APOIO À COTONICULTURA DO SUDOESTE DA BAHIA
DADOS SAFRAS
O Projeto de Apoio à Cotonicultura do Sudoeste da Bahia, financiado pelo FUNDEAGRO (Fundo
para o Desenvolvimento do Agronegócio do Algodão) tem o objetivo de beneficiar os pequenos e
médios cotonicultores da região Oeste e Sudoeste, levando informações, orientações e novas
tecnologias para o controle de pragas e aumento da produtividade na safra.

Implantação do Kit de Irrigação do pequeno produtor doado pela Abapa. Malhada-BA / Brumado-BA

Com o objetivo de incrementar a rentabilidade dos pequenos agricultores da região sudoeste, a
Abapa em julho de 2014, sob a condução da ex-presidente, Isabel da Cunha, elaborou um Projeto
Piloto de Irrigação Suplementar por Gotejamento para atender seis produtores, sendo três no
município de Brumado e três em Malhada, como unidades demonstrativas do cultivo do
algodoeiro em um sistema de irrigação complementar, com capacidade para irrigar uma área de
até 01 hectare de algodão.

Lavoura cultivada no Kit Irrigação Abapa - Lagoa Real-BA. Safra 2016/17

Desde as safras 2014/15 a 2017/18, a Abapa promoveu a doação de 81 kits de irrigação
complementar por gotejamento a 81 produtores da agricultura familiar em 11 municípios do
Sudoeste da Bahia:
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MUNICÍPIOS
Brumado
Candiba
Carinhanha
Guanambi
Igaporã
Iuiu
Lagoa Real
Malhada
Pal. de M. Alto
Pindaí
Sebastião Laranjeiras

KITS IRRIGAÇÃO
4
6
3
5
2
12
7
28
9
1
4

Ao demonstrar excelente forma de cultivo, estas unidades dos pequenos produtores
incorporaram tecnologias alternativas e vem sendo utilizadas para ministrar aulas práticas para
estudantes e agricultores. Com uma área de 01 (um) hectare de algodão, com a Implantação de

Unidades Demonstrativas, será desenvolvida uma metodologia de trabalho que considere as
particularidades dessas microrregiões.

Colheita do algodão em área com Kits de irrigação doados pela Abapa – Malhada-BA / Carinhanha-BA.

Os Kits estão instalados proporcionando o cultivo algodão em rotação com culturas regionais
como: feijão, milho, sorgo, melancia, etc.

Área de rotação Kits irrigados algodão/feijão – algodão melancia. Malhada-BA / Candiba-BA.

Espelhado no projeto desenvolvido pela ABAPA, a região está aumentando a área cultivada com
algodão em sistema irrigado por gotejamento, aspersão e micro aspersão. Na safra 2017/2018, já
são aproximadamente 400 hectares de algodão e outras culturas irrigadas. O projeto é
importante ao garantir a permanência do produtor no campo, evitando assim o aumento do
êxodo rural.

Colheita algodão com Kit de irrigação doado pela Abapa em Brumado-BA.

Na safra 2017/18 foram adquiridos 50 kits de irrigação distribuídos nas pequenas propriedades
rurais do sudoeste baiano e implantando um projeto piloto na região oeste da Bahia, nos
municípios de Muquém do São Francisco e Wanderley.
PRODUTIVIDADE DOS 81 KITS DE IRRIGAÇÃO SUDOESTE – 04 SAFRAS
Safra
Safra Safra Safra
Média @
Municípios
14/15 06 15/16 16/17 17/18
Municípios/Produtores
Kits
08 Kits 19 Kits 48 Kits
1
Brumado 04
202,0
136,0 255,0 255,0
203,4
2
Candiba 06
236,0
236,0
3
Carinhanha 03
236,5 198,7
211,5
4
Guanambi 05
209,0 132,2
135,1
5
Igaporã 02
102,0
102,0
6
Iuiu 12
196,0 220,9
223,3
7
Lagoa Real 07
260,0 242,3
241,9
8
Malhada 28
248,0
235,3 260,4 197,7
224,7
9
Pal. de M. Alto 09
158,5 263,3
265,1
10
Pindaí 01
150,0
150,0
11 Sebastião Laranjeiras 04
200,0 224,5
242,5
MÉDIA @ ANUAL KITS
225,0
214,0 223,6 213,1
218,4
Fonte: Programa Fitossanitário – Abapa

A ABAPA buscou atender o maior número possível de agricultores familiares, que somam hoje
81 Kits de irrigação, atendendo diversas associações, sendo que estes e outros pequenos
produtores de algodão receberam acompanhamento técnico por parte da equipe da Abapa
sediada na região sudoeste.

Entrega dos kits de irrigação aos produtores da agricultura familiar com a presença do presidente da ABAPA, Júlio Cézar Busato.

Reunião com produtores de algodão em áreas irrigadas por gotejamento, Kits de irrigação doados pela Abapa aos
pequenos produtores do município de Candiba-BA.

Comitiva Abrapa /BCI / Abapa visita Kits irrigação doado pela Abapa – Iuiu-BA / Malhada-BA.

“Não se pode conceber ‘muitos’ sem o ‘um’.”
Programa Fitossanitário do Abapa

www.abapa.com.br

