crescer e se tornar a referência que é hoje, 
de organização e associativismo. Como 

ex-presidente da entidade, posso afirmar que 
não foram poucos os desafios. E ao vencermos 
os desafios sempre nos tornamos mais fortes. 
Lembro, como se fosse hoje, dos nossos primeiros 
passos, com investimentos em marketing e 
relacionamento com o mercado internacional, 
em iniciativas com foco no estreitamento das 
parcerias com os governos Estadual e Federal, em 
projetos em torno de estudos e pesquisas que 
dessem qualidade à fibra baiana, em elevação da 
produtividade média, dentre outros. E assim, a 
Abapa, juntamente com os seus produtores, com 
investimentos, trabalho e determinação, cresceu, 
e o estado da Bahia se tornou o segundo maior 
produtor de algodão do país, considerado uma 
das melhores fibras do Brasil e do mundo.

Mesmo com tudo isso, infelizmente, o algodão 
baiano tem sofrido com as intempéries que têm 
acometido o algodão brasileiro. Sofremos com 

Isabel da Cunha

Presidente da Apratins, ex-presidente 
e atual diretora da Abapa

Isabel da Cunha

a redução de área, diminuição da produtividade, elevação dos 
custos na produção, redução de consumo e preços instáveis, 
mas, diante desses e de outros desafios, a Abapa – que, 
costumo dizer, já nasceu forte – tem se mantido resistente e 
involúvel, buscando soluções que minimizem os impactos e as 
perdas nesse momento difícil. Como parte da atual Diretoria, 
acompanhei a execução de todos os projetos e posso afirmar 
que todos eles evoluíram muito.  

Os resultados são a prova do compromisso da Abapa com 
os interesses dos associados, com a responsabilidade 
socioambiental e com o desenvolvimento sustentável, com o 
zelo e respeito às comunidades e outros valores da entidade. 
Assim, como sua antecessora, destaco o grande trabalho do 
presidente Celestino Zanella, que, com compromisso, dedicação 
e carisma, envolveu a diretoria e deu um grande exemplo de 
trabalho em equipe. Não foram anos fáceis para a cotonicultura. 
A Bahia sentiu o impacto, mas, em todos os momentos, 
tínhamos um presidente nos falando de dias melhores.

O produtor de algodão foi e é desafiado todos os dias. 
Entretanto, além de produzir algodão, geramos mudança social, 
trazemos desenvolvimento, emprego e renda para a região e 
levamos conforto para o dia a dia das pessoas, e são essas as 
razões de continuarmos insistindo nessa cultura. Finalizo dizendo 
que eu também acredito em dias melhores, acredito na força do 
produtor e na classe organizada.

Parabéns ao Zanella e a toda a diretoria pelo grandioso trabalho.

Com união, nós, produtores, caminharemos para dias melhores.

RelatóRio de Gestão – Biênio 2015-2016
Capítulo 3 | a aBapa54



COM A PALAVRA

““Falar da Abapa, Associação Baiana 
de Produtores de Algodão, é, ao 
mesmo tempo, expressar satisfação 

e reconhecimento a um trabalho sério e 
comprometido com os anseios e necessidades 
dos produtores de algodão da Bahia e do 
Brasil. A Bahia é o segundo maior estado 
produtor do país. As condições da região, em 
especial o solo e o clima, permitem produzir 
um algodão de excelente qualidade. Porém, 
o sucesso não se deve apenas a estes fatores, 
mas é resultado também da competência 
e dedicação de quem produz. O algodão 
baiano é fruto do trabalho, empenho e 
empreendedorismo dos cotonicultores. É 
fruto da organização e do investimento num 
associativismo que é exemplo e parâmetro de 
excelência.   

O reconhecimento que faço se deve a ações 
desenvolvidas e implementadas pela Abapa, 
entre as quais, destaco a recuperação de 
estradas com a patrulha mecanizada, exemplo 

Arlindo de Azevedo Moura

para os demais estados produtores; treinamentos para 
trabalhadores da cadeia; execução do programa Algodão 
Brasileiro Responsável (ABR); monitoramento de pragas, 
entre tantos outros.

É fundamental também destacar o importante papel 
que a Abapa desempenha como a segunda maior 
associada da Abrapa. Celestino Zanella e sua diretoria 
sempre estão prontos a colaborar com a reflexão 
e atuação firme em relação a temas de interesse 
nacional. A Abapa recebeu de forma profissional e muito 
calorosa as comitivas internacionais do projeto “Missão 
Compradores” que foram trazidas ao estado, e apoiou o 
investimento no programa de incentivo ao consumo de 
algodão abraçando a causa “Sou de Algodão”, lançada 
recentemente na São Paulo Fashion Week. Envolveu-se 
incansavelmente nas discussões relacionadas ao ajuste 
do preço mínimo e busca de alternativas de concessão 
de crédito para o financiamento da safra. Com a seca 
enfrentada neste ano, pediu apoio para abrir a discussão 
em relação ao estado de emergência e nunca perdeu de 
vista a situação fitossanitária ligada à helicoverpa e os 
produtos necessários para combatê-la, bem como para 
controle do bicudo-do-algodoeiro.

Com este ciclo se encerrando, Zanella e sua diretoria 
devem ser parabenizados pelo excelente trabalho 
que fizeram à frente da associação. Certamente, 
estabeleceram patamares que as próximas gestões 
se empenharão em superar e, para isso, sempre 
encontrarão apoio na Abrapa. O sucesso do algodão 
baiano é e sempre será o sucesso do algodão brasileiro.

Presidente eleito para o biênio 
2017/2018 – Abrapa  

Arlindo de Azevedo Moura
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RElAÇõES INSTITuCIONAIS 
& COMuNICAÇÃO  



IMAGEM FORtE,

MAIOR
A Abapa desenvolve estratégias 

e ferramentas para dar 
maior visibilidade ao algodão 

da Bahia. Trabalhando de 
maneira integrada, as Relações 
Institucionais e a Comunicação 
contribuem para fortalecer a 
imagem da Associação e da 

fibra baiana.

4
AlCANCE
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NA BASE, 
A ESTRATéGIA

A Abapa é uma entidade que tem como missão 
representar os interesses da cotonicultura e 
promover o algodão da Bahia nos mercados nacional 

e internacional. Ao mesmo tempo, busca constantemente 
ser uma referência associativa. Esses propósitos 
impõem desafios que vão muito além dos agronômicos, 
organizacionais e de mercado. 

Para representar e ser referência, a entidade tem de ser 
conhecida pelos seus associados, players, governos, 
comunidades e sociedade civil organizada. Tem, também, de 
ser (re)conhecida como uma organização relevante, séria, 
com capacidade de argumentar e poder de negociação. 

Já para promover o algodão da Bahia, a Abapa precisa estar 
sempre desenvolvendo estratégias e ferramentas que a 
permitam falar com – e para – esses públicos, causando 
neles uma reação desejada, como por exemplo, fazer com 
que comprem o produto “Algodão da Bahia”, ou a imagem 
desse algodão. 

Por isso, Relações Institucionais, que incluem Comunicação, 
são uma área tão importante na Abapa. Elas trabalham, de 
maneira estratégica e integrada, um grande espectro de 
campos de atuação: as Relações Públicas e Governamentais, 
o Marketing, a Assessoria de Imprensa e a Comunicação 
Interna. 

As relações institucionais e a comunicação estão presentes 
em todos os projetos que a Abapa desenvolve, da 
concepção à conclusão. As primeiras, incluem as visitas aos 
representantes do Poder Público, empresas e associações 
para estabelecer parcerias, conquistar novos mercados, 
negociar impasses ou buscar soluções para demandas do 
setor. Neste escopo, está também a realização de eventos, 
com todos os processos organizacionais necessários ao 

sucesso da iniciativa: da definição do orçamento, até o 
envio de convites, a abordagem do tema, a elaboração da 
programação e a realização do acontecimento, de fato.

Ainda sobre o exemplo do evento, uma vez confirmado, 
o departamento de Comunicação entra em cena para 
torná-lo conhecido dos públicos de interesse, tanto dos 
que participarão do acontecimento – como convidados ou 
atrações –, quanto da sociedade em geral, através da mídia e 
dos próprios veículos de comunicação institucional da Abapa, 
que descreveremos adiante. 

Cada iniciativa em Relações Institucionais e/ou Comunicação 
tem um público-alvo definido, que pode ser “interno” 
ou “externo”, e isso faz toda diferença na concepção dos 
eventos.

No biênio 2015/16, as áreas de Relações Públicas e 
Comunicação Institucional da Abapa realizaram um grande 
número de projetos para dar visibilidade às ações da 
instituição, fortalecer a imagem da entidade, mobilizar a 
sociedade para causas importantes, e promover o algodão da 
Bahia, dentro e fora do Brasil. 

Exemplos desses projetos são as missões internacionais 
para abertura de mercados e troca de experiências; a 
participação em conferências, feiras, congressos, dentre 
outros acontecimentos técnicos, além das campanhas 
publicitárias e de Utilidade Pública. As Relações Institucionais 
são protagonizadas majoritariamente pelos membros da 
Diretoria. Em algumas circunstâncias, técnicos também 
representam a entidade em eventos relativos a temas 
específicos das suas áreas de atuação. Estes também são 
os porta-vozes da entidade nas situações que envolvem o 
posicionamento da Abapa perante a mídia. 
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A campanha Agora é Guerra, de combate ao bicudo-
do-algodoeiro, foi lançada nacionalmente pela Abrapa 
em 2015 e, para melhor se ajustar às especificidades 
das demandas baianas, foi regionalizada pela Abapa. 
As ações de comunicação e de relacionamento foram 
imprescindíveis para a conscientização dos produtores. 
Através de peças publicitárias, press releases, visitas 
etc., os conceitos de prevenção e combate à praga 
foram assimilados pelo público-alvo, contribuindo para 
a queda de 40% na incidência do inseto na região. 

CAMPANhAS

Outras campanhas e iniciativas não estão diretamente 
ligadas ao agronegócio, mas harmonizam com a filosofia 
da entidade, segundo a qual a Abapa é parte de um 
todo e tem responsabilidades para com o bem-estar 
geral do lugar em que atua. Foi o caso da campanha 
S.O.S Barreiras e da iniciativa Conhecendo o Campo, 
ambas realizadas em 2016.

CAMISETA
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Na campanha S.O.S Barreiras, os produtores disponibilizaram 
suas máquinas para promover uma verdadeira guerra ao 
mosquito Aedes aegypti, em um período no qual a infestação 
de dengue, zika vírus e chikungunya atingiu níveis alarmantes 
no município. Além de colaborar para a sanidade e o bem-
estar dos produtores e da população em geral, a iniciativa 
teve grande repercussão na mídia local, com matérias nos 
veículos impressos e digitais, e diversas reportagens na TV e nas 
rádios. A penetração na mídia em causas como esta estabelece 
associações positivas à imagem da Abapa e dos seus 
associados junto ao público comum e formador de opinião.

O Conhecendo o Campo foi uma ação educativa que 
proporcionou uma experiência entre 50 crianças da 
cidade de Barreiras e a cotonicultura. Para muitas 
delas, foi a primeira chance de conhecer uma lavoura 
de algodão e entender o trajeto que a fibra percorre 
até fazer parte das suas vidas. Essa experiência 
promoveu a aproximação entre campo e cidade, e 
ajudou a elevar a autoestima dos pequenos habitantes 

de um grande polo produtor, que passam a entender 
que, mesmo que sua família não faça parte diretamente 
da cadeia produtiva do algodão, indiretamente, ela 
está ligada ao campo pelo efeito renda, nos setores de 
Comércio e de Serviços, e pela imagem indissociável da 
fibra à região. As ações mais importantes, desenvolvidas 
no biênio 2015/16, estão resumidas neste capítulo.  
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VEíCulOS E FERRAMENTAS 
DE COMuNICAÇÃO DA ABAPA

SITE
www.AbApA.COm.br

O site agrupa o conteúdo de todas as áreas de atuação e projetos da entidade, com 
destaque para o espaço Notícias. Lá estão as informações mais recentes e também 
o histórico de press releases produzidos pelo departamento de Comunicação, 
além de textos de interesse do cotonicultor. Em Publicações, o internauta 
encontra todas as edições do informativo mensal da Abapa, o Abapainforma. 
O site permite visualização e downloads de publicações diversas: cartilhas do 
Programa Fitossanitário, Cartilha de Segurança no Campo e Cartilha do Centro de 
Apoio e Regularização Ambiental. Em 2016, a aba laboratório ganhou mais dois 
menus: Estatística e Portal de Atendimento ao Cliente Abapa, com dados sobre 
classificação de algodão, que podem ser acessados com segurança de qualquer 
lugar onde o cliente estiver. Esta seção aumentou o número de acessos ao site.

FanPage no Facebook

O espaço virtual foi pensado para aproveitar o grande 
alcance da rede social, trabalhando as informações que já 
são difundidas pela entidade em uma versão mais “enxuta” 
e compatível com o perfil de público da rede. Pela fanpage, 
o internauta pode rapidamente acessar o site da Associação. 
Ela também facilita a disseminação das notícias pelo próprio 
público leitor, através do recurso de “compartilhamento”. 

ABAPAINFORMA

O Abapainforma é o informativo mensal da Abapa e 
tem por objetivo divulgar as ações da entidade e de 
suas parceiras em benefício da cotonicultura estadual 
e brasileira. Seu projeto gráfico foi desenvolvido 
internamente e prioriza a leveza e a funcionalidade. As 
edições também são executadas pela própria equipe 
de Comunicação da Abapa, composta de profissionais 
de Jornalismo e de Publicidade e Propaganda. O 
Abapainforma tem tiragem de 1500 exemplares e está 
disponível, em versão digital, no site da entidade.
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Relacionamento com a 
imPRensa

O setor de comunicação mantém frequente 
relacionamento com a mídia, esforçando-se para atender, 
sempre que possível, às solicitações de imprensa com 
agilidade e precisão. O atendimento, e as eventuais 
negativas, são decididos levando-se em consideração 
as vantagens e riscos da exposição, em concordância 
com o posicionamento institucional da entidade. O 
setor intermedia o contato entre jornalistas e fontes nas 
entrevistas, dispara press releases para um amplo mailing 
de veículos de comunicação e elabora sugestões de pauta.

Relatório de Gestão – Ao final do biênio 
2015/16, a Abapa consolidou as informações 
acerca das atividades que desenvolveu, 
no período, neste Relatório. Objetivos e 
justificativas da publicação encontram-se 
detalhados na Apresentação do material.

JORNAIS

REVISTAS

SITES
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COMuNICAÇÃO INTERNA

As ações de comunicação interna da Abapa incluem 
tanto os conteúdos produzidos exclusivamente para 
este público, como campanhas de endomarketing, 
avisos de expediente e felicitações em datas 
especiais, quanto a replicação das notícias enviadas 
à mídia e ao público geral. Neste caso, quando 
disparadas também internamente, para associados e 
colaboradores, corroboram para mantê-los informados 
sobre as atividades da entidade e questões relevantes 

ao setor, antes ou em simultâneo à mídia. Isso 
fortalece o relacionamento com a entidade e evita 
constrangimentos. Na falta ainda de uma intranet, a 
Abapa utiliza e-mails, comunicados impressos e mural 
para essa finalidade. O departamento produz anúncios, 
folders, malas-diretas, folhetos, brindes, camisetas, 
bonés, banners, adesivos, cartazes, dentre outros 
recursos de comunicação.

As ações relacionadas neste capítulo são possíveis graças aos projetos “Fortalecimento das Ações de Marketing 
das Entidades Envolvidas com o Agronegócio do Algodão”, financiado pelo Fundeagro, e “Fortalecimento do 
Ambiente Institucional”, financiado pelo IBA. 
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Neste biênio, a Diretoria da Abapa esteve presente 
em diversos eventos. Dentre eles, reuniões da Câmara 
Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão; reuniões e 
assembleias da Abrapa e IBA; reuniões do Fundo de 
Financiamento de Insumos do Agronegócio (FFIA); 
reuniões da Comissão Técnica Regional do Algodão – 
CTR e do Conselho Técnico da Aiba. Constantemente, 
a Associação se fez presente nas comunidades, através 
dos encontros dos Núcleos Produtivos, nos quais 

Em 03 de fevereiro, o presidente da Abapa, Celestino 
Zanella,  participou do evento de instalação da Câmara 
Especial do Extremo-Oeste, que vai apreciar e julgar 
os processos em grau de recurso e os originários – nos 
casos em que a lei determina –, oriundos das comarcas 
de Angical, Baianópolis, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, 
Cocos, Coribe, Correntina, Cotegipe, Cristópolis, 
Formosa do Rio Preto, Luís Eduardo Magalhães, Riachão 
das Neves, Santa Rita de Cássia, Santa Maria da Vitória, 
Santana, São Desidério, Serra Dourada, Wanderley e 
seus respectivos distritos. No evento, o presidente do 
Tribunal de Justiça, o desembargador Eserval Rocha, 
ressaltou a importância do agronegócio e a necessidade 
de dar celeridade aos processos na região. 

EVENtOS – BIêNIO 2015/2016

2015

conheceu as principais necessidades das comunidades 
agrícolas. As oportunidades permitiram também que 
os representantes da entidade apresentassem o que a 
Abapa tem feito para solucionar gargalos e beneficiar 
o setor. Temas fundamentais foram debatidos nesses 
momentos, como as questões fitossanitárias. As 
reuniões propiciaram a apresentação do Programa 
Soja Plus e das ações voltadas para a infraestrutura e à 
segurança regional.
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Em 26 de fevereiro, a Abapa, através da sua 
Diretoria, se fez presente à primeira reunião do 
Grupo Operacional de Emergência Fitossanitária do 
Oeste, promovida pela ADAB, para avaliar o estado 
de Emergência Fitossanitária do Oeste da Bahia e 
estabelecer novas estratégias para controle de pragas.

Em 26 de março, a Abapa doou kits de Coleta Seletiva 
às escolas municipais de Barreiras,  como contribuição 
ao Programa Barreiras Mais Verde, da Prefeitura. A 
doação ocorreu durante a inauguração da Sala Verde, 
no Parque de Exposições Engenheiro Geraldo Rocha, 
quando o diretor executivo da Abapa, Lidervan Mota, 
entregou os coletores ao prefeito Antonio Henrique. 
A Sala Verde foi instalada no Parque de Exposições 
e é um programa articulado com o Ministério do 
Meio Ambiente para disponibilizar e democratizar 
informações ambientais.

Em 07 de maio, realizou-se a cerimônia de posse da 
nova diretoria do Sindicato Rural de Luís Eduardo 
Magalhães, eleita para o triênio 2015/2017, tendo 
como presidente a agricultora Carminha Missio. No 
evento, a Abapa foi representada pelo diretor, Marcelo 
Kappes, que destacou a importância da união entre as 
entidades e a atuação do Sindicato.  

Em 08 de maio, a Abapa participou do Workshop do 
Bicudo promovido pela Abrapa, em Brasília. O encontro 
reuniu representantes das nove associações estaduais 
de produtores, pesquisadores, consultores agronômicos 
e de governos estaduais e federal. 
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Em 15 de maio, a Associação participou do lançamento do 
Plano de Desenvolvimento Agropecuário do MAtOPIBA, 
pela ministra da Agricultura à época, Kátia Abreu. O evento 
se deu em Luís Eduardo Magalhães e contou com a presença 
dos diretores e dos presidente da Abapa, Celestino Zanella, 
e da Abrapa, João Carlos Jacobsen. Participaram, ainda, 
produtores rurais, representantes de classe, autoridades 
públicas e representantes das comunidades do Oeste 
da Bahia. O MATOPIBA, acrônimo criado das iniciais dos 
estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, é a região 
caracterizada pela expansão de uma fronteira agrícola 
baseada em tecnologias modernas de alta produtividade, 
que vai beneficiar quatro mil produtores baianos, tendo 
como principal critério de delimitação territorial as áreas de 
cerrados existentes nos quatro estados. Para a Abapa, esta 
é uma região prioritária, dada a liderança da Bahia em áreas 
de lavouras de algodão dentre os quatro estados. 

Em 30 de maio, a Abapa realizou, no Quatro 
Estações Eventos, em Luís Eduardo Magalhães, uma 
solenidade de comemoração dos seus 15 anos, à qual 
estiveram presentes pessoas que colaboraram direta 
ou indiretamente para o desenvolvimento regional 
e da entidade e autoridades diversas. Na ocasião, 
foi apresentado um vídeo institucional com relatos 
históricos da Associação e o posicionamento desta 
frente aos desafios futuros.

Entre os dias 14 e 20 de junho, os membros da 
Diretoria da Abapa compareceram à Convenção Bayer 
do Agronegócio 2015, realizada em Washington D.C. 
(EUA). Em sua quinta edição, o tema do evento foi 
o desafio do agronegócio nacional no atual cenário 
econômico do país, com foco na importância da 
integração do setor em uma rede de informações. 
Participaram o presidente da Abapa, Celestino Zanella, 
a diretora da Abapa, Isabel da Cunha, o presidente da 
Abrapa, João Carlos Jacobsen, além de presidentes e 
diretores de outras associações estaduais. Durante o 
evento, a Abrapa e a Bayer anunciaram uma parceria 
para a construção de um Programa em Defesa do Uso 
do Algodão junto ao consumidor final, envolvendo toda 
a cadeia produtiva na promoção do consumo da fibra.
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Em 07 de março de 2015, representantes da Abapa 
participaram da 16ª  Passarela da Soja e do Milho, 
em Luís Eduardo Magalhães. O evento, que tem apoio 
da Associação, é uma importante mostra tecnológica, 
realizada em parceria pela Fundação Bahia e pela Embrapa. 
Nesta  edição, reuniu, aproximadamente, 1,2 mil pessoas. 
O público conheceu detalhadamente os atributos 
agronômicos e os diferenciais competitivos das cultivares 
BRS 7980 e BRS 8280 RR, desenvolvidas pelas duas 
entidades realizadoras. 

Em 18 de março de 2016, a Abapa também marcou 
presença na Passarela da Soja e do Milho. Este ano a 
frase ‘Agronegócio: A força da nossa região’, foi o tema do 
evento, do qual participaram em torno de 650 pessoas. 
Durante a programação, o presidente da Fundação Bahia, 
Ademar Marçal, encorajou os produtores a enfrentarem 

PASSARElA DA SOJA E DO MIlhO 2015 E 2016

anea cotton DinneR anD golF touRnament 2015 E 2016

2015

2016
com perseverança o momento difícil pelo qual o Brasil 
está passando. As palestras da programação abordaram 
novas tecnologias, sustentabilidade e rentabilidade. O 
evento tem formato de dia de campo, com um circuito de 
“estações” e palestras de especialistas em cada uma deles. 
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Entre os dias 25 e 28 de junho de 2015, lideranças da cadeia 
produtiva do algodão no Brasil reuniram-se no Hotel Tivoli, 
na praia do Forte, na Bahia, para o XIV Anea Cotton Dinner 
and Golf Tournament. A comitiva da Abapa, foi liderada pelo 
presidente Celestino Zanella e contou com vários dirigentes da 
entidade. 

Diversas reuniões importantes do setor foram realizadas 
na grade do encontro. Houve sessão do Conselho de 
Administração da Abrapa, Sessão Extraordinária da Assembleia 
Geral da Abrapa e reuniões da Câmara Setorial do Algodão, da 
Câmara Consultiva e do Conselho de Ética do Algodão.

Em 2016, o evento aconteceu entre os dias 23 e 25 de junho 
em Trancoso, no sul da Bahia.
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BAhIA FARM ShOW  2015 E 2016

A Bahia Farm Show (BFS), Feira de Tecnologia Agrícola e 
Negócios, é a maior vitrine do agro do Norte/Nordeste. 
A cada ano, a Feira fica maior e melhor aparelhada 
para apresentar as tecnologias mais modernas em 
máquinas e implementos agrícolas, além de insumos 
e sistemas operacionais para a agricultura de sequeiro 
e irrigada. O evento tem grande participação de 
jornalistas de todo o país, com entradas frequentes 
na mídia nacional, inclusive televisiva. A Abapa 
aproveita esse potencial midiático para desenvolver 

estratégias comunicacionais e de relacionamento 
institucional exclusivas para o período.  Um dos 
momentos de grande visibilidade em que a Associação 
esteve presente no biênio 2015/16 foi o Fórum Canal 
Rural, transmitido ao vivo direto do evento. O Fórum 
é transmitido  do auditório da Feira com presença 
do público. O Fórum agrupa personalidades do 
agronegócio nacional e regional para discutir os temas 
mais urgentes do setor.

NA MíDIA
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Entre os dias 02 e 06 de junho de 2015, a Aiba e a 
Abapa, com o apoio da Associação dos Revendedores 
de Máquinas e Equipamentos Agrícolas do Oeste 
da Bahia – Assomiba, Fundação Bahia e Prefeitura 
de Luís Eduardo Magalhães, realizaram a 11ª Bahia 
Farm Show. A abertura do evento teve a presença do 
governador da Bahia, Rui Costa, que, na oportunidade, 
assinou o decreto de renovação do Programa de 
Incentivo à Cultura do Algodão da Bahia – Proalba, 
que permite, além da desoneração tributária, o 
funcionamento do Fundeagro. Ao lado do presidente 
da Abapa, Celestino Zanella, e do presidente da Aiba, 
Júlio Cézar Busato, o governador reforçou a importância 
da parceria entre o Governo e o setor produtivo. Na 
mesma solenidade, foram simbolicamente entregues 
quatro certificados de regularidade para os produtores 
Isabel da Cunha, Eunice Mizote, Marcelino Flores e 
Marilene Zancanaro, por seguirem todas as estratégias 
de Defesa Fitossanitária na Bahia. Ao todo foram 132 
inscritos e, desses, 122 receberam o Certificado de 
Regularidade, necessário para que o produtor possa 
pleitear o incentivo fiscal. Para recebê-lo, é preciso 
atender aos requisitos da ADAB, relativos à data 
limite de plantio, controle de pragas como o bicudo, 
destruição de soqueiras no prazo correto, eliminação de 
tigueras, dentre outros.

2015
Fórum Canal Rural – Realizado no dia 02 de junho, 
abordou o tema “Financiamento e Crédito para o 
Agronegócio”, tendo como debatedores o presidente da 
Abapa, Celestino Zanella, o administrador e especialista 
em Crédito Corporativo, Ricardo Prado, o especialista 
em gestão de agronegócio, Antônio Carlos Ortiz, o 
presidente da Aiba, Júlio Cézar Busato e o coordenador-
geral da Secretaria de Políticas Agrícolas do Ministério 
da Agricultura, Sávio Rafael Pereira.

Em 06 de junho, a ministra de Agricultura à época, Kátia 
Abreu, visitou a Feira e apresentou o Plano Agrícola e 
Pecuário 2015/2016. Ela também tratou das ações de 
infraestrutura para a região e sobre o Matopiba. Kátia 
Abreu foi recebida pelos representantes das entidades 
do agronegócio, dentre eles, Celestino Zanella, da 
Abapa, o presidente da Abrapa, João Carlos Jacobsen, e 
o presidente da Aiba,  Júlio Cézar Busato. Autoridades 

municipais também acompanharam a visita. Ainda em 
06 de junho, joão Carlos jacobsen foi homenageado, 
por sua atuação no agronegócio regional, recebendo do 
presidente da Feira, Júlio Cézar Busato, e do presidente 
da Abapa, Celestino Zanella, uma bandeja comemorativa 
com as principais culturas da região Oeste. 
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2016
Entre os dias 24 e 28 de maio, a 12ª edição da Bahia 
Farm Show foi aberta, com a presença do Governador 
da Bahia, Rui Costa, do vice–governador João Leão, de 
autoridades políticas, representantes de instituições 
financeiras, das empresas de tecnologias agrícolas e 
de entidades do agronegócio. Desde a primeira vez 
em que a Feira foi realizada, a Abapa figura entre os 
protagonistas do evento. 

Nesta edição, o presidente da Abrapa e ex–presidente 
da Abapa, João Carlos Jacobsen, foi homenageado, 
pelo segundo ano consecutivo. Jacobsen tem papel 
histórico na cotonicultura do cerrado, uma vez que foi 
dos primeiros a encarar o desafio de plantar algodão na 
nova fronteira baiana.

Fórum do Canal Rural - No dia 24 de maio, o 
presidente da Abapa, Celestino Zanella, mais uma vez, 
representou a entidade no Fórum do Canal Rural, cujo 
tema, em 2016, versou sobre as potencialidades e 
os desafios do  Matopiba. Além de Zanella e de João 
Carlos Jacobsen, participaram o chefe do setor de 
Pesquisa e Desenvolvimento da Empresa Brasileira de 

No dia 27 de maio, o ministro da Agricultura, Blairo 
Maggi, visitou a BFS e ouviu as principais necessidades 
dos produtores da região. Em seu discurso, Maggi 
enfatizou a importância do papel da Feira para o 
desenvolvimento do Matopiba. Durante a BFS, a 
Abapa, a Aiba e a Fundação Bahia montaram uma 
Galeria de Projetos, exposição fotográfica com 26 
imagens documentais das iniciativas das entidades do 
agronegócio na região. 

Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Evaristo de Miranda, 
o secretário de Agricultura do Estado, Vitor Bonfim e 
o ex-secretário de política agrícola do Ministério da 
Agricultura, André Nassar. 
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2015

DIA DE CAMPO DO AlGODÃO 2015 E 2016

No dia 03 de julho, a Abapa promoveu, na abertura do Dia de Campo 
do Algodão 2015, a palestra ‘Perspectivas para o agronegócio no 
Brasil  - Análise do cenário político e econômico’, ministrada pelo 
apresentador do Canal Rural, analista financeiro e comentarista 
econômico, Miguel Daoud. Participaram da abertura do evento, 
tradicionalmente realizado em dois dias, o diretor-geral da ADAB, 
Oziel Oliveira; o Chefe Geral da Embrapa Algodão, Sebastião Barbosa; 
o secretários de Agricultura de Luís Eduardo Magalhães e de São 
Desidério, respectivamente,  Carlos Koch e José Jesus de Santana; o 
presidente da Acrioeste, Cézar Busato; o presidente da Abrapa e da 
Câmara Setorial do Algodão, João Carlos Jacobsen; o coordenador de 
Campo da Associação Piauiense dos Produtores de Algodão (Apipa), 
João Carlos Lima dos Santos; o presidente da Aiba, Júlio Cézar Busato; 
a vice-presidente da Fundação Bahia, Zirlene Pinheiro; a presidente 
do Sindicato dos Produtores Rurais de Luís Eduardo Magalhães, 
Carminha Missio; o presidente da Cooperfarms, Luiz Antônio Pradella; 
o presidente da AEAB, Paulo Mundel; o presidente da Aciagri, Adilson 
Campos; o presidente da Eisa Interagrícola, Antônio Esteves; o 
presidente da ANEA, Marco Antonio Aluísio; membros da diretoria da 
Abapa e produtores.
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Em 04 de julho, ocorreu a etapa in loco do Dia de 
Campo do Algodão 2015, no Campo Experimental 
da Fundação Bahia, em LEM. O evento, promovido 
pela Abapa, Fundação Bahia e Embrapa, registrou 
mais de 400 participantes na edição. Nas estações 
que compõem o trajeto do dia de campo, nomes 
importantes da pesquisa científica para o algodão 
estiveram presentes, além de técnicos diversos 
e produtores. Dentre os palestrantes de 2015, o 
pesquisador Eleusio Curvelo; o coordenador de 

Na noite do dia 1º de julho, a Abapa reuniu produtores e convidados para as palestras de abertura 
do Dia de Campo do Algodão, no Quatro Estações Espaço e Eventos, em Luís Eduardo Magalhães. Na 
palestra ‘Ações do Programa de combate ao bicudo-do-algodoeiro’, o coordenador de Projetos e Difusão de 
Tecnologia do Instituto Mato-grossense do Algodão (IMAmt), Márcio de Souza, falou sobre a importância 
das ações coletivas para o combate da praga.  A segunda palestra – ‘Boas práticas de manejo nas lavouras:  
visão do produtor sobre o manejo coletivo do bicudo-do-algodoeiro’ –, foi ministrada pelo produtor do Mato 
Grosso, Alexandre Schenkel.

regulamentação na Monsanto, Patrick Dourado; o 
presidente da Fundação Bahia, Ademar Marçal; o 
pesquisador da Fundação Bahia, Fabiano Bender; o 
engenheiro agrônomo Severo Amorelli; o pesquisador 
da Embrapa Algodão, Júlio Bogiani; o engenheiro 
agrônomo Valmor dos Santos; o supervisor do Programa 
Fitossanitário da Abapa, Celito Missio; o engenheiro 
agrônomo Milton Ide, e o pesquisador da Embrapa 
Algodão, Valdinei Sofiatti. O evento é anual e tem o apoio 
do IBA e Fundeagro. 

2016
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Agora é Guerra - Durante a programação de abertura, 
os produtores Ademar Marçal, Marcelo Kappes, Cézar 
Busato, Celito Missio e Celito Breda relataram as ações 
do Programa Fitossanitário da Bahia que, desde 
outubro de 2015, desenvolve a Campanha Agora é 
Guerra, para combate ao bicudo-do-algodoeiro. O 

NA MíDIA
No dia 02 de julho, Abapa, Fundação Bahia e Embrapa 
realizaram a etapa de campo do evento, com o tema 
‘Qualidade da fibra de algodão: o diferencial que agrega 
valor’. As tecnologias em cultivares para o algodão foram 
apresentadas pelos seguintes cientistas e técnicos: Murilo 
Pedrosa (Fundação Bahia); Camilo de Lelis Morello, 
Nelson Suassuna, Júlio Bogiani e João Henrique Zonta 
(Embrapa); Eleusio Curvelo Freire; e Sérgio Brentano 
(Abapa). 

evento teve participação de produtores, diretores da 
Abapa e dos representantes das seguintes entidades: 
IBA, Fundação Bahia, Apratins, Apipa, Aiba, Acrioeste, 
AEAB, Aciagri, Embrapa Algodão, ADAB, PMLEM, UFOB, 
dentre outras.
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MISSÃO COMPRADORES 2015 E 2016

2015

Nos dias 19 e 20 de agosto, um grupo de industriais 
têxteis de países como China, Tailândia e Coreia do Sul 
visitou a Bahia, como parte da programação da Missão 
Compradores 2015, realizada pela Abrapa, em parceria 
com as associações estaduais e com as tradings. A 

iniciativa permite que os compradores conheçam 
in loco todo o processo produtivo, da lavoura à 
classificação. A Missão passou ainda pelo Mato 
Grosso e por Goiás. 

Fazenda Busato I
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Em 19 de Agosto, o grupo visitou a Fazenda Sete 
Povos, do produtor e diretor da Abapa, Marcelino 
Flores, e o laboratório de Análise de Fibras da 
Abapa. No dia 20, pela manhã, o grupo visitou a 
Fazenda Acalanto e a Algodoeira Algopar, do Grupo 
Horita. No período da tarde, a missão passou pela 

Fazenda e Algodoeira Warpol, do Grupo Busato. 
A missão encerrou com um jantar oferecido pela 
Abapa, na noite do dia 20, no restaurante Olavo 
Nascimento, em Luís Eduardo Magalhães. Diretores 
e associados da Abapa acompanharam a missão 
durante a passagem pela Bahia. 

Almoço na Fazenda 7 Povos Visita a Algopar (Grupo Horita)

Visita Acalanto (Grupo Horita) Visita Warpol (Grupo Busato)
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2016

Nos dias 31 de agosto e 01 de setembro, a Bahia 
mais uma vez recebeu a visita de compradores 
internacionais que vieram conhecer de perto a 
cotonicultura do segundo maior produtor do Brasil. O 
evento é promovido pela Abrapa e pelas associadas, 
dentre as quais, a Abapa. O grupo, composto por 11 
representantes de empresas asiáticas, passou pelos três 
maiores estados produtores de algodão do Brasil: Mato 
Grosso, Bahia e Goiás. Originárias de Bangladesh, China, 
Coreia do Sul, Índia, Tailândia e Vietnã, as empresas 
representam um potencial de compra equivalente a 
mais de 70% de toda a exportação brasileira de algodão 
em um ano. Na ocasião, o presidente da Abrapa, 

João Carlos Jacobsen, frisou que as missões têm se 
mostrado uma excelente estratégia de aproximação e 
desenvolvimento de negócios. A Bahia abre o calendário 
de visitas. 

No estado, o grupo conheceu, no dia 31, a Fazenda 
Busato I e a Algodoeira Warpol. À noite, um jantar 
de boas-vindas promoveu a confraternização dos 
estrangeiros com os produtores regionais em LEM. 
No segundo dia, os asiáticos visitaram a algodoeira 
Algopar, do Grupo horita, o Centro de Abastecimento 
da Ecom, e o Centro de Análise de Fibras da Abapa.

Visita à Algodoeira Algopar (Grupo Horita) Visita à Algodoeira Algopar (Grupo Horita)

Visita à Busato Cotton Visita à Fazenda Busato I
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2015

10º CONGRESSO BRASIlEIRO DO AlGODÃO 

De 01 a 04 de setembro, foi realizado o 10ª Congresso 
Brasileiro do Algodão – CBA, no Centro de Convenções 
do Recanto Catarata Resort, em Foz do Iguaçu (PR), com 
o tema “Qualidade, caminho para a competitividade”. 
Promovido pela Abrapa, o evento é considerado um 
dos mais importantes fóruns de discussões e análise 
da cotonicultura e reuniu, na edição, em torno de 1,2 
mil participantes. A Abapa, como sempre, marcou 
presença. Na comitiva baiana estavam Celestino Zanella, 
Marcelino Flores, Paulo Mizote, Walter Horita, Luiz Carlos 
Bergamaschi, Marcelo Kappes, Douglas Radoll, João 
Antonio Gorgen e Marcos Antonio Busato.
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No dia 02, Celestino Zanella apresentou dados da 
cotonicultura na Bahia, durante a mesa-redonda ‘Análise 
das Safras 2013/2014 e 2014/2015: produtividade, 
custos, qualidade e rentabilidade’, da qual também 
participaram o vice-presidente da Abrapa, Arlindo 
Moura, o presidente da Ampa, Gustavo Viganó Piccoli e 
o presidente da Agopa, Luiz Renato Zapparoli. Durante 
sua explanação, Zanella ressaltou os êxitos do Programa 
Fitossanitário da Abapa no combate ao bicudo. No 
mesmo dia o cotonicultor e presidente da Aiba, Júlio 
Busato, falou sobre ‘Problemas e soluções nas fazendas 
Busato para controle de ervas daninhas e tigueras em 

sistema de produção com variedades resistentes 
a herbicidas’. O diretor da Abapa, Celito Breda, 
proferiu a palestra ‘Análise da eficiência dos eventos 
transgênicos na Bahia e sugestões para os refúgios 
do Sistema Algodão-Soja-Milho’, e o representante 
do grupo Zancanaro, Orestes Mandelli, falou sobre a 
‘Importância das tecnologias Bt e os riscos de perda 
de resistência nos sistemas de produção dos cerrados’. 

Já no dia 03, Celestino Zanella participou da mesa-
redonda ‘Problemas da Qualidade do Algodão 
Brasileiro’, coordenada pelo pesquisador Eleusio 
Curvelo Freire. O diretor da Abapa, Celito Missio, 
também participou da mesa-redonda ‘Operacional de 
fazendas sob o ponto de vista de combate ao bicudo 
e sua inserção nas medidas regionais de um programa 
fitossanitário regional’. 

No dia 04, o diretor da Abapa, Walter Horita, falou 
sobre ‘Planejamento e custos no Grupo Horita’, em 
uma plenária que teve como objetivo apresentar aos 
congressistas as metodologias de planejamento e 
análises de custos de grandes grupos empresariais dos 
principais estados produtores comparativamente com 
as metodologias utilizadas pelo Cepea e Conab.

Júlio Busato Celito Missio

Walter horita Celito Breda

2015
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Nos dias 01 e 02 de outubro, a Abapa participou do 
workshop “Divulgação dos Resultados de Pesquisas 
Safra 2014/2015”, realizado pela Fundação Bahia e 
Embrapa, em Luís Eduardo Magalhães. Na ocasião, 
o presidente da Abapa Celestino Zanella, e o diretor 
executivo, Lidervan Mota Morais, apresentaram as 
ações institucionais e projetos da Abapa. Pesquisadores 
e consultores expuseram os resultados das seguintes 
pesquisas para o algodão: Melhoramento de Algodão 
no Oeste da Bahia, com o pesquisador da Embrapa, 
Camilo Morello; Estimativas de Produtividade e de 
Perdas por Apodrecimento em Cultivares de Algodoeiro, 
com o pesquisador da Fundação Bahia, Murilo Barros 
Pedrosa; Avaliação de Cultivares Recomendadas para o 
Cerrado da Bahia, com o pesquisador Eleusio Curvelo 
Freire; Fertilidade do Solo na Cultura do Algodão, com 
o pesquisador da Fundação Bahia, Fabiano Bender; 
Destruição de Soqueiras, do pesquisador da Embrapa 
Algodão, Valdinei Sofiatti; além das palestras: Cenário da 
Cotonicultura no Oeste da Bahia, com o diretor da Abapa 
e consultor da Consultoria Circulo Verde, Celito Breda, 
e o consultor da Ide Consultoria, Milton Ide.  Foram 
apresentados ainda os resultados das pesquisas na área 
de soja.

No dia 19 de agosto, a Abapa participou do workshop 
Divulgação dos Resultados de Pesquisas Safra 
2015/2016, realizado pela Fundação Bahia e pela 
Embrapa, no Sindicato Rural de Luís Eduardo Magalhães.

Em 13 de outubro, foi lançada a Operação Safra 
2015/2016 para intensificar as ações de policiamento, 
principalmente na zona rural, coibindo atos de 
criminosos nas fazendas dos 12 municípios que fazem 
parte da operação no Oeste da Bahia. A Operação Safra 
faz parte das ações de articulação da Aiba e Abapa, junto 
ao Governo do Estado para melhoria da segurança na 
área rural. A força-tarefa conta com efetivo policial de, 
aproximadamente, 100 homens, que, durante seis meses 
e meio, devem percorrer mais de mil propriedades 
rurais, somando 2,25 milhões de hectares cultivados. 
Serão utilizadas viaturas, na patrulha terrestre, além 
de um helicóptero. A operação envolve Polícia Militar 
da Bahia, Comando de Policiamento da Região Oeste, 
Comando de Policiamento Especializado, CIPE Cerrado e 
3ª Companhia de Polícia Rodoviária.

Em 04 de outubro, a Abapa participou do lançamento da 
Operação Safra 2016/17, em Barreiras. Uma das frentes 
da operação é coibir o roubo de insumos, que costuma 
ser recorrente no período e põe em risco bens de 
consumo e de capital, e, principalmente, a vida humana.

woRkshoP DIVulGAÇÃO DOS 
RESulTADOS DE PESQuISAS

OPERAÇÃO SAFRA
2015

2015
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Em 13 de outubro, o presidente da Abrapa e da Câmara 
Setorial do Algodão, João Carlos Jacobsen, abriu a 
programação de palestras da IV Semana Agronômica 
de Barreiras – Semagro, organizada pela Empresa Júnior 
de Engenharia Agronômica – Ejea do Campus IX da 
Universidade do Estado da Bahia – UNEB, em Barreiras. 
O evento aconteceu no Centro Territorial de Educação 
Profissional do Oeste Baiano – Cetep, e teve como 
tema as ‘Inovações e Tecnologias em Clima e Solo’. A 
Semagro tem apoio da UNEB, do Colegiado do curso de 
Engenharia Agronômica do Campus IX, da Associação 
dos Engenheiros Agrônomos de Barreiras (Aeab), em 
parceria com a Abapa e o Fundeagro.

Em 26 de outubro, a  Abapa e a Aiba lançaram a Cartilha 
sobre Regularização Ambiental de Propriedades Rurais 
na Bahia, criada pela Aiba, com esclarecimentos sobre a 
necessidade de cumprimento da Lei Florestal Federal n° 
12.651/2014 e o Decreto Florestal do Estado da Bahia n° 
15.180/2014. O presidente da Abapa, Celestino Zanella, 
participou do lançamento da publicação, que apresenta 
uma síntese da evolução histórica da legislação da Bahia, 
no que se refere à regularização ambiental. O impresso 
também responde às perguntas mais frequentes, dentre 
outras informações de grande utilidade. 

Entre os dias 03 e 05 de novembro, o presidente da 
Abapa, Celestino Zanella, acompanhou representantes 
de cooperativas agrícolas do Paraná e do Rio Grande do 
Sul que visitaram projetos agrícolas de Barreiras, Serra 
do Ramalho, Barra e Xique-Xique. A ação teve como 
objetivo implementar o Polo Agroindustrial do Médio 
São Francisco, projeto do Governo da Bahia para atrair 
investimentos à produção agrícola irrigada, integrada 
à produção agroindustrial na região. Acompanhado do 
vice-governador e secretário do Planejamento, João 
Leão, o grupo participou de reunião com diretores da 
Abapa e da Aiba, que apresentaram um panorama da 
produção agrícola regional.

2015
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Nos dias 30 e 31 de outubro, o presidente da Abapa, 
Celestino Zanella, participou de um dos mais tradicionais 
eventos do setor: o ICA Trade Event, que foi realizado 
em San Francisco (EUA). Promovido pela International 
Cotton Association–ICA, o encontro reuniu mais de 700 
profissionais da cadeia mundial do algodão.

Nos dias 20 e 21 de outubro, a Abapa, mais uma vez, se fez representar no encontro anual da International Cotton 
Association (ICA), o ICA Trade Event 2016, em Liverpool, na Inglaterra.  A comitiva dos cotonicultores brasileiros foi liderada 
pelo presidente da Abrapa, João Carlos Jacobsen. Representando a Bahia, o presidente da Abapa, Celestino Zanella, o 
presidente da Aiba e vice-presidente da Abrapa, Júlio Cézar Busato, o diretor da Abapa, Marcelo Kappes, e o produtor Paulo 
Schmidt. A Comitiva participou de rodadas de reuniões para tratar dos avanços na cultura do algodão no Brasil. 

ica tRaDe event

2015

2016
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A abertura do evento foi presenciada pela princesa Anne, filha da rainha Elizabeth. A nobre  recebeu, em visita informal, 
os representantes da Abrapa, João Carlos Jacobsen, Arlindo de Azevedo Moura e Eduardo Logemann. Eles a presentearam 
com produtos confeccionados com o puro algodão do Brasil, assinados pela estilista Martha Medeiros. Em Liverpool, a Abapa 
também participou do lançamento oficial, pela Abrapa, do Programa Standard Brasil hVI (SBRhVI), quando também foi 
anunciada a inauguração do Centro Brasileiro de Referência em Análise de Algodão (CBRA). O lançamento ocorreu em um 
almoço com representantes das entidades, de empresas da cadeia produtiva, de corretores de algodão, além das maiores 
empresas de comércio mundial de commodities.
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Entre os dias 28 de novembro e 06 de dezembro, a 
Abapa e a Aiba participaram da Feira Internacional 
Agropecuária da Bahia, a Fenagro, a maior feira 
agropecuária do Norte/Nordeste e uma das cinco maiores 
do Brasil. A Abapa foi representada pelo diretor Paulo 
Mizote e, na ocasião, apresentou os diferentes estágios do 
algodão, do plantio à colheita. Os visitantes conheceram 
os produtos derivados do fruto do algodoeiro, além dos 
principais projetos e ações desenvolvidos pela entidade, 
nas regiões Oeste e Sudoeste. A Fenagro é uma realização 

2015

FENAGRO 2015 E 2016

da Central das Exposições, representada pela Associação 
de Criadores de Caprinos e Ovinos da Bahia (Accoba). 
O evento é promovido em parceria com o Governo do 
Estado, através da Secretaria da Agricultura (Seagri). No 
dia 1º de dezembro, dentro da programação da feira, 
foi lançada a Cartilha sobre Regularização Ambiental de 
Propriedade Rural na Bahia, e, no dia 03 de dezembro, 
a Bahia Farm Show 2016. Os dois lançamentos tiveram 
a presença de profissionais de imprensa, produtores e 
autoridades governamentais.



RelatóRio de Gestão – Biênio 2015-2016
Capítulo 4 | Relações instituCionais & ComuniCação  

Entre os dias 26 de novembro e 04 de dezembro, 
a Abapa participou da 29ª Fenagro. No estande, 
compartilhado com a Aiba, foram apresentadas as 
culturas de algodão, soja, milho, feijão, arroz e café 
para os visitantes da feira, em sua maioria, famílias 
e estudantes. No dia 30 de novembro, mantendo 
a tradição, as entidades lançaram no estande a 13ª 
edição da Bahia Farm Show, que acontecerá de 
23 a 27 de maio de 2017. Ainda durante a feira, 
no dia 01 de dezembro, o presidente da Abapa, 
Celestino Zanella, foi o mediador do painel “Inovação 
e Tecnologia em Agrobusiness”, durante o I Fórum 
Internacional do Agrobusiness Baiano.

2016
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03 de dezembro de 2015  - Lançamento da Bahia Farm Show 
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Em 17 de fevereiro,  realizou-se o lançamento da 
campanha SOS Barreiras, no Parque de Exposições 
Engenheiro Geraldo Rocha. A iniciativa reuniu Abapa, 
Aiba, Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras e 
Prefeitura de Barreiras, para promover uma grande 
limpeza na cidade, acabando ao máximo com os focos 
de proliferação do mosquito causador da dengue, da zika 

CAMPANhA SOS BARREIRAS 

e da chikungunya. Em 22 de fevereiro, foi assinado o 
termo de Parceria, entre as entidades do agronegócio e a 
Prefeitura para esta causa. Os produtores disponibilizaram 
máquinas e operadores para realizar o mutirão. 
Caçambas, motoniveladoras, tratores, pás-carregadeiras, 
roçadeiras e rolos compressores foram o arsenal nessa 
batalha. 

Barreirinhas - Rotatória do Posto Carreteiro Morada da Lua de Baixo

Serra do Mimo Vila Regina

2016
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Durante dez dias, entre 17 e 26 de fevereiro, as equipes 
atuaram nos bairros da cidade,  que foram escolhidos de 
acordo com o critério de prioridade definido pelo índice de 
infestação. Dentre os bairros, Serra do Mimo, Santa Luzia, 

Renato Gonçalves, Morada da Lua de Cima, Morada da Lua 
de Baixo, Vila Dulce, Loteamento Rio Grande, Vila Brasil, 
Novo Horizonte e Flamengo. 

CAMPANhA SOS BARREIRAS EM NúMEROS

10 dias de trabalho

19 produtores envolvidos

24 máquinas

07 equipes atuando

360 terrenos limpos 

542 carradas de entulho e lixo 
retirados

483 carradas de cascalho 
transportado

Mídia Regional Mídia Nacional Mídia Estadual

NA MíDIA
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Entre os dias 10 e 12 de março, a Abapa participou 
da feira de tecnologia agrícola Agro Rosário. O evento 
aconteceu na área da J&H Sementes, no distrito 
de Rosário, situado no município de Correntina. A 
Abapa foi representada pelo seu vice-presidente, 
Luiz Carlos Bergamaschi, que, na ocasião, destacou a 
importância da microrregião do Rosário, que representa, 
aproximadamente, 15% de toda a produção de algodão 
da Bahia.

Em 27 de fevereiro, a Abapa participou do 
Superdia Agrosul–John Deere, realizado na 
unidade da Agrosul Máquinas, em LEM. Em 
estande compartilhado com a Aiba e a Fundação 
Bahia, as ações desenvolvidas pela entidade 
foram apresentadas, com ênfase no Centro de 
Treinamento Parceiros da Tecnologia, fruto da 
parceria com a Agrosul–John Deere.

AGRO ROSÁRIO

SUPERDIA AGROSUL–jOhN DEERE
2016
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Entre os dias 02 e 05 e maio, a Abapa participou 
da  6ª Conferência Mundial de Pesquisa do Algodão 
(World Cotton Conference Research – WCRC-6) e da 
Conferência da Iniciativa Internacional de Genômica 
do Algodão, que reúnem os maiores especialistas em 
algodão de todo o mundo. O WCRC-6 já passou por 
Grécia, Austrália, África do Sul, Estados Unidos e Índia. 
Segundo os organizadores, o Brasil foi escolhido para 
sediar esta edição por sua expressiva participação na 
produção mundial e por ser uma referência internacional 
em pesquisa agropecuária. Cerca de 300 estudiosos de 
35 países produtores participaram dos eventos, que 
aconteceram simultaneamente no Centro de Convenções 
de Goiânia. Representaram a Abapa, o presidente 
Celestino Zanella, o diretor Marcelo Kappes e os técnicos 
Altair Rodhe e Ricardo Atarassi, indicados pela Associação. 
No dia 02, Celestino Zanella participou do painel 
“Soluções inovadoras de pesquisa para melhorar a 

6ª CONFERÊNCIA MuNDIAl DE PESQuISA DO AlGODÃO 

produção de algodão: quão perto estamos?”. No dia 07, 
foram realizadas visitas técnicas à fazenda Pamplona, da 
empresa SLC Agrícola, ao Laboratório de Classificação de 
Algodão da Associação Goiana dos Produtores de Algodão 
– Agopa, e ao Campo Experimental da Embrapa em Santo 
Antônio de Goiás. 

Os eventos foram realizados pela Agopa, Embrapa, Fundo 
de Incentivo à Cultura do Algodão em Goiás (Fialgo), 
Fundação Goiás, Comitê Consultivo Internacional do 
Algodão (ICAC) e Associação Internacional de Pesquisadores 
do Algodão (ICRA), com o apoio da Associação Brasileira 
dos Produtores de Algodão (Abrapa), Instituto Brasileiro 
do Algodão (IBA), Federação da Agricultura e Pecuária de 
Goiás (FAEG), Centro de Cooperação Internacional em 
Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento (CIRAD), 
Centro Internacional para a Agricultura e Biociência (CABI) e 
Governo do Estado de Goiás. 
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CluBE DA FIBRA

Em 13 de maio, o presidente da Abapa, Celestino 
Zanella, ministrou a palestra ‘Cenário atual da produção 
do algodão no Estado da Bahia’, durante o 14º 
Congresso de Iniciação Científica (CIC), promovido 
pelo curso de Engenharia Agronômica da Faculdade São 
Francisco de Barreiras–FASB. 

Entre os dias 18 e 20 de maio, a Abapa participou do 
21º Clube da Fibra, promovido pela FMC, em Recife-PE. 
Trata-se de um dos mais tradicionais eventos da cadeia 
produtiva do algodão. Nesta edição, o Clube da Fibra 
reuniu 350 participantes, entre produtores, sociedade 
civil, especialistas e autoridades. Celestino Zanella 
participou do painel liderado pelo presidente da Abrapa, 
João Carlos Jacobsen, no qual enfatizou a força da 
commodity para o equilíbrio da economia brasileira.
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Em 1º de julho, a Abapa realizou o Seminário sobre 
Sustentabilidade da Cadeia do Algodão na Bahia, no 
auditório da Fundação Bahia, em LEM. Em torno de 100 
pessoas, entre produtores, pesquisadores, representantes 
das entidades do agronegócio da região e representantes 
das empresas de sementes participaram do evento. 
Aprofundar o conhecimento acerca das cultivares 
atualmente plantadas na região foi o objetivo do Seminário. 
A programação incluiu apresentações da Fundação Bahia, 
ImaMt, Monsanto, J&H, TMG e Bayer.  A palestra Fisiologia 
do Algodoeiro foi ministrada pelo professor de Fisiologia da 
Universidade de Rio Verde (FESURV), Gustavo Pazzetti, e a 
palestra ‘Mercado do Algodão’, pelo conselheiro da Anea 
Cotton, Antonio Esteves.

Entre os dias 09 e 17 de julho, a Aiba e a Abapa 
participaram da Expoagro Barreiras, no Parque de 
Exposições Geraldo Rocha. Em estande conjunto, as 
instituições instalaram a Galeria de Projetos, com 
documentário fotográfico composto de 30 imagens 
das iniciativas que desenvolvem. Cada fotografia era 
legendada com informações acerca dos projetos. No 
dia 15 de julho, a Aiba homenageou os produtores-
colaboradores da “Operação SOS Barreiras”, com a 
entrega de um troféu.

SEMINÁRIO SOBRE SuSTENTABIlIDADE DA 
CADEIA DO AlGODÃO NA BAhIA

ExPOAGRO BARREIRAS
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No dia 20 de julho, a Abapa promoveu a ação educativa 
“Conhecendo o campo”, na Fazenda Modelo da 
Associação dos Irrigantes e Agricultores da Bahia 
(Aiba).  Cerca de 50 alunos, com faixa etária variando 
entre 10 e 13 anos, puderam experimentar, mesmo 
estando na cidade, a sensação de ser um cotonicultor. A 
programação foi dividida em dois momentos. Na primeira 
parte, o presidente da Abapa, Celestino Zanella, falou 
sobre a cotonicultura e as etapas da cadeia produtiva. 

CONhECENDO O CAMPO 

Em seguida, os estudantes visitaram o Laboratório de 
Entomologia e Fitotecnia. O Conhecendo o Campo foi 
uma iniciativa da Abapa, com apoio do Instituto Aiba, da 
Prefeitura Municipal de Barreiras e do Fundeagro.

2016
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VISITA à EMBRAPA

Em 13 de julho, Abapa, Aiba, Fundação Bahia e 
cotonicultores baianos visitaram a Embrapa Recursos 
Genéticos e Biotecnologia, em Brasília, onde foram 
recebidos pelo chefe-geral da Embrapa Recursos 

Em 2015 e 2016, a Abapa apoiou o Dia Nacional da Coleta 
de Alimentos, ação promovida pela Companhia das 
Obras do Brasil – CdO, com a doação de 800 caixas para o 
armazenamento dos itens arrecadados em cada uma das 
duas edições ocorridas no biênio. Na Bahia, três cidades 
participam da campanha: Barreiras, Feira de Santana e 
Salvador.  Em 2016, Barreiras angariou cerca de 5,6 mil 
quilos de alimentos. No total, o Dia Nacional da Coleta 
de Alimentos coletou 143,8 mil toneladas em 54 cidades 
brasileiras. Pessoas Físicas e Jurídicas, além de entidades da 
sociedade civil organizada, colaboram com a campanha, seja 
por meio de doações em dinheiro, gêneros alimentícios ou 
através de trabalho voluntário. 

Genéticos e Biotecnologia, José Manuel Cabral, e pelo 
chefe-geral da Embrapa Algodão, Sebastião Barbosa. No 
local, conheceram as tecnologias em desenvolvimento 
para o manejo do bicudo.

2016
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SOu DE AlGODÃO 

No dia 26 de outubro, a Abrapa lançou, com apoio do IBA 
e da Bayer, um Plano de Incentivo ao Uso do Algodão, 
desenvolvido em parceria com a consultoria markestrat, 
que surgiu como resposta da cadeia produtiva ao 
crescente uso de sintéticos na composição de tecidos 
para fabricação de peças de vestuário em geral. A Abapa 
foi representada pelos diretores, Paulo Mizote, Luiz Carlos 
Bergamaschi, Isabel da Cunha e Júlio Cézar Busato. O 
primeiro passo foi o lançamento da campanha “Sou de 
Algodão”, durante o SPFWTRANS42.

2016



SuSTENTABIlIDADE



BOM PARA

Quando a produção se 
fundamenta em pilares sociais, 
ambientais e econômicos, os 

resultados são compartilhados 
e duradouros. 

5
TODOS
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BASE FORTE

Empreender uma atividade agrícola que possa 
perdurar no tempo, melhorar a vida das pessoas 
nas comunidades ao seu redor, suprir a demanda do 

mercado com qualidade, respeitando, ao longo de toda a 
cadeia produtiva, o ser humano e o meio ambiente é o que 
se entende hoje por agricultura sustentável. O conceito de 
sustentabilidade, aplicável para qualquer setor da economia, 
norteia a cotonicultura no Brasil e na Bahia, não apenas 
porque, hoje, esta é uma exigência de consumidores cada vez 
mais conscientes, mas por ser uma garantia de permanência 
do negócio em si, dos recursos naturais – sem os quais 
não existe agricultura – e das gerações futuras, que, para 
a satisfação das suas próprias necessidades, dependerão 
diretamente das atitudes tomadas pela geração presente.

Os cotonicultores da Bahia, através da Abapa, engajados 
nas diretrizes nacionais encampadas pela Abrapa, decidiram 
agir no presente com o foco no futuro, pelo princípio da 
sustentabilidade. Os três pilares, deste conceito, o Econômico, 
o Ambiental e o Social, são referências presentes em todos 
os processos que envolvem a produção da fibra na Bahia, 
assim como a comercialização, passando pela contratação da 
mão de obra, sempre de acordo com a legislação e as normas 
vigentes no país – definidas pelas entidades reguladoras do 
comércio internacional. O objetivo da Abapa é o de que, 
em um futuro não muito distante, cada capulho de algodão 
produzido no estado traga embarcados esses princípios, que 
passam pela ética, pela responsabilidade e pela justiça.

Para prosseguir nesse caminho, a Abapa tem encontrado 
apoio nos seus associados. A adesão às iniciativas sustentáveis 
que a entidade empreende, assim como às implementadas 
em âmbito nacional pela Abrapa, tem crescido ano a ano. O 
Programa Algodão Brasileiro Responsável – ABR e o better 
Cotton Iniciative – bCI são os carros-chefes desse modo 
de pensar a cotonicultura brasileira. Nesse contexto, a 
Abapa também desempenha programas que atendem às 
necessidades específicas da sua região, como o Patrulha 
Mecanizada, dentre outros, que serão apresentados ao 
longo do capítulo, e que registraram números crescentes de 
resultados no biênio 2015/16.

96
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ABR / BCI 
O Programa Algodão Brasileiro Responsável – ABR 
nasceu em 2012 nos moldes de duas importantes 
iniciativas socioambientais da cotonicultura: o Instituto 
Algodão Social – IAS, criado em 2005 pela AMPA 
com o objetivo de organizar e fortalecer a atuação 
socioambiental dos produtores do Mato Grosso; e o 
Programa Socioambiental da Produção de Algodão 
– Psoal, lançado pela Abrapa e suas associadas em 
2009, expandindo o conceito da sustentabilidade na 
cotonicultura para o âmbito nacional. 

O ABR foi a junção dos protocolos desses dois 
programas bem-sucedidos, com ampliação das 
bases de avaliação, aprimoramento do processo de 
certificação das unidades produtivas e incorporação 
de critérios de ordem ambiental. Antes, contudo, em 
2010, a cotonicultura sustentável brasileira, então 
sob o guarda-chuva do Psoal,  havia ganhado reforço 
internacional com a chegada ao Brasil da better Cotton 
Inciative – bCI, uma entidade de ação global que tem 
como missão melhorar a produção de algodão no 
mundo, lastreada nos princípios socioambientais e 
com foco no retorno dos investimentos ao produtor. 

No ciclo 2010/11, o Brasil colheu a primeira safra 
licenciada BC. A sinergia entre ABR e BCI levou à 
assinatura de um acordo de benchmarking entre as 
duas iniciativas, e, em 2014/15, a produção brasileira 

de algodão com certificado ABR foi de 1,02 milhão de 
toneladas (70% da produção nacional), sendo que, 
deste total, 92,3% com certificação BCI; ou seja, 35% 
de toda a produção mundial de algodão sustentável, 
oriunda do Brasil. O país se firmou, então, como o 
maior fornecedor de algodão produzido em bases 
sustentáveis certificadas do mundo. 

O ABR, assim como a BCI, tem como alicerce o 
incremento progressivo das boas práticas sociais, 
ambientais e econômicas nas unidades produtivas 
de algodão. Essas práticas são rigorosas no que 
tange às relações trabalhistas, ao cumprimento das 
normas de saúde e segurança no trabalho, baseadas 
na NR 31, à proibição total do trabalho infantil e 
da prática de trabalho análogo ao escravo, ou em 
condições indignas ou degradantes, à proibição de 
discriminação de pessoas, à liberdade de associação 
sindical e apoio à negociação coletiva entre sindicatos 
laborais e patronais, à proteção legal, ao uso racional e 
preservação do meio ambiente, dentre outras.
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BENEFíCIOS COMPARTIlhADOS
Toda mudança de paradigma implica custos e trabalho, mas a recompensa, neste 
caso, vai além do plano socioambiental, afinal, o pilar econômico é de grande 
interesse para o produtor. Certificado pelo Programa ABR/BCI, o produtor poderá 
ter acesso facilitado a novos nichos de mercado, além de outros benefícios 
recebidos a curto, médio e longo prazos. 

A Abapa abraçou esta causa desde o início, sob a coordenação da Abrapa e com 
o apoio do Instituto Brasileiro do Algodão – IBA. Na Bahia, o crescimento médio 
anual do Programa ABR foi superior a 10%. A julgar pelos números atuais e 
pelo incremento perceptível no nível de conscientização dos cotonicultores do 
Oeste, a Abapa acredita que a tendência é a de que o ABR continue em projeção 
ascendente no estado. 
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PROPRIEDADES ADERIDAS E AuDITADAS

ÁREA CERTIFICADA

RESulTADOS DO BIÊNIO 
2015/16
As certificações ABR e BCI requerem uma série de 
capacitações e treinamentos para os produtores 
e seus representantes, que se constituem em 
excelentes  oportunidades de entrar em contato e 
aprimorar conhecimentos em temas importantes 
para a atividade, mas que, seguramente, se estendem 
para outros campos da vida dos participantes. Os 
treinamentos e capacitações envolvem experiências 
teóricas e práticas, como palestras, oficinas e visitas 
técnicas. Quando aplicado nas unidades produtivas, 
esse capital intelectual se reverte em melhores 
resultados.

RESulTADOS GERAIS 
NA BAhIA

Na safra 2012/13, uma área de 52.544 hectares de 
algodão foi certificada, o que correspondeu a 20% 
da área plantada, que foi de 253.493 hectares.

Na safra 2013/14, a certificação se expandiu para 
35% da área plantada, de 308.472 hectares.

Na safra 2014/15, a área plantada com a certificação 
ABR evoluiu para 46% do total de lavouras de algodão 
na Bahia, que, no período, foi de 266.603 hectares. 

Em 2015/16, foram certificados 148.812 hectares, 
que correspondem a 65% da área plantada do Oeste 
do estado, que foi de 226.720 hectares. 

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

FONTE: Abapa
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RESulTADOS 2015
(SAFRA 2014/15)
Na safra 2014/15, que compreende o período 
entre outubro de 2014 e agosto de 2015, 
além de certificar os já mencionados 46% da 
área de algodão do estado,  o que representa 
um incremento de 12% em relação à safra 
anterior, 48 propriedades aderiram ao 
Programa e 36 foram certificadas. 

___
Em novembro de 2014, tiveram início as visitas às 
propriedades rurais da região Oeste para realização 
do diagnóstico inicial e preparação do processo 
de certificação do Programa Algodão Brasileiro 
Responsável (ABR) – safra 2014/15. 

___
De janeiro a março de 2015, a Abapa realizou 
palestras em fazendas produtoras de algodão, 
orientando cerca de 200 profissionais do campo sobre 
segurança na operação de máquinas e implementos 
agrícolas. Nesse trimestre, as propriedades que 
receberam os treinamentos do ABR foram as fazendas 
Centúria e Acalanto, do Grupo Horita; Fazenda Marina, 
do Grupo Morinaga; e a Fazenda Xingu-Agri. As 
palestras foram solicitadas pelos próprios produtores, 
adesos ao ABR, o que  denota preocupação e interesse 
na segurança dos seus colaboradores.

___
No final de junho de 2015, foi concluído o processo 
de certificação na Bahia, e 100% das unidades 
produtoras auditadas foram certificadas. Ao todo, 
foram aprovadas 36 propriedades, ou 44% da área 
de algodão do estado. Na safra anterior, foram 33 
propriedades certificadas, equivalentes a 35% da 
área de algodão. Com a conclusão das auditorias 
nas propriedades, o ABR iniciou o processo de 
emissão de selos para os produtores. A certificação 
foi conferida diretamente por uma empresa de 
auditoria independente, credenciada pela Abrapa. 
Nesse mesmo ano, a Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) foi a empresa responsável pela 
auditoria na Bahia. 

Fazenda Centúria 

Fazenda Acalanto

Fazenda Decisão
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CREDIBIlIDADE ChECADA EM CAMPO

___
Em setembro de 2015, realizou-se a cerimônia de entrega de certificados aos produtores participantes do 
ABR da safra 2014/15. 

___
De maio a julho de 2015, realizou-se uma série 
de visitas técnicas, chamadas também de Visitas 
de Credibilidade, promovidas pela área de 
Sustentabilidade da Abrapa, para verificar o nível de 
conformidade das propriedades vinculadas ao ABR. 
Nelas, a equipe da Abrapa, acompanhada por técnicos 
da Abapa, pôde checar in loco os principais itens de 
conformidade com as práticas da sustentabilidade. Na 
primeira etapa, foram visitadas quatro propriedades 
na região, sendo duas grandes e duas de médio porte. 

O objetivo dessas visitas foi atestar o desempenho do 
Programa, principalmente, como ferramenta de gestão 
e de auxílio aos colaboradores, para que mantenham 
os critérios estabelecidos. As Visitas de Credibilidade 
têm sido importantes para as associações estaduais, 
assim como para os produtores visitados. Com elas, 
criam-se referências de verificação e comparação do 
nível de organização das propriedades nos estados 
e, também, se pode detectar quais são as principais 
dificuldades encontradas para a regularização de 
algumas não-conformidades.  

Fazenda Santa Rosa / Grupo Mizote

Fazenda Acalanto / Grupo Horita

Auditório da Abapa, em Barreiras 
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RESULtADOS 2016 (SAFRA 2015/16)
Na safra 2015/16, outras 60 propriedades aderiram ao Programa, sendo que 
40 delas passaram pelo processo de auditoria externa. Todas foram aprovadas. 
Assim, 148.812 hectares, que correspondem a 65% da área plantada no Oeste 
do estado nesta safra – que foi de 226.720 hectares –, foram certificados. 

Deste total, 38 propriedades receberam a licença BCI. Significa dizer que 147 
mil toneladas de pluma BCI foram produzidas na Bahia. O Governo do Estado 
da Bahia, então, autorizou a impressão de 436.300 selos ABR para serem 
aplicados nos fardinhos. O destaque na produção sustentável põe a Bahia 
em evidência no mercado como uma origem de produção de algodão social, 
ambiental e economicamente correta.  

Estes atributos se somam aos já relevantes níveis de excelência técnica e 
agronômica da fibra baiana e refletem também no perfil do produtor do 
estado, consciente da importância de manter as melhores práticas em todo o 
processo produtivo.

___
Em novembro/2015, foram realizadas as visitas para 
apresentação do Programa ABR às novas propriedades.

___
De dezembro/2015 a março/2016, empreenderam-
se visitas a campo para diagnóstico de não-
conformidades e elaboração de Planos de Correção 
para as propriedades aderidas.

APERFEIÇOAMENTO 
CONTíNuO
O Centro de Treinamento da Abapa atuou pari 
passu com o ABR, promovendo a capacitação dos 
colaboradores das unidades produtivas participantes 
do Programa. Os treinamentos propiciaram 
a aproximação entre os representantes das 
propriedades, fazendo com que os resultados positivos 
reverberassem para todas as unidades associadas. No 
período de janeiro a maio de 2016, foram capacitados 
mais de 60 colaboradores em cinco cursos nas áreas 
que englobam o protocolo ABR.

Técnicos do programa, visitam propriedades 
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___
Em março de 2016, a Abapa participou da reunião 
do Grupo Técnico de Sustentabilidade da Abrapa, em 
Brasília, na qual foi discutida a revisão do Programa 
e feita a análise inicial das propostas entregues 
pelas associações estaduais. Na ocasião, foram  
determinados os prazos para cumprimento de etapas. 
Da pauta, também constava a discussão do andamento 
da safra e as dificuldades enfrentadas pela área de 
Sustentabilidade. Além disso, houve uma reunião 
de alinhamento com as empresas que atuariam no 
processo de certificação.

___
Em julho de 2016, realizou-se a Reunião do GT de 
Sustentabilidade para avaliação geral do Programa 
ABR na safra 2015/16. Discutiram-se alterações no 
Regulamento ABR para a safra 2016/17 e foi elaborado 
um planejamento do Programa ABR para a safra seguinte.

___
Em agosto de 2016, foi realizada a entrega dos 
certificados ABR e da licença BCI.

___
De outubro a dezembro de 2016, a equipe da Abapa 
iniciou a mobilização para as adesões ao Programa na 
safra 2016/17.

___
De abril a junho/2016, foram realizadas auditorias 
em 40 propriedades, sendo que 38 destas foram 
licenciadas pela BCI.

PERSPECTIVAS FuTuRAS 
A meta da Abapa é que todas as lavouras de algodão na Bahia sejam certificadas pelo ABR. Este é um trabalho 
que se encontra em pleno andamento e, como já demonstramos neste capítulo, vem acumulando êxitos a cada 
novo ciclo. Para alcançar essa meta, o Programa precisa ser continuado e, na medida do possível, intensificado. A 
adesão ao ABR cresce a olhos vistos porque o cotonicultor está cada vez mais consciente de que a certificação é 
um diferencial de mercado. Simultaneamente, o mercado também cresce,  impulsionado pelo incremento no nível 
de exigência do consumidor. E, fomentando a completa satisfação das necessidades entre a oferta e a demanda 
pelo produto sustentável, está a Abapa, empenhada em exercer seu papel institucional, ligando as duas pontas. 

Auditoria na Fazenda Eliane, em São Desidério 

A cerimônia de entrega dos certificados aconteceu no auditório da Abapa, em Barreiras
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uNIDADES PRODuTIVAS  CERTIFICADAS ABR E lICENCIADAS BCI NAS 
SAFRAS 2014/15 E 2015/16

Amauri Stracci Ana Terra  São Desidério aBR e BCi

João Carlos Jacobsen Rodrigues Independência  Formosa do Rio Preto ABR

Ricardo hidecazu Uemura hideomi  São Desidério aBR e BCi

Isa Agronol  Luís Eduardo magalhães aBR e BCi

SLC - agrícola Parceiro  Formosa do Rio Preto aBR e BCi

Paulo mizote Desafio  São Desidério aBR e BCi

Paulo mizote mizote iV  São Desidério aBR e BCi

Celito missio Rio de Pedras Barreiras aBR e BCi

Carminha maria missio Nossa Senhora do Carmo Barreiras aBR e BCi

Slc Agrícola Piratini - SLC Jaborandi aBR e BCi

Valter mikio morinaga marina Correntina aBR e BCi

Valter mikio morinaga Ouro Verde Correntina aBR e BCi

Ubiratan F. Franciosi e Outros Santana Riachão das Neves aBR e BCi

agrifirma Campo aberto Barreiras aBR e BCi

Júlio Cezar Busato Campo Grande São Desidério aBR e BCi

marcos antonio Busato Planalto das Emas Jaborandi aBR e BCi

Júlio Cezar Busato São miguel São Desidério aBR e BCi

Walter Yukio horita e Outros Sagarana Correntina aBR e BCi

Walter Yukio horita e Outros Timbauba São Desidério aBR e BCi

2014/15 2015/16

SLC - agrícola Panorama Barreiras aBR e BCi aBR e BCi

Daniel Franciosi Santa Lúcia São Desidério aBR e BCi aBR e BCi

Xingú Agri Tabuleiro I a III São Desidério aBR e BCi aBR e BCi

Xingú Agri Tabuleiro V Correntina aBR e BCi aBR e BCi

Anildo Kurek Eliane São Desidério aBR e BCi aBR e BCi

Anildo Kurek São Sebastião São Desidério aBR e BCi aBR e BCi

SLC - agrícola Piratini Jaborandi aBR e BCi aBR e BCi

ademar antônio marçal São Francisco Riachão das Neves aBR e BCi aBR e BCi

Dionisio João Zanotto Zanotto Luís Eduardo magalhães aBR e BCi aBR e BCi

Laurí Pedro Kappes Santo inácio São Desidério aBR e BCi aBR e BCi

Clovis Ceolin Santo Antônio São Desidério aBR e BCi aBR e BCi

Agronol Agronol Barreiras aBR e BCi aBR e BCi

Belap Agronol Barreiras aBR e BCi aBR e BCi

ariel horovitz Palmeira São Desidério aBR e BCi aBR e BCi

ariel horovitz São Luis São Desidério aBR e BCi aBR e BCi

Luiz Carlos Bergamaschi Xanxerê Correntina aBR e BCi ABR

Walter mikio morinaga morinaga Correntina aBR e BCi aBR e BCi

Walter Yukio horita Acalanto São Desidério aBR e BCi aBR e BCi

Wilson hideki horita Querubim São Desidério aBR e BCi aBR e BCi

Ricardo Lossuke horita Ventura São Desidério aBR e BCi aBR e BCi

Ricardo Lossuke horita Centúria Formosa do Rio Preto aBR e BCi aBR e BCi

Paulo Kenji Shimohira Indiana Formosa do Rio Preto aBR e BCi aBR e BCi

Paulo Almeida Schimidt Orquídeas Barreiras ABR aBR e BCi

andré Buzato Warpol São Desidério ABR aBR e BCi

SLC - agrícola Palmares Barreiras aBR e BCi aBR e BCi

marilene Zancanaro e outros Decisão São Desidério ABR ABR

marilene Zancanaro e outros Decisão - Rio Branco Barreiras ABR ABR

Paulo mizote Santa Rosa / m. Sede São Desidério aBR e BCi aBR e BCi

isabel da Cunha e outros marechal Rondon Barreiras aBR e BCi aBR e BCi
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uM CAMINhO MElhOR
Com esforços compartilhados entre cotonicultores, governos e 
instituições do agro, o Patrulha Mecanizada recuperou, desde a 
sua criação, 800 Km de estradas vicinais e promoveu melhorias 
para a drenagem da água da chuva, beneficiando produtores, 
motoristas e comunidades ao longo dessas estradas.

VIA DE DESENVOlVIMENTO
Pensar em sustentabilidade é, diretamente, pensar 
em produtividade, já que a melhoria nos processos 
de uma leva à outra, necessariamente. Uma boa 
estrutura de transporte na produção agrícola em geral 
e de algodão, especificamente, é parte indissociável 
da produção sustentável. A eficiência na logística 
reduz custos, eleva a produtividade no transporte de 
insumos e no escoamento da safra, facilita o acesso às 
fazendas, reduz os riscos de acidentes, estando, ainda, 
diretamente relacionada à conservação ambiental.

O Oeste da Bahia tem uma das maiores 
produtividades de algodão do Brasil, mas parte 
dela vai, literalmente, “por água abaixo”, por causa 
dos processos de lixiviação do solo, resultantes das 
chuvas volumosas, logo após a inserção dos insumos 

na terra. Na ausência de infraestrutura adequada 
para escoamento da água da chuva, esta empoça ou 
desemboca nas estradas, comprometendo ainda mais 
uma situação que nem sempre é boa.

Por sempre priorizar os três pilares da sustentabilidade 
e acreditar que a iniciativa privada pode, e deve, 
aportar recursos e esforços em benefício do bem-
estar geral, a Abapa criou o Projeto de Aquisição 
de Máquinas, Insumos e Veículos Auxiliares para 
a Conservação dos Recursos Naturais da Lavoura 
de Algodão e Escoamento da Produção, também 
conhecido como Patrulha Mecanizada. 

A tarefa do Patrulha Mecanizada é recuperar estradas 
vicinais e contribuir para a conservação dos recursos 
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naturais nas lavouras de algodão, o que acarreta 
agilidade e segurança no escoamento da produção, 
e, em última instância, uma maior produtividade. O 
Projeto favorece também muitos outros públicos, além 
dos direta e indiretamente ligados à cadeia produtiva 
do algodão e das outras culturas da matriz produtiva 
regional. Ganham com ele as comunidades ao redor e 
os usuários dessas rodovias, ainda que sejam apenas 
passantes. 

Dentre muitos exemplos, o Patrulha Mecanizada 
favorece o trânsito de moradores, o transporte escolar 
e até o deslocamento de pacientes para as instituições 
de saúde nas diversas cidades. Aqueles que moram em 
municípios diversos de onde estudam ou trabalham, 
graças ao projeto, podem realizar seus trajetos diários 
em menos tempo e com mais segurança.

O Patrulha Mecanizada é financiado pelo Instituto 
Brasileiro do Algodão – IBA, executado pela Abapa, 
e conta com a parceria dos produtores da região, do 
Fundo para o Desenvolvimento do Agronegócio do 
Algodão – Fundeagro e das Prefeituras Municipais. 
Em 2016, o Projeto passou a contar, também, com a 
parceria da Aiba e do Prodeagro.

ESTRuTuRA DO PROJETO

Colaboradores
(operadores de máquinas, auxiliar 
administrativo, motorista e coordenador) 

Caminhões Pipa

Escavadeiras hidráulicas Caminhão Comboio

Motoniveladores Caminhão Com Prancha

Pás Carregadeiras Minibus

Rolos Compactadores Carro de Apoio 

tratores Agrícolas  

19 04
02 01
02 01
02 01
02 01
02

Celestino Zanella e o prefeito de Barreiras, Antônio Henrique 

Assinatura de convênio com o prefeito de Luís Eduardo Magalhães, 
Humberto Santa Cruz 

Assinatura de convênio com o prefeito de São Desidério, Demir Barbosa
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RESulTADOS GERAIS:
Em 2015, o Patrulha Mecanizada recuperou 147 
quilômetros de estradas, abriu 580 bacias de captação 
e executou 580 desvios laterais, promovendo a 
melhoria das condições de tráfego das fazendas de 
algodão e do escoamento da safra e dos insumos 
agrícolas. Essas ações impactaram na redução do 
processo erosivo  nas vias, com a construção de 
estruturas de escoamento de água da chuva. O 

impacto na redução de custos na produção nas áreas 
beneficiadas foi constatado pelos produtores.

Em 2015 e 2016, a ausência de chuvas excessivas facilitou 
os trabalhos de recuperação das estradas. Neste biênio, 
foram recuperados cerca de 440 quilômetros de estradas 
e construídas 3,9 mil bacias de captação de água da 
chuva, além de 3,9 mil desvios laterais e de 80 terraços.

20km 
Estrada de Placas 

(barreiras)

68km 
Estrada do Café

(barreiras)

60km 
Estrada Alto Horizonte

(LEm)

53km 
Estrada Garganta / Panambi 

(Formosa do rio preto)

22km 
Estrada Panambi / Pedra da Baliza

(Formosa do rio preto)

70km 
Estrada de Canápolis

(Canápolis, baianópolis e São Desidério)

45km 
Estrada Alto Horizonte 

(LEm)

56km 
Estrada Trans Bela Vista

(LEm)

46km 
Estrada de Placas

(barreiras)

58km 
Estrada do Café 

(barreiras)

78km 
Estrada da Estrondo 
(Formosa do rio preto)

165km 
Estrada dos Pivôs

(São Desidério)

43km 
Estrada Rio de Pedras  

(barreiras)

33km 
Rodovia da Soja

(São Desidério)

830km 608mil hectares
2013 2014 2015 2016
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RESulTADO 2015
A utilização das máquinas e implementos para o 
controle de erosão e perda de solo e da diminuição 
do assoreamento dos rios e córregos modifica 
positivamente a paisagem local, com a conservação 
do meio ambiente. Apesar das dificuldades 
enfrentadas, como o custo elevado de manutenção 
do maquinário, o Projeto conseguiu se manter firme 
em sua proposta.

ESTRADAS RECuPERADAS EM 
2015: 
Em 2015, o Patrulha recuperou 182 quilômetros 
de estradas, construiu em torno de 730 bacias de 
captação de água pluvial e 730 desvios laterais de 
água. 

• Estrada dos Pivôs – 165 km (130 km em 2014 e 
35 km em 2015)

• Estrada Alto horizonte – 45 km
• Estrada Trans Bela Vista – 56 km 
• Estrada em Placas – 46 Km (recuperação em 

andamento)

lONGA QuIlOMETRAGEM
Desde a criação, o Patrulha Mecanizada recuperou 
mais de 830 quilômetros, beneficiando uma área de, 
aproximadamente, 608 mil hectares. 

Em 2013, foram recuperados 43 quilômetros da 
Estrada Rio de Pedras e 33 quilômetros da Rodovia da 
Soja.  

Em 2014, foram beneficiados 58 quilômetros da 
Estrada do Café, 78 quilômetros da Estrada da 
Estrondo e 165 quilômetros da Estrada dos Pivôs. 

Em 2015, a ação do Patrulha Mecanizada abrangeu 45 
quilômetros da Estrada Alto Horizonte, 56 quilômetros 
da Estrada Trans Bela Vista e 46 quilômetros da 
Estrada de Placas. 

Em 2016, o projeto arcou com a manutenção e 
recuperação dos seguintes trechos: 20 quilômetros 
da Estrada de Placas 2; 68 quilômetros da Estrada 
do Café; 60 quilômetros da Estrada Alto Horizonte; 
53 quilômetros da Estrada Garganta/ Panambi e 22 
quilômetros da Estrada Panambi/Pedra da Baliza, além 
de 70 quilômetros da Estrada de Canápolis. Ainda 
em novembro de 2016 tiveram início os trabalhos do 
trecho de 120km Mambaí/Jaborandi, no município de 
Jaborandi.

mil hectares
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EStRADA ALtO hORIZONtE 
Em fevereiro, a Abapa iniciou a recuperação da 
Estrada Alto Horizonte, no trecho localizado no 
município de Luís Eduardo Magalhães, com extensão 
de 45 quilômetros, compreendendo cerca de 50 mil 
hectares. Aproximadamente, 40 produtores rurais e 
duas comunidades foram beneficiadas: Novo Paraná e 
Alto Horizonte. 

BENEFÍCIOS SOCIAIS – A obra de recuperação 
da Estrada Alto Horizonte beneficiará, diretamente, 
em torno de 500 habitantes nas comunidades Novo 
Paraná e Alto Horizonte. A  intervenção facilitou 
o transporte dos estudantes que residem em Alto 
Horizonte  e estudam em  Novo Paraná.

BENEFÍCIOS AMBIENtAIS –  Desde a sua 
implantação, o Projeto construiu cerca de 2.2 mil bacias de 
captação de água pluvial, dois mil desvios laterais de água 
e 250 terraços. Para ser ainda mais sustentável do ponto 
de vista ambiental, em vez de pavimentação asfáltica, a 
iniciativa trabalha com homogeneização e compactação do 
solo, para a conservação do terreno e preservação do lençol 
freático. 

BENEFÍCIOS ECONÔMICOS – Estradas bem 
conservadas são garantia de ganhos econômicos, com 
a redução do custo de manutenção dos veículos e 
do frete. Acidentes são evitados para o bem da vida 
humana e do meio ambiente e para a integridade do 
patrimônio material. O cumprimento dos contratos 
também é favorecido, pois produtores rurais e 
fornecedores de insumo conseguem programar a 
entrega e o recebimento de suas cargas.
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ESTRADA TRANS BElA VISTA
Em outubro, a Abapa finalizou a recuperação da 
Estrada Trans Bela Vista. Ao todo, foram recuperados 
mais de 56 quilômetros da estrada, localizada na 
rodovia BA 461, em Luís Eduardo Magalhães. 

ESTRADA EM PlACAS 
O Patrulha Mecanizada recuperou a Estrada de 
Placas, localizada no município de Barreiras. São 
43 quilômetros requalificados, que beneficiaram, 
aproximadamente, 20 empreendimentos agrícolas e 
27,5 mil hectares de lavouras de algodão, soja, feijão 
e milho. 

ANTES DEPOIS

Estrada Placas em Barreiras

Estrada Trans Bela Vista em Luís Eduardo Magalhães
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ANTES

ANTES

DEPOIS

DEPOIS

Estrada Canápolis em São Desidério

Estrada Alto Horizonte em LEM

De janeiro a abril, 82 quilômetros de estradas 
vicinais foram recuperados, com abertura de 130 
bacias de captação e 130 desvios laterais.

Entre os meses de maio e agosto, foram 
recuperados 76 quilômetros de estradas vicinais, 
abertas 156 bacias de captação, 156 desvios 
laterais e construídos 20 terraços. Os benefícios 
dessas intervenções alcançam uma área 
estimada em 160 mil hectares.

Entre setembro e dezembro, foram recuperados 
cerca de 70 quilômetros de estradas vicinais, com 
rebaixamento de duas serras entre os municípios 
de Canápolis e Baianópolis.

RESulTADOS 2016
Os trabalhos na recuperação de estradas vicinais, com 
aberturas de bacias de captação e desvios laterais 
para escoamento de águas pluviais seguiram em ritmo 
acelerado em 2016, ganhando ainda mais abrangência.
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ESTRADA DO CAFé
No dia 22 de fevereiro, a Abapa e a Prefeitura 
Municipal de Barreiras celebraram o Convênio de 
Cooperação Técnica e Parceria Administrativa para 
a Conservação dos Recursos Naturais da Lavoura de 
Algodão, Escoamento da Produção e Manutenção 
da Malha Viária da Estrada do Café. A estrada está 
localizada no Anel da Soja, município de Barreiras. Os 
produtores da localidade participaram da parceria. 

ESTRADA DA GARGANTA 
No mês de maio, a Abapa deu início à obra de 
recuperação dos 50 km da malha viária da Estrada 
da Garganta, localizada no município de Formosa do 
Rio Preto. Nessa obra, o Projeto conta com a parceria 
do Prodeagro, da Aiba, do IBA e dos produtores da 
localidade.

Em agosto, teve início a obra de recuperação de 70 
quilômetros da malha viária no trecho que abrange 
a cidade de Canápolis, passando pelo município 
de Baianópolis, em direção à localidade de Campo 
Grande, no município de São Desidério. 

ESTRADA EM CANÁPOlIS  
A Abapa recuperou um trecho de 70 quilômetros 
de malha viária no trecho que sai da sede da cidade 
de Canápolis, passando pelo distrito rural de Vaca 
Morta, e vai até o povoado de Campo Grande, no 
município de São Desidério. O cascalhamento dessa 
estrada, além de facilitar o escoamento da produção 
agrícola, trará benefícios sociais, como melhorias 
no deslocamento de pacientes para o Hospital do 
Oeste, em Barreiras. No trecho que vai do povoado 
de Campo Grande até Barreiras, já são mais de 110 
quilômetros de intervenções do Patrulha Mecanizada, 
perfazendo um total de 178 quilômetros. Com essa 
estrada, o trajeto será diminuído em cerca de 120 
quilômetros até Barreiras.

A iniciativa foi viabilizada através de uma parceria 
entre a Abapa, a Aiba, a Prefeitura de Canápolis 
e os produtores rurais da região. O trecho tinha 
alguns pontos críticos, como as duas serras ligadas à 
estrada, onde era inviável o tráfego de caminhões. A 
população enfrentava dificuldades para trafegar por 
essa estrada, principalmente nesses trechos, muito 
íngremes e de difícil acesso. 

TOTAl NO BIÊNIO 2015/2016  

Bacias de captação e desvios laterais

ESTRADAS 
VICINAIS

BACIAS DE 
CAPTAÇÃO

DESVIOS 
lATERAIS TERRAÇOS

440km 3,9mil 3,9mil 80
hECTARES DE ÁREA 

BENEFICIADA

475mil
APROx.
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COM A PALAVRA

“Em 2015 e 2016 o Conselho Gestor do 
IBA aprovou projetos que trouxeram 
significantes melhorias para o setor 

cotonicultor brasileiro. Foram 85 novos 
projetos nesses últimos dois anos, sendo que, 
destes, 13 foram propostos pela Abapa. No 
total, desde 2011, quando foram aprovados os 
primeiros projetos, a Abapa soma ao todo 31 
projetos apoiados pelo IBA.

A Abapa tem contribuído para o crescimento 
do estado através dos projetos para o setor 
do algodão, sendo referência em inovação, 
gestão e busca de resultados significativos  
para seus associados. Nesse contexto, destaco 
os projetos de capacitação e treinamento 
que possibilitaram a inserção de centenas 
de pessoas com qualificação adequada à 
cotonicultura, além do aperfeiçoamento 
daqueles que já estavam empregados nas 
fazendas produtoras de algodão. Foram 
mais de 5 mil pessoas  capacitadas. Projetos 
desta natureza trazem ganhos não somente 

haroldo Rodrigues da Cunha

aos produtores de algodão, mas à região como um 
todo. Os funcionários capacitados levam consigo 
o conhecimento adquirido e poderão, inclusive, 
contribuir em outras atividades econômicas nas quais 
eles estiverem inseridos. São impactos gerados não 
apenas a curto prazo, mas principalmente a longo 
prazo. A sustentabilidade do algodão começa pela 
educação, que permite que uma nova geração, ainda 
mais capacitada e com mais oportunidades, contribua 
para o desenvolvimento de toda a cadeia. 

Além deles, faço um destaque especial aos 
projetos na área ambiental. Além do ABR, a Bahia 
buscou apoiar os produtores na orientação para 
a regulamentação ambiental das propriedades 
produtoras de algodão. Com um investimento 
em torno de R$ 800 mil, essa iniciativa, que inclui 
a contratação de assessoria especializada em 
regulamentação, tem apoiado os produtores rurais 
com informações a respeito de legislações ambientais 
específicas. Por meio dessas ações preventivas, nos 
últimos três anos foram evitados milhões de reais de 
pagamentos em multas por violação ambiental. Com 
o resultado da assessoria prestada pela associação 
e do empenho dos produtores da região, os baianos 
estão hoje entre os que mais respeitam o Código 
Florestal Brasileiro. De acordo com os dados da 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos–Sema, 90% da área total rural inserida no 
cerrado estão devidamente em dia com o Cadastro 
Estadual de Imóveis Rurais–Cefir.  

Projetos dessa natureza têm efetivamente trazido 
transformações à base econômica, ambiental e 
social da região. Milhares de pessoas estão sendo 
beneficiadas diretamente, e hoje contribuem para 
o aquecimento da economia local. Adultos que 
recebem capacitações, crianças com maior acesso a 
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“

Presidente Executivo do Instituto 
Brasileiro do Algodão  - IBA

haroldo Rodrigues da Cunha

oportunidades de crescimento e inserção, recursos, 
muitas vezes gastos com pagamento de multas, hoje 
são revertidos em melhorias para o meio ambiente, 
para as propriedades, para os colaboradores e para 
a sociedade em geral. A Abapa tem dado o exemplo 
de como o planejamento, projetos bem geridos e o 
foco nos resultados podem transformar a realidade.

Uma base que começou em gestões anteriores, 
com projetos igualmente inovadores e que hoje, já 
com alguns anos de execução ou concluídos, são 
exemplos para os demais estados. Sem diminuir 
a importância dos demais, mas para que eu 
possa resumir em poucas palavras, parabenizo o 
Projeto de Conservação dos Recursos Naturais e 
Escoamento da Produção, que, com ações exitosas, 
contribui para a retenção e aproveitamento da 
água da chuva para o reabastecimento do aquífero 
da região e a melhoria e manutenção de estradas 
vicinais que servem de escoamento da safra. São 
benfeitorias que a Abapa, com apoio de instituições 
locais, além do IBA, implantou e que têm gerado 
benefícios para toda a região. 

Parabenizo a atual gestão da Abapa, por todas as 
iniciativas dedicadas às melhorias das boas práticas 
na gestão das pessoas e processos, pelo impacto 
positivo que seus projetos têm trazido para a vida 
das pessoas e do meio ambiente e pelo empenho 
no engrandecimento da cotonicultura brasileira. 
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FITOSSANIDADE



PORTEIRA FEChADA 

Para a Abapa, não basta combater 
as populações que já existem, é 
preciso impedir o surgimento de 
novos bicudos e outras pragas, 

com ações preventivas e vigilância 
redobrada. 

6
PARA PRAGAS 
E DOENÇAS
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BAtALhA VENCIDA, MAS 
A GuERRA CONTINuA

SEM TRéGuA 
PARA O BICuDO

A atenção à defesa fitossanitária é uma das frentes mais importantes da agricultura 
sustentável e, por isso, tem um papel estratégico na atuação da Abapa. No 
biênio 2015/16, a entidade celebrou a expressiva queda de 40% nos índices de 

infestação do bicudo-do-algodoeiro nas lavouras do Oeste do estado. O bicudo é uma 
das mais nefastas pragas da cotonicultura e, depois de um longo período controlado no 
cerrado baiano, apresentou uma repentina ascensão a partir de 2012/13. 
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Uma série de fatores conjunturais explica as possíveis 
causas do aumento populacional do inseto no 
período. Dentre elas, a relativa zona de conforto que 
a trégua acarretou e o direcionamento dos esforços 
de produtores e governos para o combate de um 
terrível e, até então, desconhecido inimigo, a lagarta 
helicoverpa, cujo advento representou um prejuízo da 
ordem de R$ 2 bilhões na região. 

Controlado o problema, pelo menos até o momento, a 
lição que fica é a de que, em qualquer situação, com o 

bicudo não se pode baixar a guarda. Para a Abapa, não 
basta apenas combater as populações que já existem, 
é preciso impedir o surgimento de novos bicudos, com 
ações preventivas e vigilância redobrada. 

A história da cotonicultura no Brasil, assim como 
na Bahia, traz registros dramáticos da influência do 
bicudo-do-algodoeiro. Nos anos 80 do século passado, 
o bicudo  devastou lavouras e quase pôs fim à então 
pujante cotonicultura do Sudoeste do estado. 
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PROGRAMA FITOSSANITÁRIO: 
ESTRATéGIA CONTRA O MAl
Reverter o quadro só foi possível graças à ação 
contundente e eficaz de uma verdadeira força-
tarefa, que envolveu a Abapa, a Abrapa e o Poder 
Público, além dos produtores e seus colaboradores: 
o Programa de Monitoramento e Controle do Bicudo 
e Outras Pragas do Algodoeiro. A iniciativa conta 
com o apoio financeiro do Fundeagro e do Instituto 
Brasileiro do Algodão–IBA.

As ações implementadas pelo Programa permitiram 
reduzir de 22 por hectare para 13 por hectare o 
número de aplicações de defensivos na lavoura. 
Com isso, o custo médio de combate, por hectare, 
caiu de US$ 250 para US$ 150, e prejuízos da ordem 
de 15 a 20 arrobas ao ano baixaram para, em média, 
cinco arrobas anuais.

Os técnicos da Abapa monitoram e mapeiam todas as 
microrregiões produtoras, que são identificadas pelo 
nível de infestação. Já a ADAB, órgão oficial de defesa 
fitossanitária no Estado da Bahia, é responsável pela 
fiscalização das propriedades produtoras, verificando 
o cumprimento da legislação vigente.

O Programa Fitossanitário da Abapa acompanhou 
sistematicamente todas as propriedades produtoras 
de algodão, com visitas semanais e/ou quinzenais, 
mesmo nas fazendas não associadas à entidade. Os 
treinamentos com os produtores e colaboradores 
das propriedades rurais são feitos na zona rural e na 
urbana, grande parte deles nas próprias fazendas.
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POSTOS AVANÇADOS
Para tornar mais eficaz e abrangente a atuação do 
Programa, foram criados os Núcleos Regionais de 
Controle, verdadeiros postos avançados na defesa 
das lavouras de algodão do estado, que têm, como 
responsáveis, líderes produtores com boa capacidade 
de mobilização e influência nas microrregiões. Ao todo, 
são 18 Núcleos Regionais, sendo 15 no Oeste da Bahia 
e 3 no Sudoeste. Uma equipe técnica formada por 
13 profissionais, que incluem 11 técnicos agrícolas, 
promove o monitoramento intensivo de todas as 
microrregiões produtoras, nas duas regiões de cultivo 
da fibra na Bahia. 

NÍVEL DE INFEStAÇÃO DE BICUDOS (%) OEStE DA BAhIA

COMPARAtIVO DOS ÍNDICES DE BICUDO NO VAZIO SANItÁRIO 2013 / 2014 / 2015
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Esse trabalho envolve campanhas de conscientização, 
vistorias constantes às áreas de algodão e de rotação 
de culturas, tours, reuniões de diagnóstico e análise 
da performance da praga e dos resultados aferidos 
nas armadilhas. Nestas, constata-se, semanalmente, 
a incidência da praga, avaliando-se o avanço ou 
retrocesso da infestação pelo índice B.A.S (Bicudo/
Armadilha/Semana). 

BAS MéDIO POR SEMANA SAFRAS 

SAFRA 13/14 SAFRA 14/15 SAFRA 15/16

1ª 25,02 7,17 8,73

2ª 19,46 3,92 4,3

3ª 5,73 5,19 1,48

4ª 2,18 1,74 0,39

5ª 3,59 1,09 0,68

6ª 8,42 1,45 1,83

7ª 4,36 0,99 1,18

8ª 4,31 1,33 0,61

9ª 6,46 0,89 1,43

10ª 3,63 0,6 1,95

11ª 2,19 0,8 0,96

 

FONTE: Abapa

DAE - Dia Após Emergência
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DE PONTA A PONTA DA 
CADEIA
As estratégias de controle começam na lavoura, com 
a destruição das soqueiras no período preconizado 
pela ADAB para a Bahia, e com a erradicação das 
plantas voluntárias, chamadas tigueras, que, se não 
forem cuidadosamente combatidas, crescem no 
Vazio Sanitário, nas áreas plantadas anteriormente 
com algodão e nas de rotação de cultura. As tigueras 
concentram as condições perfeitas para o bicudo se 
desenvolver e multiplicar, tendo como grande vetor 
de propagação os veículos que transportam a safra 
a granel de algodão em capulho e caroço de algodão 
para os centros consumidores, espalhando o problema 
por milhares de quilômetros.

Para evitar as tigueras, o Programa Fitossanitário 
também atua nas rodovias e estradas vicinais, 
com mobilização constante para a orientação dos 
condutores dos veículos de carga. Um trabalho 
intensivo também é realizado junto às algodoeiras, 
alertando para as formas mais seguras de 
acondicionamento do produto e para que se cumpra 
a Portaria da ADAB de número 138, de 20 de agosto 
de 2014, que dispõe sobre o transporte de capulho, 
sementes e caroços de algodão. Discussões sobre 
“envelopamento” da carga e outras saídas para evitar 
as perdas ao longo do trajeto rodoviário estão em 
curso e serão apresentadas no decorrer do capítulo. 
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CONFIGuRAÇÃO 
DESFAVORÁVEl
Alguns fatores convergiram para que o bicudo-do-
algodoeiro ganhasse força há algumas safras. Dentre 
eles, o advento de uma nova praga, ainda mais 
perniciosa e voraz que o bicudo, a lagarta helicoverpa. 
Quando surgiu, a helicoverpa era totalmente 
desconhecida e acabou tirando o foco do produtor de 
um inimigo controlado, contra o qual já se conheciam 
as armas de combate, e direcionando as atenções para 
uma situação sem precedentes em todo o país, com 
um agravante: enquanto o bicudo só ataca o algodão, 
a helicoverpa devora praticamente todas as lavouras, 
inclusive a da pluma.

CAMPANhA NACIONAl
O bicudo é um problema nacional. Por isso, em todo o país, os esforços estão 
concentrados, se não para erradicar, manter a praga em níveis aceitáveis. Durante 
o 10º Congresso Brasileiro do Algodão (CBA), realizado entre 1º e 4 de setembro 
de 2015, em Foz do Iguaçu/PR, uma campanha nacional contra o bicudo-do-
algodoeiro foi lançada pela Abrapa, com o lema “Agora é guerra. Bicudo bom é 
bicudo morto”. No mesmo mês, a Abapa organizou em Barreiras uma reunião 
com as entidades representantes do agronegócio, além da Embrapa e Adab, para 
reforçar a estratégia do seu Programa Fitossanitário. Assim, a Campanha Agora é 
Guerra foi regionalizada, atuando diretamente nos Núcleos Regionais. As reuniões 
iniciais visaram a definir ações imediatas para o controle do bicudo-do-algodoeiro 
e a elaboração de um Plano de Boas Práticas, que servirá de parâmetro para ações 
coletivas e preventivas ao controle populacional da praga.  

A descapitalização do produtor a partir de 2013/14 
também ajuda a explicar o aumento da incidência do 
bicudo naquele momento. A partir daquela safra, a 
conjuntura político-econômica brasileira ficou incerta, 
o que restringiu a oferta de crédito ao agricultor e 
impactou os investimentos em tecnologias e manejo 
para o combate ao bicudo. A estiagem e a frustração 
de safras agravaram o problema. 
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NúClEOS REGIONAIS EM 2015  
(SAFRA 2014/15)
O Programa abrangeu, neste ano, 18 Núcleos Regionais 
no Oeste e Sudoeste da Bahia. Foram dez municípios 
no Oeste e 17 no Sudoeste do estado, identificados da 
seguinte forma: 

ACOMPANhAMENTO DAS ÁREAS DE PRODuÇÃO E 
ROTAÇÃO OESTE E SuDOESTE DA BAhIA – SAFRA 2014/15

juntos, os núcleos correspondem a uma área de algodão de 276.867 hectares. Deste total, mais de 217 
mil hectares compostos de áreas de rotação de soja, milho e outras culturas sobre algodão.  O trecho 
abarca 80 algodoeiras. 

• Coaceral
• Ouro Verde e Estrondo
• Estrada do Café e Anel da Soja
• Placas e Bela Vista
• Alto horizonte
• Rio de Pedras

• Paraíso-Warpol-timbaúba-
Sementec

• Roda Velha de Baixo
• Roda Velha
• Acalanto-Mizote-Ventura
• linha Verde e Alto da Serra 

AlGODÃO 276.867,00 Sequeiro 252.069,00 / Irrigado: 24.798,00

SOJA 565.957,00 Rotação soja / algodão: 188.268,0

MIlhO 94.890,00 Rotação milho / algodão: 28.172,0

OuTRAS CulTuRAS 15.214,00 Outras culturas / algodão: 627,0

TOTAl 952.937,00 Área de rotação (ha): 217.067,00

CulTIVOS

• Ceolin
• Rosário-Correntina-jaborandi 
• Campo Grande e Cascudeiro
• Wanderley
• Sudoeste-I, Sudoeste-II e 

Sudoeste-III

ÁREA (ha) MODALIDADE PLANtIO - ROtAÇÃO

FONTE: Abapa
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MONITORAMENTO E VISITAS -  2015 

REGIÃO OESTE REGIÃO SuDOESTE

•  luíS EDuARDO 
MAGAlhÃES

• FORMOSA DO RIO 
PRETO

• RIAChÃO DAS NEVES
• BARREIRAS
• SÃO DESIDéRIO

• CANDIBA 
• PINDAí 
• uRANDI 
• GuANAMBI 
• PAlMAS DE MONTE 

AlTO 
• MAlhADA 
• IuIú 
• SANTANA
• BOM JESuS DA lAPA 

• CORRENTINA
• JABORANDI
• BAIANóPOlIS
• WANDERlEY 
• MuQuéM DO SÃO 

FRANCISCO

• CACulé 
• lAGOA REAl 
• BRuMADO 
• TANhAÇú 
• RIO DO ANTôNIO 
• lIVRAMENTO DE 

NOSSA SENhORA 
• MAlhADA DE 

PEDRAS  
• IGAPORÃ

MuNICíPIOS MuNICíPIOS

113 
GRuPOS DE 

PRODuTORES 

139 
PROPRIEDADES 

PRODuTORAS DE AlGODÃO

TOTAl 226 
PROPRIEDADES 

(INCLUINDO AS ÁREAS DE ROTAçÃO DE 
CULTURAS)

813 
PROPRIEDADES 

PRODuTORAS DE AlGODÃO

ÁREA TOTAl DE 10,6 MIL 
hECTARES

NESTA REGIÃO, PREVALECE À AGRICULTURA 
FAMILIAR, COM LAVOURAS QUE VARIAM DE 

UM A DEZ HECTARES.
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TRANSPORTE DE AlGODÃO E 
CAROÇO – 2015 
Todas as 80 algodoeiras da Bahia foram 
sistematicamente monitoradas pela Abapa. São 69 no 
Oeste e 11 no Sudoeste. Seus responsáveis receberam 
orientações sobre o transporte correto do algodão em 
caroço e do caroço de algodão, além da importância 
de manter os pátios livres de plantas voluntárias. A 
conscientização para o transporte correto abrange 
todos os profissionais envolvidos nos deslocamentos 
de cargas de algodão nas transportadoras, algodoeiras 
e fazendas.

Atualmente, parte da frota que transporta algodão 
na Bahia já está equipada com sistema de “saias 
laterais”, que impedem o desprendimento da carga. 
Algumas empresas desenvolveram equipamentos de 
compactação, minimizando o vazamento do conteúdo 
durante o transporte. Essas soluções vêm sendo 
difundidas pelos assistentes técnicos do Programa e 
pelos Núcleos Regionais, já sendo grande o número 
de adesões. Uma das alternativas apresentadas 
é o “envelopamento”, medida eficiente e barata. 
Transportar corretamente cargas a granel, além de 
evitar a propagação de pragas e doenças, diminui 
os prejuízos por desperdício do produto no trajeto e 
contribui para a segurança nas estradas. 

Transporte de fardinhos e fardões de algodão – Enlonado de forma correta

Transporte de fardinhos e fardões de algodão – Enlonado de forma correta

Carregamento de caroço de algodão – envelopamento de forma correta
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Em 2015, o Programa Fitossanitário erradicou 
tigueras em, aproximadamente, 1,3 mil quilômetros 
de rodovias, até o final do mês de agosto. Deste 
total, 296 quilômetros em estradas vicinais. Em 
outubro, a medida cobriu todo o perímetro urbano 
da cidade de Luís Eduardo Magalhães  - LEM, 
compreendendo o trecho Fundação Bahia – Distrito 
Industrial – Rio de Pedras. 

Destruição mecânica 

Destruição química

DESTRuIÇÃO DAS TIGuERAS DE AlGODÃO 
NAS MARGENS DAS RODOVIAS EM 2015

DETAlhAMENTO DA AÇÃO

125km
Do trevo de Placas 

até o Distrito Industrial 

216km 
Sentido Roda Velha, Linha 

Verde Alto da Serra 
(em andamento) 

69km 
No trecho Cristópolis – Serra 

da Piragiba – javi, até a 
entrada de Sítio do Mato

82,5km
Rio de Pedras

95km
Roda Velha de Baixo – BA 463

177km
Alto horizonte, timbaúba, 
Paraíso, Warpol, Sementec, 
Acalanto, Mizote Ventura

90,5km
Rodovia da Soja / Roda Velha

105km
Ceolin até Rosário

68km
Correntina

36km
Estrondo

153km
Anel da Soja
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COMBATE A lAGARTAS 
A atenção da Abapa foi reforçada em todas as frentes para evitar 
a pressão de pragas e doenças nas lavouras. Parte desse trabalho 
preventivo é feito através de armadilhamento de mariposas, 
e também com coleta de pupas e lagartas. As armadilhas são 
luminosas ou contêm feromônios para atrair as mariposas que 
geram a helicoverpa e outras variedades de lagartas. Elas são 
colocadas e repetidas por três dias, durante a Lua Nova de cada 
mês. A coleta de helicoverpas e pupas é feita em parceria com a 
Embrapa, Fundação Bahia e Esalq–USP. 

Com a análise da paisagem agrícola do Oeste, foram 
determinados seis locais para a instalação das armadilhas: 
Coaceral, Ceolin, Roda Velha, Estrada do Café/Anel da Soja, 
Rosário/Jaborandi e Angical. 

APOIO àS INSTITuIÇõES DE PESQuISA 2015

Armadilha luminosa Armadilhas com feromônios monitoradas nos Pivôs de algodão
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EVENTOS EM 2015

___
De 05 a 07 de janeiro – Presença na Beltwide 
Cotton Conference, nos Estados Unidos,  
coordenada pelo Conselho Nacional do Algodão 
(NCC). Trata-se de um fórum anual sobre 
cotonicultura, reconhecido pela contribuição na 
transferência de tecnologia para o setor.

___
21 de janeiro – Programa Fitossanitário debateu 
manejo de resistência em encontro com 
participação do pesquisador e entomologista da 
Esalq-USP, Celso Omoto. 

___
07 de março – Reunião com produtores para 
tratar do bicudo-do-algodoeiro, durante a 
Passarela da Soja.

___
27 de março – Reunião com professor titular 
da Universidade Federal da Grande Dourados 
(UFGD), Dr. Paulo Degrande, considerado um dos 
maiores especialistas do país em entomologia, 
para tratar da supressão ao bicudo-do-
algodoeiro.

___
21 de fevereiro – Participação no Dia de 
Campo do Grupo Oilema, com apresentação de 
resultados.

___
27 de fevereiro – Dia de Campo da Circulo Verde.
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___
30 e 31 de março – Reunião para definir as 
“áreas de refúgio” na região e apresentar 
resultados de pesquisas. O evento promoveu 
palestras com os pesquisadores Silvana Moraes, 
da Embrapa, e Celso Omoto, da Esalq–USP. Na 
oportunidade, discutiram-se os percentuais de 
refúgio para o Oeste da Bahia na safra 2015/16, 
dentre outros temas fundamentais à atividade. 
Neste mesmo dia, houve reunião sobre o 
refúgio em todas as culturas da região, com a 
presença de entomologistas, multinacionais, 
pesquisadores e consultores. 

___
15 de abril – Reunião técnica para apresentação 
de resultados da adoção de cultivares de 
algodão. 

2016 – SAFRA 2015/2016 
Este ano, o Programa Fitossanitário abrangeu dez 
municípios na região Oeste e 17 na região Sudoeste, 
com manutenção dos 18 núcleos regionais: Coaceral; 
Ouro Verde e Estrondo; Estrada do Café e Anel 
da Soja; Placas e Bela Vista; Alto Horizonte; Rio 
de Pedras; Paraíso-Warpol-Timbaúba-Sementec; 
Roda Velha de Baixo; Roda Velha; Acalanto-Mizote-
Ventura; Linha Verde e Alto da Serra; Ceolin; Rosário-
Correntina-Jaborandi; Campo Grande e Cascudeiro; 
Wanderley e Sudoeste-I, Sudoeste-II e Sudoeste-III, 
em uma área total de atuação de, aproximadamente, 
200 mil hectares de lavouras em rotação de culturas.

A redução da área plantada na safra contingenciou 
as previsões para a contratação de profissionais para 
a equipe técnica, que era estimada em 17 pessoas. 
Decidiu-se contratar 13, número que se mostrou 
suficiente para dar conta do desenvolvimento 
integral das atividades técnicas, operacionais 
e financeiras. As aquisições de materiais foram 
realizadas conforme a demanda da gestão, gerando 
mais economia, sem afetar a efetividade do 
Programa. A área plantada no período foi de 234 mil 
hectares.

MONITORAMENTO E VISITAS 
Assim como em 2015, a Abapa, através do Programa 
Fitossanitário, monitorou de perto toda a área 
plantada com algodão no estado, por meio dos 
seus 18 Núcleos Regionais, cumprindo todos os 
protocolos preconizados pelo Plano. É importante 
ressaltar que a equipe técnica emite semanalmente 
relatórios de todas as visitas realizadas aos 
produtores, consultores e demais profissionais da 
cotonicultura na região, cumprindo a premissa básica 
da transparência em todos os processos.

EVENTOS EM 2015
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TRANSPORTE DE AlGODÃO E 
CAROÇO – 2016  
Em 2016, o trabalho de monitoramento do 
transporte de cargas de algodão em capulho e 
caroço de algodão foi intensificado, e o número de 
algodoeiras acompanhadas passou de 80 para 82 na 
Bahia.

DESTRuIÇÃO DAS TIGuERAS 
DE AlGODÃO NAS MARGENS 
DAS RODOVIAS – 2016 
A Abapa não deu trégua para as tigueras, também 
em 2016, conduzindo química ou mecanicamente a 
capina de toda a população de plantas voluntárias 
ao longo de dois mil quilômetros de rodovias e 
estradas vicinais. Para essa finalidade, a Associação 
tem encontrado apoio de prefeituras, que asseguram 
mão de obra sem custo para o Programa, já que 
este é de interesse de todas as regiões de cultivo. 
Muitos produtores também têm se voluntariado 
para a erradicação das tigueras. Com herbicidas 
e inseticidas, foram dessecados mais de 500 
quilômetros de tigueras, nas margens das rodovias 
nos trechos compreendidos entre os núcleos Rosário, 
Correntina, Jaborandi, Placas, Bela Vista, Ceolin, Roda 
Velha de Baixo, Paraíso, Warpol e Alto Horizonte. 

Carregamento de caroço de algodão 

Destruição mecânica de tigueras nas margens das Rodovias Coaceral 

13 de abril –  dessecação de 
tigueras na BR 242, nos dois sentidos 
do trecho Posto Cerradão – Posto 30, 
totalizando 69 quilômetros.

14 de abril  – eliminação das 
plantas voluntárias de algodão nas 
margens da BR 020, totalizando 46 
quilômetros.

02 e 03 de fevereiro – dessecação 
de 80 quilômetros nas margens 
da BR 020, núcleo  Ceolin,  e  BR 
349, núcleos Rosário, Correntina e 
Jaborandi. 

15 de abril – eliminação de tigueras 
nos dois sentidos da BR 020, trecho 
do Trevo Correntina até Rosário, 
totalizando 19 quilômetros.

05 de maio – manejo de eliminação 
química de tigueras no trecho da BA 
462/463, trecho do Trevo de Roda 
Velha sentido São Desidério, até 
a entrada da Fazenda São Miguel, 
nos dois sentidos, totalizando 25 
quilômetros dessecados.

11 de maio – dessecação às 
margens da rodovia BR 020, no 
trecho da linha Timbaúba até Roda 
Velha e no trecho de LEM até a 
comunidade de Novo Paraná, 
totalizando 100 quilômetros no 
trajeto.

22 de junho – eliminação química 
de tigueras em trechos dos 
núcleos Placas, Bela Vista, Ouro 
Verde e Estrondo, com início nas 

proximidades da fazenda Roso, na 
Rodovia Anel da Soja, BA 458, até a 
fazenda Vila Verde, BA 460, em um 
total de 40 quilômetros.

23 de junho – dessecação no 
núcleo Alto Horizonte, nas margens 
da BR 020, trecho de LEM até a 
comunidade de Novo Paraná. Ao 
todo, 25 quilômetros aplicados.

20
16

Dessecação química
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ARMADILhAMENtO PRÉ-
SAFRA 2015/16 
Em todos os 18 Núcleos Regionais, foram 
instaladas 405 armadilhas com feromônios, 
visando à prevenção ao bicudo na safra 2015/16. 
As armadilhas são trocadas quinzenalmente, com 
leituras feitas a cada semana. Através das leituras, 
chega-se a um índice de infestação, pelo número 
de bicudos capturados durante o período de nove 
a onze semanas. Os resultados obtidos na análise 
do B.A.S. permitem estimar o número de aplicações 
de inseticidas que precisará ser executado no 
aparecimento dos primeiros botões florais na 
lavoura. 

FONTE: Abapa

 

25,02

19,46

5,73 2,18 3,59
8,42 4,36 4,31 6,46

3,632,197,17
3,92 5,19 1,74 1,09 1,45 0,99 1,33 0,89 0,60 0,80

8,73
4,30

1,48 0,39 0,68 1,83 1,18 0,61 1,43 1,950,960,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª

SAFRA 13/14 SAFRA 14/15 SAFRA 15/16 SAFRA 16/17

ARMADIlhAMENTO

BAS MéDIO POR SEMANA SAFRAS 

BAS MéDIO POR SEMANA SAFRAS 

SAFRA 13/14 SAFRA 14/15 SAFRA 15/16 SAFRA 15/16

1ª 25,2 7,17 8,73 0,44

2ª 19,46 3,92 4,30 0,20

3ª 5,73 5,19 1,48 0,22

4ª 2,18 1,74 0,39 0,31

5ª 3,59 1,09 0,68 0,40

6ª 8,42 1,45 1,83 0,11

7ª 4,36 0,99 1,18 0,88

8ª 4,31 1,33 0,61

9ª 6,46 0,89 1,43

10ª 3,63 0,60 1,95

11ª 2,19 0,80 0,96
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ARMADIlhAMENTO 
PARA COLEtA DE PUPAS, 
MARIPOSAS E lAGARTAS 
Nos armadilhamentos na pré-safra, 48 
armadilhas com feromônios e três luminosas, 
ambas para lepdopteras, estão sendo 
monitoradas na safra e na entressafra. Elas 
estão localizadas nos núcleos Estrada do Café,  
Anel da Soja, Placas, Bela Vista e no Distrito 
de Angical (Coopacita). 

TREINAMENTOS E CAPACITAÇõES  
DA EQuIPE TéCNICA

___
Em 05 de abril, na fazenda Palmares I, do grupo SLC 
Agrícola, localizada no núcleo Estrada do Café e Anel 
da Soja, município de Barreiras, foram realizados 
treinamento e reunião com o doutor em Agronomia 
pela Esalq, Marcos Vilela, que é fundador e diretor 
do Centro Brasileiro de Bioaeronáutica – CBB. Vilela 
apresentou técnicas sobre pulverizações aéreas e 
terrestres em sistemas BVO (Baixo Volume Oleoso) 
e UBV (Ultra Baixo Volume), essenciais para o bom 
manejo e controle do bicudo do algodoeiro. O 
treinamento teve carga horária de oito horas, com 
20 participantes. No dia 06 de abril, esse mesmo 
curso foi ministrado na Fazenda Warpol, da Família 
Busato, em São Desidério, para um público de 12 
pessoas. Em 07 de abril, o curso referido ocorreu na 
Fazenda Panorama, da SLC Agrícola, em Correntina, 
envolvendo proprietários, gerentes, agrônomos e 
colaboradores do Programa Fitossanitário. ___

Em 31 de junho, a Abapa realizou o Primeiro 
Encontro de Líderes de Núcleos Regionais, no 
qual reuniu todos os produtores líderes de cada 
núcleo e todos os assistentes técnicos do Programa 
Fitossanitário. Na ocasião, 43 pessoas, dentre 
líderes-produtores, produtores, consultores, 
técnicos e agrônomos, debateram o andamento dos 
núcleos, relatando suas experiências no Programa e 
colaborando para o aperfeiçoamento da estratégia. 
No mesmo dia, foram realizadas palestras técnicas 
com o consultor e produtor Celito Breda e o Dr. 
Ednilson Miranda, da Embrapa. 

APOIO àS INSTITuIÇõES DE PESQuISA 2016 
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CAMPANhA AGORA é GuERRA
A campanha Agora é Guerra foi regionalizada, com 
o objetivo de unir a cadeia produtiva para combater 
o bicudo-do-algodoeiro, atuando diretamente nos 
Núcleos Regionais. As reuniões iniciais visaram a 
definir ações imediatas para o controle do bicudo-
do-algodoeiro e a elaboração de um Plano de Boas 
Práticas que servirá de parâmetro para ações coletivas 
e preventivas para o controle populacional do bicudo.  

Com o intuito de inibir a proliferação do bicudo, o 
Programa recomendou medidas imediatas a serem 
adotadas. Dentre estas, a realização de três aplicações 
de inseticidas específicos para o bicudo, no final do 
ciclo; uma aplicação na desfolha do algodoeiro, uma 
antes da colheita e uma sobre os restos culturais 

destruídos após a roçagem. Também foi preconizada 
a instalação de tubos que atraem e matam bicudos, 
em simultâneo ao manejo de desfolha do algodoeiro. 
A recomendação é de que se deixe um espaçamento 
de 60 metros entre tubos. Medidas essenciais, como 
eliminar e controlar as tigueras de algodão, estão 
sendo reforçadas na campanha. 

Em continuidade aos trabalhos realizados junto aos 
Núcleos Regionais de produtores de algodão, em 
áreas de rotação de culturas e de lavouras de algodão, 
a Abapa realizou uma série de reuniões e tours nas 
fazendas, onde são compartilhadas experiências 
de manejo no controle de soqueiras e tigueras do 
algodoeiro, além de visitas a campo.

Campanha de defesa 
fitossanitária da Abrapa foi 
regionalizada na Bahia
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1 - Núcleo Paraíso,  Warpol, timbaúba, Sementec 
e Rodovia da Soja
Líderes: Marcelo Kappes e Cézar Busato

2 - Núcleo Estrada do Café e Anel da Soja 
Líderes: Ademar Marçal e Ricardo Teixeira

3 - Núcleo Roda Velha 
Líderes: Kleber Sosnoski e Willian Seiji Mizote

4 - Núcleo Roda Velha de Baixo 
Líderes: Sandro Zancanaro e Tiago Hendges

5 - Núcleo Acalanto, Mizote e Ventura 
Líderes: Jorge Alves Filho e  Devanir Bolonhini

6 - Núcleo Rosário, Correntina e jaborandi
Líderes: Luiz Carlos Bergamaschi e Denilson Roberti 

NúClEOS/ líDERES

7 - Núcleo Ceolin 
Líderes: Clovis Ceolin e Marcos Junior Beck

8 - Núcleo Placas e Bela Vista
Líderes: Douglas Radoll e Paulo Schmidt

9 - Núcleo Alto horizonte 
Líderes: Roni Reimann e Adelar Cappellesso

10 - Núcleo Campo Grande e Cascudeiro 
Líderes: Guiomar de Souza e Alyson Muniz 

11 - Núcleo Wanderley  
Líder: Márcio Luiz de Resende 

12 - Núcleo Ouro Verde e Estrondo 
Líderes: Sergio Freire e Carlos Alberto Gorgen 

Visita em área de rotação de cultura 
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AGORA é GuERRA

EM 06 DE ABRIL – reunião no núcleo 
Campo Grande e Cascudeiro. 

EM 03 DE MARÇO – reunião com pequenos 
produtores  na Fazenda Barreiro de Santa Cruz, na 
microrregião de Canabrava, no município de Malhada.

EM 14 DE ABRIL – reunião com pequenos 
produtores na Fazenda Pêga, na microrregião 
de Canabrava, no município de Malhada. 

EM 26 DE ABRIL – reunião no 
núcleo Roda Velha de Baixo. 

EM 16 DE ABRIL – tour técnico no núcleo 
Acalanto/Mizote/Ventura. 

EM 23 DE MARÇO – tour técnico 
no núcleo Ceolin. 

EM 16 DE MARÇO E 28 DE ABRIL – tour técnico no 
núcleo Roda Velha.  

EM 08 E 22 DE MARÇO – tour técnico 
no núcleo Roda Velha de Baixo.  
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EM 13 DE MAIO – reunião no núcleo Estrada do 
Café e Anel da Soja.  

EM 18 DE MAIO – reunião no núcleo  Ouro 
Verde e Estrondo.  

EM 20 DE MAIO – reunião com produtores nos 
núcleos Fazenda Boa Nova e Lagoa dos Patos, na 
microrregião de Canabrava, no município de Malhada. 

EM 17 DE jUNhO – reunião na Fazenda Barriguda, 
no município de Palmas de Monte Alto. 

31 DE MAIO - diretores da Abapa se reuniram para 
avaliar os resultados da campanha Agora é Guerra. Ao 
todo, a campanha promoveu 15 reuniões e tours  nos 
18 núcleos da região Oeste e Sudoeste. 

EM 11 DE OUtUBRO - tour Núcleo Paraíso Warpol, 
Timbaúba, Sementec e Rodovia da Soja.

EM 04 DE jULhO – visita da comissão peruana 
aos produtores da agricultura familiar do distrito de 
Canabrava, no município de Malhada.
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AGORA é GuERRA

EM 23 DE OUtUBRO - tour Núcleo Roda Velha.

EM 24 DE OUtUBRO - tour Núcleo Ceolin.

EM 27 DE OUtUBRO - tour Núcleo Acalanto, Mizote 
e Ventura.

EM 04 DE NOVEMBRO - tour Núcleo Estrada do 
Café e Anel da Soja.
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Ademar Antônio Marçal Ademar Antônio Marçal

“
COM A PALAVRA

Desde sua criação, em 2000, a Abapa tem contribuído 
muito para o desenvolvimento e a modernização da 
cotonicultura em todas as regiões produtoras de nosso 

estado. Ao longo do tempo, nas sucessivas gestões, inúmeros 
programas foram pensados, implantados e aprimorados, 
trazendo benefícios diretos e indiretos, não só aos produtores 
de algodão, como também aos inúmeros participantes desta 
importante cadeia produtiva, e às comunidades, urbanas e 
rurais, que, diretamente ou não, dependem do agronegócio 
em nossa região.

A cotonicultura no Brasil experimenta uma fase bem diversa 
de um passado recente, o que nos leva a rever o modo como 
conduzimos a atividade em um cenário de adversidades e 
incertezas. Nos “anos de ouro” do algodão, quando os custos 
eram baixos e os preços muito compensadores, algumas 
deficiências e excessos cometidos no gerenciamento do 
processo produtivo eram facilmente absorvidos pelas boas 
margens alcançadas.

Atualmente, nos deparamos com cotações abaixo da média 
histórica de preços e custos de produção nas alturas, para 
um mercado que vem, há um bom tempo, praticamente 
estagnado. Somam-se a isso, os infortúnios das estiagens 
que minguaram a produção nas últimas safras. Chegamos ao 
ponto de “contar moedas” para decidir plantar algodão, pois 
as apertadas margens de retorno não chegavam a animar o 
agricultor. Mas toda crise também ensina. Uma prova disso 
é que a safra 2016/17 será plantada, atestando a nossa 
resiliência. Cabe a nós, produtores, extrair o aprendizado 
necessário para superar o momento ruim. Estamos ainda 
melhores do que éramos nos anos de cenário favorável.  

Nesse sentido, para aprimorar processos, diminuir perdas, 
minimizando os impactos da crise, a Abapa empreendeu 
inúmeros programas no biênio 2015/6, do presidente 
Celestino Zanella, com quem tive o privilégio de conviver e 
colaborar. Gostaria de destacar o Programa Fitossanitário, 
cujo incentivo e apoio financeiro, empreendidos por Zanella, 
sempre foram fundamentais ao seu bom desempenho. 
A prevenção e o controle do bicudo-do-algodoeiro têm 

importância crucial para a sobrevivência do 
cultivo do algodão, não só  regionalmente, 
como no Brasil.

Conseguimos promover a integração dos 
produtores e técnicos em seus núcleos 
regionais, através da escolha e nomeação de 
líderes locais para a condução de reuniões, 
visitas e tours nas lavouras. Esta troca de 
experiências e incentivos, especialmente 
¬– mas não exclusivamente – na conduta 
para a destruição de soqueiras e no controle 
de tigueras, ocasionou uma redução 
significativa da necessidade de pulverizações, 
consequentemente, garantindo menores 
perdas na produção por causa do bicudo. Com 
menos plantas vegetando fora das lavouras de 
algodão, ficou fácil entender que bicudo que 
não nasce não dá custo nem prejuízo.

Coordenador Técnico do Programa 
Fitossanitário

Celito Missio

Celito Missio

“

RelatóRio de Gestão – Biênio 2015-2016
Capítulo 6 | fitossanidade 139



COM A PALAVRA

“Reduzir o custo de controle do bicudo-
do-algodoeiro de, aproximadamente, 
250 dólares por hectare ao ano, para 

menos de 150 dólares por hectare ao ano, 
fazendo com que prejuízos, que giravam 
em torno de 15 a 20 arrobas por hectare ao 
ano, caíssem para menos de cinco arrobas 
anuais por hectare, é uma grande vitória que 
a Abapa conquistou no biênio 2015/16, e 
que levou a uma mais que bem-vinda queda 
de 40% nos níveis de incidência dessa praga 
no Oeste da Bahia. Este biênio será, assim, 
marcado pelo avanço no manejo do bicudo-
do-algodoeiro, uma das principais pragas 
da agricultura, que vinha ganhando força 
na região e contra a qual precisamos estar 
sempre alertas. 

Os dados positivos que temos o prazer de 
divulgar resultam da combinação bem-
sucedida de estratégia, proatividade e 

Celito Eduardo Breda

vigilância, que tanto caracterizam a atuação da 
entidade ao longo de todos esses anos. São, sem 
dúvida, um motivo para celebrar, sem que nos 
esqueçamos, contudo, de que não podemos baixar 
a guarda. Agora é guerra! Esse é o lema da nossa 
campanha fitossanitária, que precisa estar sempre 
renovado na mente do produtor rural a cada safra. 

O produtor é a peça-chave para todo e qualquer 
propósito quando se fala em cotonicultura. Uma prova 
da sua fundamental importância para a conquista 
deste resultado foi o engajamento dos líderes aos 
Núcleos Regionais do Programa Fitossanitário. A 
Abapa identificou aqueles com grande capacidade de 
influenciar seus pares e multiplicar as diretrizes do 
programa e os incumbiu da responsabilidade pelos 
Núcleos, que passaram a se autogerir, potencializando, 
desse modo, os resultados positivos. Em um ciclo 
virtuoso de liderança, esses grupos, por sua vez, 
organizaram um Grupo Técnico maior, envolvendo 
gerentes e consultores para as ações semanais das 
Boas Práticas de Manejo do Bicudo e outras Pragas. 

Nessa guerra contra o bicudo e as pragas do 
algodoeiro, a Abapa exerceu o seu papel de agente 
aglutinador, motivando, catalisando e fazendo 
reverberar o princípio da prevenção e combate em 
cada unidade produtiva. Dessa forma, a participação 
da entidade se tornou mais efetiva em quase todos os 
Núcleos Regionais.

Os marcos do biênio não param por aí. Foram 
implantadas ações de pesquisas para o monitoramento 
da resistência de lagartas e bicudo aos inseticidas; 
intensificaram-se as iniciativas em prol da 
conscientização do cotonicultor para a importância 
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“
Coordenador do Programa FItossanitário
Celito Eduardo Breda

de se fazer as áreas de refúgio nas lavouras 
Bt. A Abapa também contribuiu para tornar 
mais assertivas as decisões do produtor 
quanto às variedades mais adequadas às suas 
lavouras, através da avaliação das cultivares 
mais produtivas, segundo os critérios da boa 
qualidade e da estabilidade. Parcerias com a 
Fundação Bahia e com a Embrapa viabilizaram 
um bom número de materiais promissores, 
oriundos de nossos programas de melhoramento 
genético. Tecnologias que, em breve, devem 
estar à disposição do cotonicultor.  

Ainda no que tange à produção, no biênio 
2015/12016 foram desenvolvidos diversos 
treinamentos para a colheita, o plantio, e 
para adoção de tecnologias, sejam voltadas à 
aplicação de defensivos, ou para a melhoria 
da gestão nas fazendas. A Abapa também 
empreendeu esforços para garantir a 
disponibilidade do defensivo Benzoato de 
Emamectina, bem como assegurar que seu uso 
continuasse liberado para combater lagartas 
de difícil controle e erradicação, a exemplo 
da helicoverpa. Por outro lado, a entidade 
implementou medidas para impulsionar o uso de 
agentes de controle biológico, fomentando uma 
agricultura mais sustentável. 

A qualidade do algodão da Bahia, aprimorada ao 
longo dos anos e hoje reconhecida pelos seus 
mercados, também figurou entre as prioridades 
da Abapa, não apenas nas ações já elencadas 
sobre tecnologia e manejo nas lavouras, como 
nas Usinas de Beneficiamento de Algodão (UBA), 
através da qualificação da mão de obra e do 

insistente e reiterado trabalho de conscientização 
de produtores e gerentes de unidade. 

Levamos a qualidade da fibra baiana ao mundo 
em missões e eventos internacionais, e também 
trouxemos o mundo para conhecer de perto nossas 
lavouras, estabelecendo referências e mudando 
paradigmas. Contamos, para isso, com o apoio 
da Abrapa, com a qual, nos colocamos sempre a 
postos para promover o algodão da Bahia e do 
Brasil. Finalizo congratulando todos os envolvidos 
nesta diretoria, certo de que este é um trabalho 
que nunca será definitivo. Sempre deverá ser 
aprimorado com novas frentes e novos desafios, 
se quisermos continuar sendo players respeitados 
nesse importante negócio de abastecer os 
mercados, dentro e fora das nossas fronteiras, com 
fibra de qualidade.
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QuAlIFICAÇÃO



O capital tecnológico acumulado 
na região está em paridade 

com o que há de mais atual no 
mundo e demanda profissionais 

aptos a usá-lo da melhor 
maneira possível.

7
SER huMANO: 

FuNDAMENTAl
uM INVESTIMENTO 
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AGluTINAR 
CONhECIMENTOS EM 
uM Só luGAR FOI A 
MElhOR SOluÇÃO

A consolidação da região Oeste da Bahia como um grande polo 
brasileiro fornecedor de fibras e alimentos se deve, diretamente, 
à incorporação de conhecimento e tecnologia nas lavouras e em 

todos os processos que a produção agrícola envolve. Na matriz produtiva 
regional – majoritariamente formada por algodão, soja e milho – a 
cotonicultura é a atividade que mais aporta tecnologias para o cultivo, 
o que eleva seu custo de produção, estimado em, aproximadamente, 
R$ 7,5 mil por hectare em 2016. Máquinas, implementos, fertilizantes, 

No biênio 2015/16, o 
Ct se tornou o centro 
de referência regional 

em qualificação de 
profissionais do agro. 
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defensivos, materiais genéticos de qualidade, agentes de controle biológico 
e técnicas adequadas de manejo são alguns dos destinos certos para os 
investimentos do agricultor que se dispõe a plantar algodão dentro dos 
parâmetros agronômicos de excelência do cerrado da Bahia.

Para além das lavouras, a atividade embarca ferramentas e inovações 
tecnológicas no nível administrativo, o que ajuda a tornar o negócio 
competitivo e sustentável. Os escritórios das fazendas absorvem uma 
grande quantidade de sistemas operacionais para compra de insumos e 
comercialização da safra: contabilidade, comunicação, tráfego de dados e 
um sem fim de softwares e hardwares que estão no mercado à disposição 
da cotonicultura. Há ainda as áreas de RH, de Tributos, de Legislação, dentre 
outras, em constante necessidade de atualização e aprimoramento.

O capital tecnológico acumulado na região está em paridade com o que há 
de mais atual no mundo. Contudo, sem conhecimento, ele não funciona, ou 
não garante os resultados esperados. É preciso que se disponha de pessoas 
capazes de converter esse investimento em tecnologia, em produtividade, o 
que só se alcança com informação e treino intensivos. Por isso, a Abapa, no 
seu papel institucional de promover o desenvolvimento da cotonicultura da 
Bahia, criou o Centro de treinamento Parceiros da tecnologia. Desde que 
foi inaugurado, o CT já capacitou seis mil pessoas, sendo que, destas, quatro 
mil, apenas no biênio 2015/16. O sucesso desse projeto pode ser medido 
pelo nível de satisfação tabulado nas pesquisas aplicadas aos participantes e 
demandantes e nos muitos feedbacks que recebe dos produtores. 

O CT surgiu da parceria da Abapa com a Agrosul, concessionária John Deere. 
Seu foco inicial consistia na capacitação de profissionais para o uso das 
máquinas e compreensão de conceitos de mecânica, fazendo com que os 
operadores aproveitassem ao máximo o potencial da tecnologia, reduzindo 
os prejuízos causados pelo uso inadequado. Paralelamente, a Abapa já 
promovia uma série de atividades de qualificação em outros locais, na zona 
urbana e rural.

O grande salto da entidade, no que tange à qualificação, se deu quando 
decidiu elevar o Centro de treinamento da condição de ‘mais um’ dos 
muitos locais de qualificação de pessoas para o ponto de convergência 
de todas as atividades que a Abapa desenvolve nesse sentido. A 
partir daí, o CT virou um verdadeiro centro de referência regional. Ele é 
totalmente estruturado e equipado para prover os recursos necessários 
ao aprimoramento profissional de quem trabalha na cotonicultura, com 
capacidade instalada para atender mais de cem pessoas diariamente.

Para alcançar essa meta, a Abapa precisou estabelecer novas parcerias. 
Além da Agrosul–John Deere, abraçaram a causa, até o momento: Veneza 
Equipamentos  - John Deere (revendedor linha amarela), SENAR, SENAI, 
SESI, CIEB, SENAT, Universidade Federal de Viçosa–UFV, Oeste Pneus–
Pirelli e Prefeituras Municipais.  
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REFLExOS SOCIAIS E 
ECONôMICOS
É importante destacar que, mesmo priorizando a 
cotonicultura, os benefícios dos investimentos em 
qualificação se estendem a todo o agronegócio regional, 
pela sinergia que a variedade na matriz produtiva do 
Oeste proporciona, e que se replica nas fazendas. Como 
não existe monocultura, o aprimoramento que se 
adquire para o cultivo do algodão se aplica, em maior ou 
menor volume, a todas as outras lavouras. 

Os cursos são gratuitos e muitos deles reservam 
vagas para moradores da comunidade, ainda que 
não estejam empregados em nenhuma das fazendas 
associadas. Mesmo aqueles que nem começaram 
a trabalhar, podem ser contemplados em cursos 
específicos, conforme mostraremos ao longo do capítulo. 

Essas iniciativas contribuem para o desenvolvimento 
regional, aumentando a empregabilidade e o potencial 
de geração de renda de milhares de trabalhadores do 
agro. 

Ao agregar o SESI/SENAI/CIEB, entidades ligadas à 
indústria, a Abapa mira, simultaneamente, presente 
e futuro. O primeiro, ao trabalhar para a garantia do 
padrão de qualidade do algodão fornecido à indústria 
têxtil e de confecções; e o segundo, por acreditar que 
a verticalização da cadeia produtiva de algodão no 
Oeste é um caminho natural. Essa parceria foi uma das 
grandes vitórias do biênio; os primeiros acordos para 
a formatação de cursos e novas frentes de trabalho já 
foram realizados e estão sendo implementados.

ESTRuTuRA E ChANCElAS
Todas as atividades desenvolvidas no Centro de 
Treinamento Parceiros da Tecnologia são coordenadas 
pela Abapa, o que permite a elaboração de conteúdos 
demandados pelos produtores, satisfazendo às eventuais 
carências regionais. Os beneficiários podem ser 
certificados pelos parceiros e pelo próprio CT.
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TuRBINANDO A GESTÃO
Atendendo à demanda dos produtores, a Abapa criou 
um projeto para melhorar a gestão das propriedades 
e qualificar profissionais das áreas de Administração, 
Contabilidade, de Recursos Humanos (RH) e  de 
Informática. Iniciado em 2013, o projeto  “Qualificação 
dos profissionais na área administrativa para o 
desenvolvimento das propriedades produtoras de 
algodão” é financiado pelo Instituto Brasileiro do 
Algodão–IBA, com conteúdo programático ministrado 
pela Fundação Getúlio Vargas. Cada módulo tem 
carga horária de 24 horas-aula, com aulas no Centro de 
Treinamento, em Luís Eduardo Magalhães, e no auditório 
da sede da Abapa, em Barreiras. Ao todo, o projeto já 
atendeu a 822 pessoas, sendo 207 em 2013, 320 em 
2014 e 295 em 2015. 

O projeto foi ampliado, com a inclusão do curso-piloto 
de 18 horas-aula de Excel Avançado. A execução do 
conteúdo ficou a cargo da Microlins, uma das mais 
respeitadas instituições de ensino no gênero. Além 
deste, o Projeto disponibilizou módulos de Direito 
Trabalhista, Direito Tributário, Gestão de Pessoas, 
Contabilidade e Custos. 

Em 2016, com a centralização das iniciativas de 
qualificação no Centro de Treinamento, os cursos na 
área administrativa passaram a ser coordenados pelo CT. 

Turma do curso de Gestão de Pessoas, realizado na sede da Abapa, em Barreiras Turma do Curso Excel Avançado,  realizado na sede da Abapa, em Barreiras

DIREITO 
TRABAlhISTA

QuANTIDADE 
DE CuRSOSCuRSOS PARTICIPANTES

2

2

2

2

1

9

79

50

79

67

20

295

DIREITO 
TRIBuTÁRIO

GESTÃO DE 
PESSOAS

CONTABIlIDADE 
E CuSTOS

ExCEL 
AVANÇADO

TOTAl
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• Mecanização Agrícola

• Movimentação de Cargas

• Florestal

• Beneficiamento e Análise da Fibra do 
Algodão

• Saúde e Segurança do Trabalho – 
Normas Regulamentadoras (NR)

• Siderurgia

• Informática

BIÊNIO 2015/2016
CENTRO DE TREINAMENTO  PARCEIROS DA TECNOlOGIA

ÁREAS DE ATuAÇÃO
• Rodoviário

• Ensino técnico – EaD

• tecnologia em Pivôs Agrícolas

• Boas Práticas em Pulverização Aérea

• tecnologia em Lubrificantes

• tecnologia em Pneus Agrícolas e 
Rodoviários

• Controle, Redução e Monitoramento 
de Poluentes para Veículos a Diesel

ESTRuTuRA

03 salas climatizadas e 
didaticamente adequadas

01 Auditório climatizado

03 Laboratórios climatizados 
para atividades práticas

02 Banheiros distintos

Recepção

Sala da Coordenação

Galpão coberto

Área externa para atividades 
práticas com máquinas 
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RESulTADOS 
EM 2015

Em 2015, o CT atendeu 
a 1721 profissionais por 

meio dos programas 
de capacitação e 

desenvolvimento, 
totalizando 71 eventos 

realizados.

RESulTADOS 
EM 2016

Em 2016, o CT atendeu 
cerca de 2.800* 

profissionais, em mais de 
150 eventos. 

Classes Treinamento por 
Categoria Participantes Carga horária

Mecanização Agrícola 35 579 864

Algodoeiras 8 299 192

Palestras 11 584 44

Movimentação de Cargas 5 72 112

Normas Regulamentadoras 6 71 144

Pivôs Centrais 2 38 16

Florestal 1 10 24

Formação de Multiplicadores 1 31 16

Treinamentos - Laboratório 2 37 120

TOTAl 71 1721 1532

Classes Treinamento por 
Categoria Participantes Carga horária

mecanização agrícola 36 465 840

algodoeiras CT 2 29 48

algodoeiras/multiplicadores 4 93 96

Palestras 8 369 64

movimentação de Cargas 23 295 496

Normas Regulamentadoras 48 593 1000

Florestal 1 10 24

Formação de multiplicadores 1 22 16

informática 13 206 264

Laboratório hVi/aBaPa 2 30 88

Rodoviário 5 47 82

Programa Despoluir 3 291 0

Capacitação Técnica/instrutores 3 81 72

Siderurgia 5 74 164

TOTAl 154 2605 3254

Cursos ofertados em 2015

Cursos ofertados em 2016

(*) Projeção

RelatóRio de Gestão – Biênio 2015-2016
Capítulo 7 | qualifiCação 149



OBjEtIVOS, MEtAS E DESAFIOS PARA OS PRóxIMOS ANOS

Contínua 
capacitação e 

aperfeiçoamento 
de novos 

operadores de 
máquinas e 

implementos

Manutenção 
do número de 

beneficiados pelos 
programas e da 
sustentabilidade 

destes

Ampliação 
do Complexo 
e dos Cursos 
direcionados 
à Gestão do 
Agronegócio

Manutenção e 
Ampliação dos 
Cursos técnicos 

desenvolvidos em 
parceria com a 

universidade Federal 
de Viçosa–uFV

Fortalecimento 
e ampliação 
contínua das 

parcerias

AluNOS CAPACITADOS ATé 2016
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TREINAMENTO DIRECIONADO 
à TECNOlOGIA DE PNEuS 
AGRíCOlAS
No dia 25 de agosto, o CT realizou, pela primeira vez, 
o treinamento “Uso e Manutenção de Pneus Agro”, 
com foco na utilização eficiente e no manejo correto 
dos pneus agrícolas. O treinamento envolveu Abapa, 
Agrosul-John Deere, Oeste Pneus e Pirelli. O curso foi 
ministrado pelos técnicos da Pirelli e da Agrosul-John 
Deere e teve 45 participantes. 

CuRSO TéCNICO EM 
AGROPECuÁRIA 
Em 09 de setembro, Abapa, Universidade Federal de 
Viçosa (UFV), Prefeitura Municipal de Luís Eduardo 
Magalhães e Agrosul–John Deere firmaram parceria para 
a implantação do Curso Técnico em Agropecuária, em 
Luís Eduardo Magalhães. A Abapa ficou responsável pela 
estrutura física, no Centro de Treinamento Parceiros da 
Tecnologia, e pela supervisão do programa. 

O curso está sendo ministrado pelo Sistema de Educação 
à Distância da UFV, e visa à formação dos alunos nas 
atividades de implantação, execução, monitoramento e 
avaliação das diversas atividades do setor agropecuário. A 
aula inaugural ocorreu no dia 2 de outubro, com presença 
de todos os parceiros e do público. Aproximadamente 
30 alunos integram a primeira turma, que se forma no 
segundo semestre de 2017.

Com duração de dois anos, o curso é composto de 
aulas práticas e teóricas, divididas em quatro módulos 
semestrais, com carga horária total de 1.115 horas-aula. 
Ao final, o aluno precisa fazer um estágio supervisionado 
de 150 horas.  Todo o conteúdo está em sintonia com a 
realidade local e regional, sendo direcionado à formação 
de profissionais que atuam nas atividades agrícolas e 
zootécnicas. As disciplinas incluem noções elementares 
de biologia e agricultura, estudos dos solos, técnicas de 
administração de agronegócios e criação de animais. 

AÇõES QuE TIVERAM DESTAQuE 
NO BIÊNIO 2015/2016

2015

Reunião para a oficialização da parceria, no gabinete do prefeito Humberto Santa Cruz

1ª turma do Curso Técnico de Agropecuária

Aula prática de Fruticultura, na Fazenda Agronol
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TREINAMENTOS EM uSINAS 
AlGODOEIRAS
A Abapa, em parceria com o SENAR/Bahia e o 
Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras–SPRB, 
desenvolveu os primeiros treinamentos direcionados à 
capacitação de profissionais para atuarem na operação 
e manutenção de máquinas beneficiadoras de algodão. 
O treinamento ofereceu 28 vagas, divididas em duas 
turmas. A aplicação e compreensão das Normas 
Regulamentadoras vigentes, as etapas finais do processo 
de beneficiamento do algodão, dentre outros, são temas 
abordados no treinamento. 

woRkshoP JOhN DEERE 
Entre os dias 22 e 24 de setembro, a Abapa, em parceria 
com a Agrosul, promoveu um programa de capacitação 
exclusivamente direcionado aos associados e clientes 
John Deere, com workshop sobre produtos John Deere 
e Pneus Agrícolas Michelin. As oficinas se deram nos 
municípios de Roda Velha, Rosário e Luís Eduardo 
Magalhães. Participaram da ação 91 profissionais. O 
workshop teve carga horária de 8h em cada localidade, 
totalizando 24 horas de treinamento, com aulas teóricas 
e expositivas. 

PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIOS 
No dia 14 de outubro, a Abapa realizou o Curso de 
Prevenção e Combate a Incêndios em Algodoeiras e 
Silos, com foco na disseminação de novos recursos 
disponíveis no mercado para situações de combate a 
incêndio e salvamento. 

Essa ação foi muito importante para ajudar a minimizar 
riscos reais para os profissionais que atuam nesses 
setores. A iniciativa contou com a parceria das empresas 
Firesolutions e Dysomed, capacitando 56 profissionais.
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ABAPA RECEBE DOAÇÃO DE 
lABORATóRIO DE TECNOlOGIA 
AMS DA AGROSUL - jOhN DEERE 
No dia 12 de novembro, o Centro de Treinamento ganhou 
da Agrosul-John Deere um Laboratório de Tecnologia 
em Agricultura de Precisão pelo sistema AMS. A doação 
aconteceu durante uma cerimônia de assinatura de 
convênios entre John Deere, Banco do Nordeste – BNB e 
entidades parceiras, no auditório da Fundação Bahia.

No mesmo dia, a Abapa, a Agrosul Máquinas e o SENAR-
BA renovaram o convênio pelo qual o CT fica disponível 
para capacitações via SENAR, ampliando a abrangência 
das suas ações. O evento contou com a presença de 
executivos e clientes da Agrosul-Jonh Deere, produtores, 
representantes de entidades e autoridades regionais.

CURSO NR 33 – ESPAÇO 
CONFINADO
Entre os dias 02 e 05 de maio, a Abapa, em parceria com 
o SENAI, realizou o curso “NR 33 – Espaço Confinado”, 
voltado aos supervisores. O objetivo do curso foi 
capacitar pessoas para o desenvolvimento de atividades 
em espaços confinados nas fazendas e agroindústrias, 
com vistas à prevenção de acidentes de trabalho e 
melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, de 
acordo com a NR 33 e a NBR 14.787. 

Realizado no Centro de Treinamento, o curso teve 
aulas teóricas e práticas, com conteúdo programático 
abordando temas como avaliação e controle do risco, 
funcionamento de equipamentos, procedimentos e 
uso da Permissão de Entrada e Trabalho, identificação 
do espaço confinado, critérios de indicação e uso 
de equipamentos para controle de riscos, além de 
informações sobre práticas seguras em espaços 
confinados.

2016
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NOVA PARCERIA ENTRE ABAPA 
E VENEZA EqUIPAMENtOS – 
JOhN DEERE
No dia 02 de fevereiro, o Centro de Treinamento 
passou a contar com mais um equipamento para as 
capacitações: uma pá carregadeira modelo 524k, que 
está sendo utilizada no treinamento de operadores. A 
disponibilização do equipamento foi feita durante uma 
cerimônia para a assinatura do Termo de Cooperação 
Técnica, reafirmando a parceria com a Veneza 
Equipamentos – John Deere.

ABAPA GANhA lABORATóRIO 
DE PNEuS PIREllI
No dia 26 de maio, fruto da parceria da associação 
com a Pirelli, Oeste Pneus e Agrosul  - John Deere, o 
CT ganhou um laboratório do pneus Pirelli. Ele vai 
proporcionar conhecimentos técnicos específicos para 
a correta aplicação e manuseio de pneus agrícolas 
e rodoviários. Além do laboratório, as empresas 
parceiras disponibilizarão materiais didáticos, produtos 
e ferramentas à realização dos treinamentos. Todas as 
ações são coordenadas pela Abapa. 

CuRSO DE OPERAÇÃO DE PÁ 
CARREGADEIRA GRATuITO 
PARA A COMuNIDADE 
Entre os dias 02 e 06 de maio, a Abapa, em parceria 
com a Veneza Equipamentos – John Deere, realizou o 
Curso de Operação de Pá Carregadeira, no Centro de 
Treinamento. O objetivo do curso foi atender à demanda 
por qualificação técnica dos colaboradores das fazendas 
da região, especialmente no segmento de máquinas 
da chamada Linha Amarela, utilizadas nos trabalhos de 
construção civil nas unidades produtivas. O curso teve 
participação de 14 pessoas da comunidade e de 168 
alunos no total.
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TREINAMENTOS PARA 
MOTORISTAS DE CAMINhÃO
Entre os dias 25 e 28 de julho, em parceria com a Volvo 
Gotemburgo, a Abapa realizou  o curso “Condução 
Econômica e Manutenção Preventiva de Caminhões”. 
Foram quatro treinamentos, realizados no CT, para um 
público de 40 condutores de caminhão. Neles, foram 
abordados o funcionamento  e a forma correta de dirigir, 
para proporcionar maior rentabilidade e vida útil aos 
veículos. 

CuRSO BOAS PRÁTICAS 
AGRíCOlAS NA APlICAÇÃO 
AéREA
No dia 14 de setembro, por meio de parceria entre 
Abapa e Syngenta e Embraer, foi realizado o curso Boas 
Práticas Agrícolas na Aplicação Aérea. É o terceiro ano 
em que o treinamento ocorre. Seu objetivo consiste em 
orientar aplicadores aéreos de defensivos agrícolas para 
o uso racional dos recursos, diminuindo os impactos 
ambientais e alertando para a relação entre a eficácia 
na aplicação e a segurança das pessoas envolvidas na 
atividade.

CuRSOS DE INFORMÁTICA  
Em parceria com o SENAI, a Abapa realizou o “Curso 
de Aperfeiçoamento em Informática”, para aprimorar 
as técnicas de uso das ferramentas e otimizar os 
processos cotidianos na área administrativa. O programa 
ofereceu três módulos: Informática Básica, Avançada e 
Excel Avançado, contemplando 216 trabalhadores nas 
fazendas e sedes dos grupos agrícolas da região. 
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APOIO AO PROGRAMA 
DESPOluIR
A Abapa firmou parceria com a Confederação 
Nacional do Transporte–CNT, o Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte–SENAT, a Federação 
das Empresas de Transporte da Bahia e Sergipe–
FETRABASE e a Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães 
para desenvolver ações do Programa Despoluir, 
de melhoria da qualidade do ar e uso racional de 
combustíveis. O programa faz parte do Projeto de 
Redução da Emissão de Poluentes Atmosféricos no 
Setor Rodoviário, criado pela CNT e SEST/SENAT. Entre 
os dias 12 e 15 de dezembro, a Abapa e a Prefeitura 
realizaram avaliações nos veículos rodoviários 
movidos a diesel. A mobilização aconteceu no Posto 
Imperador, em Luís Eduardo Magalhães, e nas 
fazendas da região.  

Além de avaliar os veículos, os participantes foram 
informados sobre procedimentos para preservação 
do meio ambiente. Os mecânicos e condutores são 
orientados sobre a importância da manutenção 
preventiva, do uso racional de combustível e de 
lubrificantes, bem como do descarte correto de óleos, 
pneus, baterias, peças e filtros, segundo a abordagem 
ambiental e econômica da condução.

CuRSO DE CONSERVAÇÃO DO 
SOlO E DA ÁGuA  
Ainda em setembro, duas turmas foram capacitadas pelo 
Curso de Conservação do Solo e da Água. Ministrado 
pela UFV, seu objetivo é orientar para as práticas de 
conservação desses recursos naturais, demonstrando 
em campo a importância de evitar a ação dos 
agentes causadores da erosão.  Aproximadamente 40 
profissionais foram capacitados. 
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CAPACITAÇÃO EM ÁREAS DO 
DIREITO 
No dia 21 de outubro, a Abapa, em parceria com o CIEB, 
promoveu o curso “Como Lidar com Ações Trabalhistas, 
Mediação, Conciliação e Arbitragem nas Áreas Rurais”, 
voltado para os gestores. O curso foi ministrado 
por especialistas da área do Direito e atendeu, 
principalmente, aos profissionais de RH das fazendas.  

RECEITA DE PRODuTIVIDADE: CENTRO DE TREINAMENTO EM 
AlIMENTAÇÃO
A gama de possibilidades de capacitação no agronegócio é extensa, e algumas dessas frentes, por serem 
tão distantes da atividade-fim das fazendas, poderiam passar despercebidas, como é o caso das cozinhas 
agrícolas. A Abapa entende que saúde, bem-estar e satisfação dos colaboradores começam pelo prato 
e resultam em mais produtividade. Por isso, em 2009, ela criou o Projeto AlimentAção, para capacitar 
os profissionais de cozinha das fazendas da região e, em 2010, inaugurou o Centro de Treinamento em 
Alimentação, localizado em Barreiras. Em 2014, a pedido da própria instituição, o Sindicato dos Produtores 
Rurais de Barreiras passou a coordenar as atividades do Projeto junto com o SENAR. O curso de Cozinha 
Agrícola aborda tanto a parte de receitas, promovendo a diversidade à mesa, quanto os aspectos de 
nutrição, higiene, armazenamento, reaproveitamento, saúde, segurança no preparo, com enfoque também 
nos riscos do processo e no uso dos EPIs requeridos.  

Com aulas práticas e teóricas, a programação do curso é dividida em cinco dias, totalizando 40 horas 
de treinamento. Ao final, os participantes são certificados pelo SENAR. No biênio 2015/2016, foram 
promovidos 08 cursos, beneficiando cerca de 91 pessoas.
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QuAlIDADE



A seca prejudicou os níveis de 
produção e de produtividade 
em 2015/16, mas a qualidade 

se manteve.

8
QuAlIDADE
A TODA PROVA
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ENTRE OS 
MElhORES 
DO MuNDO 

Tanto quanto a produtividade, a qualidade é um dos atributos 
mais desejáveis da cotonicultura. Ela está relacionada 
ao destino final do produto, e o mercado recompensa o 

cotonicultor que se preocupa em produzir melhor. Ao longo da 
história da cotonicultura no Oeste do estado, o algodão da Bahia 
vem se estabelecendo como um dos melhores do mundo em 
qualidade, graças à competência do produtor e a especificidades 
da região, que permitem que a fibra baiana se destaque, por 
exemplo, pela sua cor e pureza. Mas a qualidade não é um atributo 
subjetivo; não é uma questão de gosto. Ela é definida por padrões 
internacionais – mensuráveis e precisos – atestados em centros 
especializados, através de instrumentos e por classificação visual. 

A Abapa é referência em análise de qualidade de fibra no Brasil, com 
instrumentos posicionados entre os melhores do mundo, como é o 
caso dos seus equipamentos de High Volume Instruments – HVI, de 
Luís Eduardo Magalhães. Em 2016, eles ficaram ranqueados entre 
os dez melhores do mundo, nas quatro últimas rodadas de testes 
realizadas pela Padronização Comercial dos Instrumentos de Testes 
de Algodão (CSITC), e com uma média superior à global. Essa posição 
no ranking valida o alto nível instrumental do Centro de Análise de 
Fibras da Abapa e confere credibilidade ao processo de certificação.

Em Luís Eduardo Magalhães, fica o Centro de Análise de Fibras, 
unidade principal do complexo de laboratórios da Abapa, dotada 
para promover a classificação visual e por HVI. Maior do gênero na 
América Latina, ele tem capacidade instalada para receber 18 mil 
amostras de algodão diariamente. Além do Centro, a Abapa dispõe 
de um laboratório apto a realizar classificações por instrumentos 
em Roda Velha, distrito de São Desidério, além de um na cidade de 
Guanambi, na região Sudoeste, preparado para a classificação visual. 
Uma quarta estrutura, localizada no Rosário, distrito de Correntina, 
já está pronta para uso e pode ser aparelhada quando houver 
demanda. A localização de cada uma dessas unidades é estratégica e 
assegura mais agilidade para o produtor.
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QuAlIDADE GARANTIDA
Na safra 2015/16, mais de 806 mil amostras já foram 
analisadas e os técnicos afirmam que, apesar da queda 
na produtividade neste ciclo, os níveis de qualidade se 
mantiveram. Nas últimas safras, a qualidade do algodão, 
como um todo, foi abalada em virtude de uma mudança 
nos tipos de cultivares plantadas, imposta pelo advento 
da lagarta helicoverpa, que praticamente obrigou os 
cotonicultores brasileiros  a substituir as variedades 
convencionais pelas Bt. 

A necessidade de ajustes, típica de uma mudança de 
paradigma, ocasionou uma momentânea redução nos 
índices de qualidade, mas estes vêm sendo retomados. 
Na Bahia, a distribuição das chuvas ao longo do ciclo de 
produção de algodão, com veranicos em momentos nos 
quais as precipitações eram cruciais, também abalou a 
qualidade da fibra, que, mesmo assim, se manteve em 
padrões aceitáveis e até altos. 

O Centro de Análise de Fibras da Abapa baliza a atuação 
da entidade, ajudando na tomada de decisões e no 
desenvolvimento de programas estratégicos para a 
cotonicultura. A estrutura também funciona como 
uma “bússola” para o trabalho do produtor, que pode 
avaliar seus processos desde a escolha das tecnologias 

disponíveis no mercado, até o manejo na lavoura e no 
transporte da safra, agindo mais assertivamente rumo 
à produtividade e qualidade.

Além de todo o aparato para análise instrumental, a 
Abapa possui salas de análise visual em conformidade 
com as normas do Ministério de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento – MAPA. A Associação dispõe de 
caixas de algodão no padrão definido pelo USDA, o 
órgão oficial de agricultura dos Estados Unidos. Isso 
garante ainda mais confiabilidade ao trabalho. Através 
de um convênio com a Secretaria de Agricultura da 
Bahia, a Seagri, a Abapa pode gerar laudos técnicos das 
análises e classificações realizadas em sua estrutura, e, 
assim, atender às exigências do Programa de Incentivo 
à Cultura do Algodão na Bahia – Proalba.

A expertise do corpo técnico que atua no Centro 
de Análise de Fibras, e em todo o complexo de 
laboratórios operado pela Abapa, aliada à estrutura 
moderna, funcional e rigorosamente alinhada com 
os padrões de mercado, refletem na qualidade do 
algodão do estado e, claro, na valorização do produto. 
Contribuem ainda para o reconhecimento da origem 
Bahia como provedora de uma das mais desejáveis 
fibras do mundo.
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Centro de Análise de Fibras em LEM

Centro de Análise de Fibras em LEM
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01 amOSTRaS (CLaSSiFiCaÇÃO iNSTRUmENTaL E ViSUaL) PRAZO (hORaS)02

FONTE: Abapa
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RESulTADOS GERAIS 
No período de 2011 a 2014, o laboratório passou por 
processos de estruturação e adequação às normas, com 
recursos provenientes do Fundeagro e do IBA. Isso resultou 
em mais credibilidade nos serviços prestados, em aumento 
de produtividade (gráfico 1) e em agilidade, com a redução 
do prazo de envio dos resultados (gráfico 02).

No biênio 2015/16, sua estrutura ficou ainda mais 
moderna e tecnológica, com a implantação do Sistema 
de Condicionamento Rápido (SCR), que proporciona mais 
agilidade no envio dos resultados (gráfico 3).

A redução na área plantada com algodão no cerrado baiano 
refletiu na quantidade de amostras analisadas nos anos 
seguintes (gráfico 4). 

amOSTRaSPRAZO (hORaS)03 04

FONTE: Abapa
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RESulTADOS 2015
No ano de 2015, foram classificadas 1.125.138 
amostras no Centro de Análises de Fibras de 
Algodão, sendo 962.576 por HVI e 162.562 por 
método visual.

Com a implantação, em 2016, do SCR, que permitiu 
ao laboratório climatizar 100% das amostras 
analisadas, houve uma redução de 205 horas 
do prazo de envio dos resultados, em relação a 
2011,  permitindo às usinas de beneficiamento 
o agrupamento dos fardos de algodão por 
característica intrínseca da fibra e fornecendo aos 
clientes um produto mais uniforme, o que agrega 
valor e atende às exigências de qualidade do setor 
algodoeiro.

VISITA uSDA
No dia 05 de fevereiro, o Centro de Análises de Fibras 
da Abapa recebeu a visita de representantes do 
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos–
USDA e da Conab.

2015 – AÇõES DE DEStAqUE

FEVEREiRO

COmPaRaTiVO - PRaZO DE ENViO
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ABAPA DEFINIu REGRAS PARA ACEITAR AMOSTRAS PARA 
ClASSIFICAÇÃO
Conforme deliberado em reunião executiva no dia 24 de fevereiro de 2015, a Abapa passou a receber em seus 
laboratórios, exclusivamente, amostras que atendam às especificações de tamanho e peso estabelecidas na revisão 
da Instrução Normativa nº 63, do MAPA. O romaneio deve estar em arquivo TXT e atender ao layout específico para 
importação, disponível no software. Esses novos parâmetros de padronização das amostras dão mais agilidade ao processo 
classificatório e evitam variações de resultado. A padronização das amostras quanto ao tamanho é essencial para o processo 
de condicionamento, condição de suma importância nas análises em HVI. Com isso, o Laboratório da Abapa poderá ser 
credenciado no MAPA. 

ABRIL

VISITA DOS PESQuISADORES 
AFRICANOS 
No dia 29 de abril, o Centro de Análise de Fibras recebeu 
uma delegação de 25 pesquisadores africanos, oriundos 
de cinco países da África Ocidental: Benin, Burquina 
Faso, Chade, Mali e Togo, parceiros do projeto “Cotton 
4 + Togo”. Esta é uma iniciativa brasileira de cooperação 
técnica internacional de reforço tecnológico e difusão 
de boas práticas agrícolas para o algodão nos países do 
C-4 e Togo. O projeto é coordenado pelo Ministério de 
Relações Exteriores, por meio da Agência Brasileira de 
Cooperação (ABC), e executado pela Embrapa.

ABRIL
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MISSÃO COMPRADORES 2015 E 
2016
Nos dias 19 e 20 de agosto de 2015 e em 31 de agosto 
e 01 de setembro de 2016, a Abrapa realizou a Missão 
Compradores, que levou uma comitiva de compradores 
internacionais do algodão brasileiro para conhecer 
as instalações do Centro de Análise de Fibras em Luís 
Eduardo Magalhães. Os detalhes desta iniciativa estão 
no Capítulo 4.

AGOSTO

Missão Compradores 2015 Missão Compradores 2016

tREINAMENtO PARA AUxILIAR 
DE ClASSIFICAÇÃO DE AlGODÃO 
Entre os dias 06 e 10 de maio de 2015, a Abapa realizou o 
curso “Pontos fundamentais e estratégicos para o processo 
de classificação do algodão em pluma”, destinado aos 
auxiliares de classificação de algodão. Seu objetivo foi 
proporcionar segurança e assertividade em todas as esferas 
de atuação que envolvam a qualidade da fibra. 

O curso ficou a cargo do SENAI e teve aulas teóricas e 
práticas Laboratório de Análise de Fibras da Abapa; as aulas 
práticas ocorreram no Laboratório de Análises de Fibra da 
Abapa, em 80 horas-aula. Foram capacitados em torno de 20 
profissionais.  

maiO
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PARTICIPAÇÃO NO CIRCuITO ABIT/
tEx BRASIL – COMPEtItIVIDADE E 
INtERNACIONALIZAÇÃO 
No dia 30 de março, o gerente do Laboratório de Análise de Fibras 
da Abapa, Sérgio Brentano, apresentou as Estatísticas de Produção e 
Qualidade da Fibra de Algodão da Bahia, no Circuito Abit/Texbrasil, que 
teve como tema “Competitividade e Internacionalização”. O evento, 
voltado aos empresários da Bahia, abordou o panorama e as perspectivas 
do setor têxtil e de confecção. Foi promovido pela ABIT, através do 
Programa de Internacionalização da Indústria da Moda Brasileira –Texbrasil.

maRÇO

RESulTADOS EM 2016
Para a comodidade dos associados, foi implantado o 
Portal de Atendimento ao Cliente, canal que permite 
ao cotonicultor fazer o acompanhamento de todo 
o processo de classificação, desde o recebimento 
das amostras até a análise. O próprio usuário faz o 
download dos certificados em arquivos PDF e TXT. Assim, 
o laboratório da Abapa se equiparou ao padrão de 
qualidade dos laboratórios mais modernos do mundo.

2016 – AÇõES DE DEStAqUE
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tREINAMENtO PARA AUxILIAR DE CLASSIFICAÇÃO 
DE AlGODÃO 
Entre os dias 09 e 13 e 16 e 20 de maio de 2016, a Abapa realizou o curso “Pontos 
fundamentais e estratégicos para o processo de classificação do algodão em pluma”, 
destinado aos profissionais que atuam na área de classificação de algodão.  

O curso ficou a cargo do SENAI e teve aulas teóricas e práticas no Laboratório de Análise de 
Fibras da Abapa, em 44 horas-aula. Foram capacitados em torno de 30 profissionais, em 
duas turmas. 

VISITA DE GRuPO DE 
PRODuTORES AuSTRAlIANOS 
AO lABORATóRIO
No dia 26 de julho, o produtor australiano de algodão 
e bolsista da Nuffield International, Matthew McVeigh, 
acompanhado de representantes desta entidade, 
participou de uma visita ao Centro de Análises de 
Fibras da Abapa. Ele recebeu uma bolsa de estudos 
pelo programa da Nuffield International, apoiado pelo 
Cotton Austrália em parceria com o Cotton research & 
Development Corporation. Com essa bolsa, está viajando 
pelo mundo para pesquisar e entender mais sobre o seu 
tema de pesquisa, a “Qualidade de algodão com foco em 
degradação de cor através da chuva”, e veio conhecer a 
cotonicultura na Bahia.  

maiO

JULhO
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PERSPECTIVAS FuTuRAS 
Qualidade pressupõe padronização e transparência. 
Por isso, a ênfase da Abapa em manter seus protocolos 
alinhados aos das entidades públicas e privadas que 
definem os parâmetros de qualidade no mercado global. 
A Abapa vai aderir ao projeto Laboratório Central, da 
Abrapa, para dar ainda mais transparência e credibilidade 
aos serviços que presta aos seus clientes. Da mesma 
forma, disponibilizará, no seu portal, as ferramentas para 
o associado realizar a segregação dos fardos pelo banco 
de dados do laboratório. Também é meta da entidade 
aumentar o número de adesões ao sistema de classificação 
através da segregação dos fardos por qualidade intrínseca.
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APOIO àS 
ENTIDADES



A atuação consorciada entre as 
entidades representativas do 

produtor rural contribui para o 
desenvolvimento sustentável do 
agronegócio e da região Oeste. 

9
JuNTOS E
FORTES
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TRABAlhO 
CONJuNTO

Em uma região como o Oeste da Bahia, em que a matriz produtiva 
é notável pela diversidade, a sinergia entre as diferentes culturas 
agrícolas produz benefícios agronômicos compartilhados por 

todas elas. Quando as representações institucionais das cadeias 
produtivas do agro trabalham em parceria, algo muito parecido 
acontece. Se atuam juntas, ganham mais força e poder de negociação. 
Se, mesmo isoladamente, promovem uma melhoria nos processos, 
seja implementando uma nova tecnologia, aperfeiçoando a logística 
para o escoamento da safra e dos insumos, ou reivindicando 
atenção para as suas causas, um ciclo virtuoso é gerado e, direta ou 
indiretamente, termina por favorecer ao bem comum. 

Essa atuação colaborativa foi o modelo escolhido pelas entidades 
representativas do produtor rural do cerrado baiano, e os resultados 
positivos, que vêm sendo colhidos ao longo de quase três décadas 
de ocupação agrícola da região, só reforçam a tese. Cada entidade, 
em seu espectro e natureza de atuação, compartilha conhecimentos, 
ferramentas e expertise, contribuindo para o desenvolvimento 
regional. 

Muitas batalhas foram vencidas assim, tendo a Abapa, a Aiba, a 
Fundação Bahia e o Fundeagro atuando juntos na linha de frente. A 
chegada do Instituto Brasileiro do Algodão–IBA – ele próprio a melhor 
prova da importância da união dos produtores – fortaleceu ainda mais 
os trabalhos. 

Atualmente, a Abapa executa diversos projetos que são 
operacionalizados pela Aiba e pela Fundação Bahia, em forma de 
prestação de serviço, com recursos aportados pelo IBA. Dentre esses 
projetos, estão os que visam a promover a regularização ambiental 
do cerrado baiano, minimizando passivos legais, e garantindo mais 
segurança jurídica para o produtor rural. 

O compartilhamento de princípios, 
competências e objetivos cria o 
ambiente ideal para o trabalho 
colaborativo entre as instituições.

174
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PROJETOS AIBA

CENtRO DE APOIO à REGULARIZAÇÃO 
AMBIENTAl DAS PROPRIEDADES PRODuTORAS 
DE ALGODÃO DO OEStE DA BAhIA – PARtE I 
(DE OUTUBRO DE 2014 A DEZEMBRO DE 2015)

Esta é uma iniciativa de grande importância para 
o agronegócio regional, e vem ganhando força e 
abrangência. O Centro foi implementado em 2014, para 
prestar assessoria técnica e jurídica ao produtor, de 
modo que ele fique em dia com a legislação ambiental 
brasileira, em especial, com o Novo Código Florestal. A 
primeira etapa do Centro vigorou até 2015, e, no período, 

atendeu a 550 produtores, em questões relativas aos 
diversos procedimentos na área ambiental, referentes 
às outorgas, às licenças e ao CEFIR, dentre outras, 
pertinentes ao escopo do projeto “Centro de Apoio à 
Regularização Ambiental das Propriedades Produtoras 
de Algodão do Oeste da Bahia (parte I)”. Esta iniciativa 
foi financiada pelo IBA.
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RESulTADOS 2015 

Nesse período até 2015, os esforços para a 
conscientização do produtor rural para a importância 
do cumprimento da legislação ambiental refletiram 
diretamente no aumento do número de adesões ao 

Passarela da Soja e do Milho 2015 Equipe do Centro Ambiental no Agro Rosário 2015

AÇõES
Número de 

Atendimentos/
publicações

Orientações e atualização de adesão ao Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais 
(CEFIR). 205

Acompanhamento de Notificações, autuações e embargos. 52

Acompanhamento e Orientação sobre Outorga/Dispensa. 54

Orientação CCIR/INCRA. 67

Acompanhamento de Portarias de licenciamento ambiental. 26

Orientações de adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA). 57

Conversões de arquivos do formato DWG para o formato Shape file. 89

Elaboração de Cartilha sobre procedimentos de Regularização Ambiental de 
Propriedades Rurais. 01

Elaboração de Folder de Divulgação das ações do Centro Ambiental. 01

Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR), 
que, na Bahia, corresponde ao Cadastro Ambiental 
Rural (CAR), e também ao Programa de Regularização 
Ambiental (PRA) na região Oeste da Bahia.
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CENtRO DE APOIO à REGULARIZAÇÃO 
AMBIENTAl DAS PROPRIEDADES PRODuTORAS 
DE ALGODÃO DO OEStE DA BAhIA – PARtE II 
(DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016)

A procura dos produtores pelo assessoramento às questões 
ambientais ofertado pelo Centro cresceu, e o programa 
precisou ser estendido e ampliado, criando-se uma 
segunda etapa, que está em vigor desde janeiro de 2016, 
com previsão de término em dezembro do mesmo ano. 
A estrutura de atendimento foi mantida, e a assessoria 
técnica, reforçada. Foram incluídas atividades vinculadas ao 

acompanhamento do cumprimento de condicionantes 
ambientais para o funcionamento das indústrias de 
beneficiamento de algodão em atividade na região 
Oeste e à realização do diagnóstico dos resíduos 
sólidos de empreendimentos e/ou atividades agrícolas 
regionais, atendendo às Portarias de Licenciamento 
Ambiental e à legislação ambiental vigente.
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RESulTADOS 2016 

RESuMO DE ATIVIDADES   

ASSESSORIA Número de Atendimentos/
área em hectares

Orientações e atualização de adesão ao Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais 
(CEFIR) e ao Programa de Regularização Ambiental (PRA). 39

Produtores de algodão que obtiveram assessoria acerca de processos e de 
procedimentos ambientais. 131

Acompanhamento de Notificações e Autos de Infrações. 15

Análise técnica e jurídica de processos vinculados aos órgãos do SISNAMA. 11

Acompanhamento e Orientação sobre Outorga/Dispensa. 31

Esclarecimentos individuais referentes às Notificações e Autos de Infrações específicos. 72

Acompanhamento de Portarias de Licenciamento Ambiental. 26

Conversões de arquivos do formato DWG para o formato Shapefile. 29

Instalação de duas Unidades de Monitoramento e Combate a Incêndios florestais em 
São Desidério e Luís Eduardo Magalhães/Barreiras, na Região Oeste da Bahia.

790 mil hectares/194 Proprieda-
des Rurais. 

Revisão e ampliação do Conteúdo da Cartilha sobre procedimentos de Regularização 
Ambiental de Propriedades Rurais – 2ª Edição. 01

Elaboração de material informativo sobre regularização Ambiental de Indústrias de 
Beneficiamento de Algodão e Gestão de Resíduos Sólidos. 02

Acompanhamento do cumprimento de condicionantes ambientais de Indústrias de 
Beneficiamento de Algodão. 09

Perfil de Propriedades Rurais sobre Regularização Ambiental e cumprimento da 
Legislação Ambiental. 10

Diagnóstico de Resíduos Sólidos. 18.126 hectares

Comunicados de interesse do produtor. 12

A Abapa e a Aiba ampliaram sua atuação 
consorciada não somente no que se refere à 
representação institucional nos 10 Conselhos 
que participam, dentre eles, o Conselho Estadual 
do Meio Ambiente – Cepram, mas, sobretudo, 
na orientação adequada ao produtor sobre os 
procedimentos voltados à sustentabilidade dos 

 De outubro de 2014 até setembro de 2016, o Centro de Apoio à Regularização Ambiental atendeu diretamente a 
927 produtores, em uma prova de interesse e comprometimento do produtor rural em cumprir o Código Florestal 
Brasileiro e o Decreto Florestal Estadual. 

recursos naturais envolvidos no processo produtivo 
e o cumprimento da legislação ambiental para a 
operação do empreendimento rural.

Em 2016, foram realizados 379 atendimentos 
individualizados a produtores de algodão e outras 
culturas na região aos associados da Aiba e Abapa. 

RelatóRio de Gestão – Biênio 2015-2016
Capítulo 9 | apoio às entidades 179



APlICAÇÃO INTEGRADA DE TECNOlOGIAS PARA 
CONSERVAÇÃO DE SOlOS E ÁGuA NAS ÁREAS 
PRODuTORAS DE AlGODÃO NO OESTE DA BAhIA 
(DE JANEIRO DE 2016 A AGOSTO DE 2018)

O Projeto para “Aplicação Integrada de Tecnologias para 
Conservação de Solos e Água nas Áreas Produtoras de 
Algodão no Oeste da Bahia”, executado pela Abapa, através 
da contratação da Aiba, com apoio financeiro do IBA, tem 
como instituições parceiras a Universidade do Estado da 
Bahia – UNEB e a Faculdade São Francisco de Barreiras – 
FASB.

Este projeto tem como objetivo implantar duas Unidades 
Demonstrativas, técnica e economicamente viáveis, com 
modelos integrados de tecnologia de conservação de solos 

e água, para a preservação destes recursos naturais, 
definindo um índice de infiltração de água no solo em 
cada unidade.

Essas informações irão nortear todas as ações 
de sustentabilidade a serem implementadas nas 
propriedades agrícolas. O produtor que atentar para as 
conclusões desse projeto, adotando-as em sua fazenda, 
poderá se tornar um “produtor de água”, com os 
diversos benefícios advindos dessa denominação. 

Estrada com leito acima do nível do solo agrícola e bacias de contenções laterais (modelo ideal para a região oeste)
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Dimensões de um terraço considerado ideal para a região de Roda Velha – modelo sugerido para a Unidade demonstrativa Sul

RESulTADOS 2016 

O projeto teve início em janeiro de 2016, e continuará 
em vigor até agosto de 2018. Em seu primeiro 
período de execução, firmaram-se parcerias com 
a UNEB e a FASB para o acompanhamento dos 
estudos e a caracterização do solo de cada Unidade 
Demonstrativa (UD). Especialistas em solos e água 
destas entidades, através dessa parceria, colaborarão 
para definir os modelos de conservação a serem 
implantados nas duas UDs, e nos demais trabalhos de 
campo requeridos pelo projeto. Adicionalmente, será 
contratada uma empresa especializada em topografia 
para fazer o levantamento planialtimétrico das áreas 
para o delineamento, conformação dos terraços e 
adequação das estradas. 

Os técnicos do projeto visitaram várias propriedades 
na região Oeste e definiram duas áreas para implantar 
as Unidades Demonstrativas. Uma ao Sul, localizada 
em Roda Velha, e outra ao Norte, na Coaceral. 

Nessas áreas, foram realizados estudos topográficos 
e de caracterização de solo, da água e dos dados 

climáticos, a partir dos quais serão definidos os 
modelos conservacionistas mais adequados para 
cada área. 

Ao final do projeto, pretende-se criar um índice de 
infiltração de água no solo. O passo seguinte será 
buscar o reconhecimento de órgãos ambientais, 
para que os agricultores que adotarem tais práticas 
com viabilidade técnica, ambiental e econômica 
sejam reconhecidos como “produtores de água”, 
pois, pelas boas práticas que adotam em suas 
fazendas, permitem a recarga do aquífero Urucuia.

A perspectiva futura é a de que os modelos de 
conservação de solos e de água adotados nas duas 
Unidades Demonstrativas sejam expandidos para 
as demais áreas produtoras de algodão, como uma 
alternativa sustentável à atividade agrícola em toda 
a região Oeste da Bahia.
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PROJETOS FuNDAÇÃO BAhIA

IMPlANTAÇÃO E VAlIDAÇÃO DO SISTEMA DE 
CulTIVO E MANEJO DE SOlOS DO AlGODOEIRO 
DE AlTA TECNOlOGIA NO CERRADO BAIANO 
(DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015)

O projeto teve a Fundação Bahia como prestadora de 
serviço, foi financiado com recursos do IBA e executado de 
janeiro a dezembro de 2015. Seu objetivo foi o de difundir 
conhecimentos técnicos desenvolvidos na região Oeste 
da Bahia, assegurando ao cotonicultor os subsídios para 
que este possa tomar decisões acertadas no que tange 
à adoção de sistema de cultivo mais sustentável. Foram 
beneficiados os produtores de algodão dos seguintes 
municípios: Barreiras, Formosa do Rio Preto, Riachão 
das Neves, Luís Eduardo Magalhães, São Desidério, 
Baianópolis, Correntina, Jaborandi e Cocos, além de 
agrônomos, consultores, estudantes e todos os envolvidos 
na cadeia produtiva do algodão. A iniciativa conta com 
a parceria da Embrapa, através do Centro Nacional de 

Pesquisa do Algodão CNPA – Embrapa Algodão, em 
todas as etapas do projeto. No escopo desta iniciativa, 
estavam práticas sustentáveis de cultivo, como a 
rotação de culturas e o plantio direto, cada vez mais 
adotadas pelos produtores.

Empreender uma agricultura sustentável requer 
esforços especiais no Oeste da Bahia, pois o solo 
regional – arenoso, de baixo teor de matéria orgânica 
e pouco estruturado – é o que se entende como um 
solo frágil, mais susceptível à erosão e à desertificação 
em longo prazo. O cultivo tradicional, através do 
revolvimento constante com máquinas e implementos 
agrícolas, assim como o clima, agrava essa fragilidade. 

Detalhe do algodoeiro no dia 24/03/2015 na área demonstrativa de cultivo do algodoeiro sobre palhada produzida com diferentes manejos.
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Detalhe da apresentação no “Dia de Campo do Algodão” realizado na Fundação BA. (A) Recepção dos participantes. (B) Apresentação no painel. (C) Apresentação na trincheira. 
(D) detalhe da trincheira, raízes e dinâmica de nutrientes numa condição de SPD.

RESulTADOS

Identificação de sete hectares para a implantação 
das Unidades Demonstrativas, sendo: três hectares 
para implantação de semeadura do algodoeiro, sob 
diferentes manejos, para produção de cobertura do 
solo com biomassa, além de quatro hectares para 
implantação da Unidade Demonstrativa de tecnologias 
para sistema de rotação de culturas e sistema de 
produção.

Implantação das Unidades Demonstrativas.

Difusão dos resultados em um encontro técnico, 
realizado na área da UD, que reuniu 37 pessoas, entre 
produtores, técnicos e estudantes.

Difusão dos resultados das Unidades Demonstrativas 
na palestra “Sistema de manejo com palhada e 

rotação de culturas”, proferida no Dia de Campo 
do Algodão, evento organizado pela Fundação 
Bahia, com a participação de 452 pessoas, entre 
produtores, técnicos e estudantes.

Divulgação dos resultados das unidades 
Demonstrativas durante a palestra “Sistemas de 
Cultivo, Rotação de culturas e Espécies de cobertura 
do solo”, apresentada no workshop de Divulgação 
dos Resultados de Pesquisa da Safra 2014/15, 
organizado pela Fundação Bahia. O evento teve um 
público de 153 pessoas, entre produtores, técnicos 
e estudantes.

A B

C D
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ADOÇÃO DE NOVAS CulTIVARES DE 
AlGODÃO PARA O ESTADO DA BAhIA
(DE JANEIRO DE 2015 A NOVEMBRO DE 2016)

Com o objetivo de avaliar e recomendar um número 
mínimo de cultivares de algodão que possa agregar 
tecnologia e rentabilidade aos sistemas de produção 
em uso, a Abapa, através da Fundação Bahia, conduziu 
Unidades Demonstrativas (UD) em várias fazendas da 
região, nas quais foram avaliadas as novas cultivares. Tais 

avaliações foram realizadas com a participação de 
pesquisadores de empresas obtentoras, consultores, 
agrônomos das fazendas e produtores. O projeto foi 
financiado pelo Instituto Brasileiro do Algodão  - IBA 
e conduzido no cerrado da Bahia, durante as safras 
2014/15 e 2015/16.
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Pela análise da pluviometria medida na Fazenda Mizote  - Sede, foi possível observar que o  excesso de chuvas 
nos meses de março e abril, período em que ocorreu a abertura de capulhos de algumas cultivares, resultou em 
apodrecimento. Produtividades obtidas de algodão em caroço e algodão em pluma:

RESulTADOS DA SAFRA 2014/2015

A análise da pluviometria e das irrigações efetuadas 
na UD conduzida na Fazenda Harmonia, com irrigação 
complementar por pivô, permitiu constatar que o 
excesso de chuvas no mês de abril, quando muitas 
cultivares já tinham a maioria dos capulhos abertos, 
resultou em surtos de cavitação, mancha alvo, 
alternária, mofo branco, ramulária e apodrecimentos 
de maçãs. Os resultados para produção de algodão 
em caroço (PAC) e em pluma (PAP), em arrobas por 

hectare, estão apresentados na Figura 1. Pode-se 
observar que oito cultivares se destacaram para 
produtividade de algodão em caroço com médias 
acima de 329 arrobas por hectare, e, destas, 
apenas quatro cultivares (DP 555BGRR, FM 940 
GLT, FM 975 WS e TMG 81 WS) confirmaram a alta 
produtividade de fibras, com médias acima de 144  
arrobas por hectare de fibras.
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FIGuRA 1 - Produtividade de algodão em caroço e em pluma, em arrobas 
por hectare, obtida na UD da Fazenda harmonia – Safra 2014/15.

FIGuRA 2 - Produtividade de algodão em caroço e em pluma, em arrobas por 
hectare, obtida na UD da fazenda Mizote – Sede. Safra 2014/15. 
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RESulTADOS DA SAFRA 2015/16

A UD conduzida em sequeiro na Fazenda Warpol 
passou por veranicos de três semanas, entre os 
meses de fevereiro, abril e maio. Na Figura 3, são 
apresentados os valores obtidos na produção de 
algodão em caroço (PAC) e em pluma (PAP), em 

arrobas por hectare. Observa-se uma média geral 
de PAC de 253 arrobas por hectare e de 106 arrobas 
por hectare de PAP, sendo que algumas cultivares 
superaram essas médias.  

FIGuRA 3 - Avaliação da produtividade de algodão em caroço e de algodão em pluma, em arrobas 
por hectare, das cultivares na UD conduzida na Fazenda Warpol. Safra 2015/16.

FIGuRA 4 - Avaliação da produtividade de algodão em caroço e em pluma, em arrobas 
por hectare, obtida na UD conduzida na Fazenda harmonia. Safra 2015/16. 
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Os resultados obtidos na UD conduzida na Fazenda Harmonia, sob condições de irrigação complementar, 
encontram-se na Figura 4. Observa-se uma média geral de 322 arrobas por hectare de algodão em caroço e 
136 arrobas por hectare de pluma.
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CONCluSõES E RECOMENDAÇõES

SAFRA 2014/15

Pelos resultados obtidos, podem-se tirar as seguintes conclusões:

• Em uma safra com muita chuva na colheita, ocorreu alto percentual de apodrecimento de capulhos, 
variando de 13 a 39% de perda de produção. As cultivares de ciclo mais precoce foram as mais 
prejudicadas e menos produtivas, nestas condições climáticas.

• Em condições de manejo de sequeiro, com uso de alta tecnologia, as cultivares mais produtivas, 
de melhor rentabilidade e características de fibras, foram: FM 982 GL e BRS 371 RF, para os 20% de 
refúgio. Para os 80% de área restantes, as cultivares FM 975 WS, TMG 81 WS e TMG 82 WS.

• Em condições irrigadas, com uso de alta tecnologia, as cultivares mais produtivas e de melhor 
rentabilidade foram, para área de refúgio, BRS 336; BRS 371 RF; FM 944 GL e FM 982 GL. Para a 
maioria das áreas (80% dos lotes das fazendas): FM 975 WS; FM 913 GLT; TMG 42 WS; TMG 82 WS; 
DP 555 BGRR e TMG 81 WS.

SAFRA 2015/16

Para um ano em que o veranico, nas principais áreas de algodão da Bahia, variou de 60 a 90 dias, nas 
fases de florescimento, frutificação e abertura de capulhos, as cultivares que, pelo conjunto das suas 
características, apresentaram-se como as mais rentáveis e equilibradas foram:

• Condições de sequeiro no nível dos veranicos ocorridos na Fazenda Warpol: para refúgio: FM 944 GL 
e BRS 371 RF; para a maioria das áreas: DP1536 B2RF; TMG 45 B2RF; TMG 46 B2RF; TMG 81 WS, 
TMG 42 WS; FM 975 WS; FM 954 BG2RF, CNPA 33 e BG2RF.

• Em condições de irrigação complementar, como as conduzidas na Fazenda Harmonia: cultivares 
para refúgio: FM 982 GL e BRS 371 RF; cultivares para a maioria das áreas: DP 555BGRR; TMG 81 
WS; FM 975 WS; DP1536 B2RF; TMG 45 B2RF; TMG 46 B2RF; FM 913 GLT; CNPA 33 BG2RF.

Junho de 2016 – 2ª visita técnica do projeto Adoção de Novas Cultivares de Algodão Dr. Eleusio Freire
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Ademar Antônio Marçal Ademar Antônio Marçal

“
“

COM A PALAVRA

Cooperação. Esta foi a palavra que regeu o último biênio 
(2015/2016) da Abapa, entidade-irmã da Aiba. E foi na 
gestão de Celestino Zanella que estreitamos ainda mais 

os laços entre as duas associações, dando uma demonstração 
de união e força, em prol do produtor rural do Oeste baiano.

Esta parceria, literalmente, derrubou muros e abriu portas, 
o que resultou na unificação das duas sedes, que eram 
separadas, primeiro por uma parede e depois por um blindex. 
Hoje, sem barreiras, as duas instituições caminham de mãos 
dadas, rumo à sustentabilidade do agronegócio.

A luta conjunta e o intercâmbio de experiência têm 
proporcionado excelentes resultados aos associados da 
Aiba e da Abapa. Por isso, gostaria de parabenizar a conduta 
do presidente Zanella, que entendeu a importância de nos 
fortalecer através de tais parcerias, e dizer que torço para 
que esta cooperação entre Aiba e Abapa seja mantida pelas 
gestões futuras, pois o grande beneficiado é o agricultor.

Parceria esta que viabilizou a execução de importantes 
projetos, a exemplo de recuperação de estradas, 
demarcações de APP’s, monitoramento fitossanitário de 
propriedades rurais, ampliação integrada de manejo e 
conservação de solo e água em perímetros agrícolas, entre 
outros.

Como associado da Abapa, tenho certeza de que o 
cotonicultor baiano foi muito bem representado por esta 
diretoria, tendo seus interesses bem defendidos. Desejo ao 
Zanella sorte em sua nova empreitada, a de presidir uma 
associação com mais demandas e associados. Não tenho 
dúvida alguma de que ele o fará com toda a excelência que 
aplicou à frente da Abapa.

E é como próximo presidente da Abapa que vos digo que tenho 
plena consciência do grande desafio que terei pela frente: o 
de substituí-lo. Sei também que a parceria será mantida e os 
conhecimentos congregados, a fim de que possamos tirar do 
papel tantos outros projetos que trarão desenvolvimento à 
região, gerando ainda mais emprego e renda.

Presidente da Aiba
e presidente eleito para o biênio 
2017/2018  - Abapa

júlio Cézar Busato

júlio Cézar Busato

RelatóRio de Gestão – Biênio 2015-2016
Capítulo 9 | apoio às entidades188



“
“

COM A PALAVRA

Como Isabel da Cunha disse em seu 
discurso de posse como Presidente da 
Abapa, em 2011, “a Abapa transforma 

e melhora as condições de vida das pessoas”. 
E foi exatamente com esse objetivo que 
a Embrapa Algodão decidiu formar fileira 
com os produtores de algodão da Bahia 
desde a safra 1998/99, através de parceria 
com a Fundação Bahia. Com a implantação 
do Fundo para o Desenvolvimento do 
Agronegócio do Algodão – Fundeagro no ano 
2002, as ações de pesquisa e transferência 
de tecnologia foram fortalecidas por meio 
de novos projetos de pesquisa em diversas 
áreas do conhecimento agronômico. 

Nesse contexto, temos trabalhado 
com a Abapa e a Fundação Bahia em 
eventos de transferência de tecnologia 
por meio de cursos, seminários, dias de 
campo. Conjuntamente, lançamos novas 
tecnologias desenvolvidas pela pesquisa, 
destacando-se os avanços no sistema de 
semeadura direta para a região e novas Chefe-Geral da Embrapa Algodão 

Sebastião Barbosa

Sebastião Barbosa
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cultivares de algodoeiro que representam alternativas 
ao que é oferecido pelas empresas multinacionais, 
especialmente aquelas com fibra de qualidade superior 
e com resistência aos estresses bióticos e abióticos, com 
excelente adaptabilidade ao Oeste da Bahia.

O Centro de Pesquisa e Tecnologia de Algodão do Oeste 
da Bahia – CPTO, que possibilita a otimização da parceria 
entre a Abapa e a Fundação Bahia, forma a principal base 
física para pesquisa, desenvolvimento e inovação – tão 
necessários para a sustentabilidade do setor algodoeiro 
do Oeste baiano. O pessoal técnico-científico da Embrapa 
trabalha ombro a ombro com o pessoal do CPTO e com os 
produtores da região, na busca de novos conhecimentos 
que garantam a pujança da cotonicultura baiana.

Além dos programas de melhoramento genético do 
algodoeiro e de sistemas de produção, os crescentes 
custos de produção, principalmente devidos ao bicudo-
do-algodoeiro, têm requerido um esforço ainda maior 
da parceria Embrapa/Abapa/Fundação Bahia. A Gestão 
Abapa – Biênio 2015/16, sob a liderança do presidente 
Celestino Zanella, entendeu a importância da parceria 
com a Embrapa, o que tem sido fundamental à aprovação 
de projetos de longo prazo pela Abrapa, bem como para 
o desenvolvimento de cultivares de algodão resistentes 
ao bicudo.

O setor algodoeiro da Bahia é um dos mais bem 
estruturados do agronegócio brasileiro, principalmente 
devido à existência da Abapa. Neste momento de 
transição, cumprimentamos o Senhor Zanella e sua 
equipe de dirigentes pela grandeza com que comandaram 
os destinos da cotonicultura baiana nos últimos dois 
anos. Aproveitamos o ensejo para augurar muito êxito 
à gestão que se seguirá, liderada pelo futuro presidente 
Júlio Busato. 
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