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Em suas mãos, um resumo executivo das atividades realizadas pela 
Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) durante o 
biênio 2017-2018. Este trabalho está dividido em nove capítulos 
que focalizam temas específicos e a atuação da entidade em cada 
uma dessas frentes. Traz, também, um breve panorama conjuntural 
da pluma no contexto baiano, brasileiro e mundial. 

O Relatório de Gestão é uma obrigação estatutária para todas as 
diretorias a assumirem a Abapa.  Recentemente, ele vem sendo 
apresentado em formato de livro, o que facilita sobremaneira o seu 
uso como ferramenta para consultas, prestação de contas e difusão 
de conhecimento. 

A cada final de capítulo, o Relatório apresenta depoimentos de 
fontes relevantes do setor, que analisam um ou vários aspectos 
tratados na respectiva seção, prestando o seu testemunho 
acerca da entidade e da cadeia produtiva do algodão. Sobre estes 
depoimentos, não temos qualquer ingerência de conteúdo ou 
opinião, deixando a liberdade de expressão e de escolha do viés 
analítico garantida a todos os convidados que assinam os artigos.

O Relatório de Gestão Biênio 2017-2018 é apenas a representação 
de um intervalo na linha do tempo da Abapa, instituição que, 
desde 2000, é parte indissociável da história da nova cotonicultura 
baiana. Esperamos que, ao longo de muitos anos, as gerações que 
sucederão aos protagonistas da fibra atuais continuem a publicá-lo, 
em qualquer que seja o meio, diante das revoluções tecnológicas 
vertiginosas. Se isso acontecer, teremos a certeza de que, no 
passado e no presente, tomamos as decisões corretas em direção a 
uma cotonicultura sustentável, pensada para seguir, no decorrer dos 
séculos e milênios, acompanhando a humanidade.
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MISSÃO
Representar os interesses da cotonicultura do 
estado da Bahia e promover o algodão baiano 
nos mercados nacional e internacional, de forma 
sustentável e integrada.

VISÃO
Ser reconhecida nacional e internacionalmente 
como referência associativa, contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva 
do algodão da Bahia e do Brasil.

VALORES
• Compromisso com os interesses dos associados
• Transparência e excelência na gestão e 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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O papel do algodão foi e continua sendo fundamental na história da economia mundial e do Brasil. O 
consumo da fibra cresce em torno de 3% ao ano no mercado global, abrindo novos mercados para a pluma 
nacional.

A resiliência e o preparo do produtor baiano de algodão permitiram à cotonicultura do estado não apenas se 
recuperar como superar suas próprias marcas em volume, qualidade e produtividade, tão logo o clima voltou 
ao normal.

Legitimada como entidade de classe e fonte de informações, a Abapa leva a voz da cotonicultura baiana às 
mais diversas instâncias e fóruns, na defesa do setor.

Mais adesões ao ABR/BCI; investimento em recuperação de estradas e nascentes de rios; e o estudo da 
Embrapa Territorial que confirma que oeste da Bahia é a região que mais preserva o meio ambiente no 
estado. Para a Abapa, sustentabilidade é compromisso.

A defesa fitossanitária é estratégica para a sustentabilidade da cotonicultura. Por isso, guerra contra o bicudo 
é sempre inacabada. Em 2018, a perda por bicudo nas lavouras de algodão do oeste da Bahia foi zero.

A região já foi o grande polo de produção de algodão da Bahia, nos anos de 1980. A retomada gradativa da 
área e da produção no Sudoeste tem se intensificado, com o apoio da Abapa.

As inovações tecnológicas na cotonicultura, o alto valor das máquinas e equipamentos agrícolas e a 
necessidade constante de aprimorar conhecimentos fazem da capacitação profissional de pessoas uma 
prioridade da Abapa, com benefícios regionais.

Com a implantação do programa nacional SBRHVI, o laboratório da Abapa vem aprimorando gestão, 
processos e resultados. O Centro é o maior da América Latina e ficou ranqueado entre os dez melhores do 
mundo, nas quatro últimas rodadas de testes realizadas pela CSITC.

Em cada fazenda de algodão do oeste da Bahia, os cotonicultores cuidam de um patrimônio que é de todos: 
o meio ambiente. Com a união dos produtores, está sendo possível ir além na preservação das matas e 
águas da região.
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Quem é do agro “de raiz” sabe que secas e pragas 
são possibilidades nada remotas em uma atividade a 
céu aberto. Contudo, mesmo os veteranos fraquejam 
em situações como as que a Bahia enfrentou, 
principalmente, entre os anos de 2014 e 2016. 
Primeiro, a lagarta helicoverpa, praga sem qualquer 
histórico no cerrado baiano, devoradora de todas as 
culturas agrícolas sem exceção, que causou prejuízos 
bilionários na região, com impactos nas economias 
baiana e brasileira. Depois, uma seca sem precedentes 
na história agrícola do oeste da Bahia, que se arrastou 
por quatro longos anos, baqueando em cheio o 
agricultor já castigado pela lagarta. Esses dois eventos 
terríveis comprometeram até mesmo a credibilidade 
da região. O Matopiba, área agrícola que compreende 
o cerrado dos estados de Maranhão, Tocantins, Piauí 
e Bahia, teve sua imagem desacreditada, ainda que, 
em mais de 30 anos de ocupação agrícola, jamais se 
tivesse registro de uma seca tão demorada e intensa. 

Dentre todas as culturas relevantes da matriz 
produtiva do Oeste, o algodão é a que mais incorpora 
tecnologias para mitigação de risco climático e, nem 
assim, escapou. Desestimulado, o produtor plantou 
menos, e, como o estado é o segundo maior produtor 
de algodão do Brasil, até a safra nacional ficou 
prejudicada. Mas quem é do agro “de raiz” também 
sabe que não há mal que nunca se acabe, e o clima 
voltou à normalidade. Esta palavra não foi escolhida 
por acaso. A seca se arrastar por tanto tempo é que 
foi uma eventualidade. Um fato inédito. Normalidade 
por aqui é o clima bem definido em duas estações – 
chuva e estio – que permitem que a quase totalidade 
das lavouras de algodão sejam em regime de sequeiro, 
sem irrigação complementar. 

Baseados em estatísticas e na sua própria observação 
na lida diária, muitos cotonicultores baianos que, nos 

anos de 2010 e 2011, registraram ganhos excelentes, 
financeiros e de produtividade, aproveitaram para 
aumentar a área e, consequentemente, adquirir mais 
tecnologias. Foram justamente esses os que mais 
sofreram, porque, no agro, investir é tomar recursos, 
contrair dívidas. Não foi nada fácil enfrentar quebras de 
safra, renegociar com as instituições de crédito e, mais 
que isso, conseguir novos financiamentos, porque os 
bancos têm pavor a risco. E não se sai de uma situação 
assim, sem plantar, e, de preferência, algodão. Hoje, 
duas ótimas safras depois, os passivos estão quase 
sanados. 

Foi só voltar a chover que as lavouras responderam 
com todo vigor, porque as chuvas encontraram o 
cotonicultor preparado. O trabalho de base estava 
feito, e as plantações puderam expressar todo seu 
potencial. Não apenas o Oeste voltou a produzir bem, 
como bateu recordes de produção e produtividade 
nas safras 2016/2017 e 2017/2018. A qualidade 
da pluma também foi muito boa, e, em condições de 
mercado favoráveis, o produtor plantou ainda mais. 
Se as previsões climáticas favoráveis se confirmarem, 
em breve a expansão de área deixará de ser uma 
recuperação, para ser de fato crescimento.

Em todo esse período, a atuação da Abapa foi 
imprescindível, buscando soluções para minorar os 
passivos dos agricultores, através da articulação com 
o Poder Público e com a iniciativa privada. E agora, 
num cenário de bonança, a entidade trabalha para 
que a maior alegria de um agricultor, a safra cheia, 
não se torne uma dor de cabeça. Uma produção de 
2,5 milhões de toneladas de pluma, escoada quase 
exclusivamente pelo Porto de Santos, é impensável, 
pois ele já está sobrecarregado. Em novembro de 
2018, atingiu o recorde de 188 mil toneladas num mês. 
Produtores e traders terão de expandir o fluxo dos seus 
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embarques. Como a indústria nacional só consegue 
absorver entre 700 e 750 mil toneladas de algodão, 
as exportações vão aumentar, e o que leva em 
torno de dez meses atualmente, vai demandar 14. 

Não precisa ser bom de matemática para 
entender que a conta não fecha. Mais que nunca, 
precisaremos ter alternativas ao Porto de Santos, 
para fazer com que o nosso produto chegue ao 
destino no tempo acordado com os compradores. 
Por isso, a Abapa, junto com a Abrapa, trabalha 
para viabilizar embarques pelos portos no 
Nordeste, em especial, pelo terminal de contêineres 
de Salvador (Tecon), operado pela empresa Wilson 
Sons e pelo Porto de Pecen, no Ceará. No biênio 
2017/2018, fizemos uma série de reuniões com o 
Governo Federal, o Governo da Bahia, o Tecon e os 
armadores para traçar a estratégia para fomento 
de novas e frequentes rotas. Fizemos embarques 
pelo Porto de Salvador, mas a rota disponível fez 
com que o algodão levasse até noventa dias para 
chegar ao seu destino final, o que inviabiliza a 
alternativa. Vamos continuar estudando soluções 
para contornar este problema.

A Abapa foi decisiva e imprescindível no processo 
de retomada do crescimento do algodão baiano no 
passado, quando a atividade migrou do Sudoeste 
para o Oeste, e também o foi agora. Desde o início, 
a entidade promoveu a união dos cotonicultores 
em busca de tecnologias, sistemas de produção 
e beneficiamento, e, junto ao Governo do Estado, 
trabalhou pela criação, em 2001, do Programa 
de Incentivo à Cultura do Algodão (Proalba), que 
oferece isenção de 50% do ICMS para o produtor, 
dos quais 10% são direcionados a um fundo privado 
de apoio à cotonicultura, o Fundeagro. O fundo foi 
a mola propulsora da cotonicultura no estado e 

continua sendo extremamente importante para 
o seu desenvolvimento. Ele tornou nossa fibra 
competitiva no Brasil, graças aos investimentos 
em pesquisa, infraestrutura e, principalmente, no 
Programa Fitossanitário da Abapa, que manteve 
o bicudo, principal praga inimiga do algodão, sob 
controle.

As perspectivas do mercado futuro do algodão são 
muito boas, pois os estoques globais estão baixos, 
o consumo vem superando a produção mundial, 
a procura por fibra natural vem aumentando em 
relação aos sintéticos e novos tipos de tecnologias 
estão sendo aplicados nos tecidos de algodão, 
buscando associar o conforto à praticidade e 
modernidade. Os mercados da Turquia e da China 
cada vez se abrem mais ao algodão do Brasil, como 
resultado de um trabalho exaustivo e frutífero 
da Abrapa e das associações estaduais, através 
de iniciativas como as missões Compradores e 
Vendedores, e da implementação do programa 
Standard Brasil HVI (SBRHVI), que abarca o Centro 
Brasileiro de Referência em Análise de Algodão 
(CBRA), agora com certificação internacional pelo 
ICA Bremen.

 Presidir a Abapa nestes dois anos foi, para 
mim, uma honra e uma satisfação. Encontrei 
uma associação bem estruturada, com pessoas 
preparadas, capacitadas e comprometidas 
com resultados, graças às diretorias que nos 
antecederam, e a elas quero aqui agradecer. No 
biênio 2019-2020, também sei que posso contar 
com uma diretoria participativa e dedicada, capaz 
de tomar decisões em conjunto, tendo sempre 
como farol o melhor para o produtor e para o 
algodão brasileiro. 









O papel do algodão foi e continua sendo fundamental na 
história da economia mundial e do Brasil. O consumo da fibra 

cresce em torno de 3% ao ano no mercado global, abrindo 
novos mercados para a pluma nacional.
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A relação da humanidade com o algodão data de 
pelo menos 4,5 mil anos antes de Cristo. Só de 
domesticado – quando o homem aprendeu a 

multiplicá-lo a partir de outra planta ou semente – já 
se vão outros quatro mil anos. Desde então, a fibra se 
consolidou e vem mantendo o posto de mais importante 
matéria-prima têxtil do planeta, apesar da forte pressão 
dos sintéticos. O papel do algodão foi fundamental 
na história da economia mundial, sendo um dos seus 
momentos mais importantes a Revolução Industrial, 
quando passou a ganhar espaço na produção fabril 
na Inglaterra, avançando em uso sobre, a até então 
preponderante, lã. Atualmente, o algodão é cultivado 
em mais de 100 países, em todos os continentes, no 
equivalente a 2,8% das terras aráveis do globo. 

COTONICULTURA BRASILEIRA: 
da quase extinção às safras recorde
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Embora a associação com a produção de fios e tecidos 
seja a mais direta, o algodão tem diversos outros usos, 
para todas as subpartes que compõem o “capulho”, nome 
dado ao fruto do algodoeiro antes do beneficiamento. 
Essas subpartes têm valor comercial. A fibrilha é 
utilizada na fabricação de especialidades têxteis como 
feltro, tapetes, panos de chão, não tecidos, pavios, gaze, 
pelúcia, veludo, fitas e bordados, dentre outras. Já o 
caroço é transformado em óleo, línter e farelo, usados 
nas indústrias farmacêutica e química, de alimentos, 
papel e celulose, adubos, ração animal e biodiesel. 
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À medida que a população mundial cresce, o consumo de 
algodão também avança. A fibra tem inúmeras vantagens 
ante seus concorrentes artificiais e sintéticos, tanto 
para quem usa, quanto para o planeta. Para começar, 
ela é natural, confortável, antialérgica e permite à pele 
respirar. Para o meio ambiente, representa um impacto 
muito menor, uma vez que é biodegradável. Quando 
cultivada nos moldes do Brasil, em sistema de rotação 
de culturas, praticamente sem uso de irrigação artificial e 
com a adoção de boas práticas agronômicas, trabalhistas 
e ambientais, o algodão se torna a melhor opção em 
termos de sustentabilidade, conceito que se respalda 
em três pilares: ambiental, social e econômico. O país é 
hoje o maior fornecedor mundial de algodão licenciado 
pela Better Cotton Initiative (BCI), participando com 30% do 
montante licenciado pela ONG suíça.

De acordo com o International Cotton Advisory Committee 
(Icac), o momento atual é de alta para o consumo 
da fibra, que cresce por volta de 3% ao ano. Isso, 
aliado à diminuição gradativa dos estoques chineses, 
tem aquecido a demanda e, consequentemente, 
garantido bons patamares de preços para a commodity, 
estimulando o aumento da área plantada. Só a China 
responde por 34% do consumo mundial da fibra. O país 

Consumo aquecido e 
sustentável 

Ranking de Consumo 
de Pluma (ton. x 1000)

Principais países 
Safras 2017/18
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também é o segundo maior produtor do mundo e o 
terceiro maior importador, tendo sido o primeiro até a 
safra 2014/2015. A Índia ocupa o 2º lugar no ranking de 
consumo, e o Paquistão o terceiro. 

O Brasil também tem uma posição de destaque no 
ranking de consumo. Tendo sido o sétimo colocado na 
lista dos maiores consumidores na safra 2016/2017, 
passou a ser o nono em 2017/2018. A indústria nacional 
demanda entre 700 e 750 mil toneladas de pluma ao 
ano, segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e 
de Confecções (Abit). 

De acordo com o relatório Cotton This Month, de setembro 
de 2018, divulgado pelo Icac, os 100 países que cultivam 
algodão, somados, plantaram, na safra 2017/2018, 
34,516 milhões de hectares de algodão e produziram 
26,854 milhões de toneladas de pluma, movimentando 
uma extensa cadeia produtiva e comercial em operações 
de abastecimento interno, importações e exportações. 
O mesmo Icac aponta que o valor da produção mundial 
de algodão é de aproximadamente US$40 bilhões. Já as 
transações comerciais com a fibra envolvem mais de 150 
países; cerca de 100 milhões de famílias – em torno de 
350 milhões de pessoas no mundo – estão diretamente 
ligadas à sua produção, seja na agricultura seja nos 
diversos elos da cadeia produtiva, como transporte, 
beneficiamento, empacotamento e armazenamento.

Fonte: ICAC/novembro 2018  |  *Projeção
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Índia, China, Estados Unidos, Paquistão e Brasil foram os 
cinco maiores produtores mundiais de algodão, posição 
que vem sendo mantida há diversas safras. O Brasil 
ocupou o quinto lugar no ranking de produção da safra 
2016/2017, devendo ocupar a quarta posição nas safras 
2017/2018 e 2018/2019, pela projeção do Icac. O país 
vem sustentando a posição há, pelo menos, nove safras, 
chegando a estar em quarto lugar na safra 2010/2011. 

Produção mundial

Ranking de Produção 
de Pluma (ton. x 1000)

Principais países 
Safras 2017/18

Fonte: ICAC/novembro 2018  |  *Projeção
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O Brasil, quinto lugar no ranking da produtividade na 
safra 2016/2017, pela projeção do Icac, deve manter a 
posição na safra 2017/2018, subindo para o quarto lugar 
em 2018/2019. O país permanece sendo o detentor de 
uma das melhores produtividades do mundo, chegando 
a ocupar o terceiro lugar na safra 2014/2015. Aqui é 
preciso ressaltar, entretanto, que o Brasil produz quase 
todo o seu algodão (96%) em regime de sequeiro, sem 
irrigação, enquanto concorrentes, como a Austrália, 
irrigam 100% das suas lavouras.

Na safra 2017/2018, a produtividade caiu em 22 países, 
com destaque para a República Central da África, onde 

Produtividade

o recuo foi da ordem de 90%, caindo duas posições no 
ranking (de 58º para 60º). O índice aumentou em 24 
países, com destaque para o Vietnã, que teve acréscimo 
de 153%, saindo da 50ª posição para a 18ª.

O crescimento de produtividade nas lavouras da China 
responde, em parte, pela alta produção do país. A China 
é o segundo lugar no ranking mundial, com volume de 
pluma correspondente a 93% do montante apurado na 
Índia, embora a área de algodão indiana seja, hoje, quase 
o quádruplo da chinesa.

Ranking de Produção 
de Pluma (ton. x 1000)

Principais países 
Safras 2017/18

Fonte: ICAC/novembro 2018  |  *Projeção
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A relação do Brasil com o algodão é histórica e anterior à 
presença europeia no país. Quando Pedro Álvares Cabral 
aportou com sua esquadra por aqui, os índios brasileiros 
já fiavam e teciam a fibra, fazendo artefatos variados 
com ela. Seu plantio chegou a ser recomendado no tempo 
das Capitanias Hereditárias, o que aconteceu, ainda que 
de maneira doméstica e rudimentar, assim como foi a 
transformação da matéria-prima. A intensificação do 
cultivo como atividade econômica, contudo, aconteceu 
com a Revolução Industrial e a transição da manufatura 
para o processo mecânico de produção, e das oficinas 
artesanais para as fábricas. Nestas, a incorporação de 
tecnologias acarretou maior produtividade e aumento da 
demanda por matéria-prima, criando uma oportunidade 
para duas importantes colônias à época: a portuguesa, o 
Brasil, e a britânica, os EUA. 

Na segunda metade do século XVIII, Portugal despontava 
como o principal exportador de algodão do mundo, 
graças à fibra brasileira. Se não fosse uma colônia, seria 
possível afirmar que o país se tornou aí um “player”, por 
sua significativa contribuição no montante consumido 
pela indústria internacional. Claro que não nos moldes 
atuais, mas proporcionalmente. Até porque, hoje, o Brasil 
é conhecido pela excelência do seu algodão e, à época 

Algodão no Brasil

dos primeiros embarques, a situação era bem diferente. 
Apesar da baixa qualidade e das impurezas, seu principal 
concorrente, os Estados Unidos, saiu de cena apenas 
em 1861, por causa da Guerra de Secessão, histórica 
contenda entre os estados do Sul e do Norte daquele 
país, na qual o algodão foi um elemento relevante. O 
Brasil aproveitou a brecha para ampliar os embarques a 
fim de suprir a demanda inglesa.

Essa concorrência Brasil-EUA no abastecimento mundial 
de algodão voltou a ficar evidente nos dias atuais. De 
acordo com a Associação Nacional dos Exportadores de 
Algodão (Anea), o Brasil deverá galgar um novo patamar 
no ranking dos maiores exportadores do mundo ao 
término da safra de 2019. Na safra 2017/2018, de 2,1 
milhões de toneladas, a expectativa, até o fechamento 
deste Relatório, era de que o país viesse a exportar, pelo 
menos, 1,2 milhões de toneladas. Se isso acontecer, o 
Brasil será de fato o segundo maior exportador mundial, 
passando a Índia, e ficando atrás apenas dos EUA, que 
exportam 3,5 milhões de toneladas. E a expectativa, 
tanto dos exportadores quanto dos produtores, é de que 
o algodão brasileiro chegue ao topo do ranking ao cabo 
de sete anos.
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Várias fases marcaram a cotonicultura brasileira no 
século XX: ascensão, apogeu, queda e reconfiguração 
total do seu modelo. Nos anos de 1930, mais uma 
vez, a conjuntura de instabilidade internacional criou 
oportunidades para o algodão do país. A economia nos 
Estados Unidos estava colapsada, após o crack na Bolsa 
de Nova Iorque, que repercutiu, por um lado, no poderoso 
setor cafeeiro no Brasil, mas, que por outro, coincidiu 
com o desenvolvimento da indústria têxtil nacional. Essa 
conjunção de fatores favoreceu a produção de algodão, 
tendo como protagonista o estado de São Paulo, maior 
produtor à época. Logo após a Segunda Guerra Mundial, 
em 1945, a atividade passou por uma fase de baixa, 
para voltar a crescer em 1952. Em meados da década 
de 1960, o país já era o quinto maior produtor mundial, 
precedido, nessa ordem, pelos Estados Unidos, União 
Soviética, China e Índia.

Ascensão e queda

Na década de 1980, a cotonicultura brasileira conheceu 
o seu maior inimigo: um inseto, o bicudo-do-algodoeiro, 
que devastou lavouras inteiras na região Nordeste. A 
praga, somada às dificuldades para obtenção de crédito 
rural e à instabilidade na economia nacional, golpeou em 
cheio a produção. Na década de 1990, com a abertura da 
economia brasileira às importações, um novo impacto, 
no já combalido setor, por pouco não extinguiu de vez 
a cotonicultura no Brasil: de 4,13 milhões de hectares 
plantados na safra 1980/1981, restaram apenas 657,5 
mil no ciclo 1996/1997, considerada a menor área 
plantada com algodão na história recente do país, quando 
foram colhidas apenas 305,8 mil toneladas, também um 
recorde negativo de produção.

RELATÓRIO DE GESTÃO – BIÊNIO 2017-2018
CAPÍTULO 01 | ALGODÃO NO MUNDO E NO BRASIL 21



Para se tornar o que é atualmente, a cotonicultura 
brasileira teve de se reinventar. Isso aconteceu no final 
dos anos de1980, quando a atividade migrou para o 
cerrado, depois de já ter passado pelo litoral e pelo sertão 
nordestino, por São Paulo e pelo Paraná.  Hoje, esse 
bioma de terras vastas e planas abriga cerca de 98% das 
lavouras nacionais, com destaque para o estado do Mato 
Grosso, a região oeste da Bahia e Goiás, respectivamente, 
primeiro, segundo e terceiro lugares em área e produção 
da commodity. Mas a situação era completamente 
diferente na época das primeiras experiências. Nos 
anos 1990, o cerrado já produzia em abundância a soja 
e o milho, dentre outros grãos, mas o algodão era uma 
novidade que gerou desconfiança em muitos. 

Foi um novo começo, em outros moldes e outras bases. 
Produtores, técnicos e cientistas aprenderam com os 
erros anteriores, e tinham em mente que era preciso 
praticar uma cotonicultura sustentável, feita para durar. 
Além da localização geográfica, foi preciso mudar o 
próprio algodão e a forma de manejá-lo, para evitar tanto 
o bicudo e o ataque descontrolado de pragas, quanto a 
exaustão do solo, acarretada pelos plantios sucessivos 
e manejo inadequado. O primeiro passo foi substituir o 
algodão arbustivo pelo herbáceo e erradicar a cultura a 
cada fim de safra, para quebrar o ciclo reprodutivo das 
pragas. A introdução do algodão numa matriz produtiva 
diversificada permitiu a rotação de culturas, uma prática 
agronômica que, além de otimizar o uso de insumos 
e evitar os efeitos nefastos das monoculturas, inibe a 
exaustão do solo e o crescimento desenfreado do bicudo 
e de outros inimigos da lavoura.

Quebrando 
paradigmas em 
um novo cenário

A região tinha em seu favor as condições edafoclimáticas 
que permitiam a mecanização de ponta a ponta na 
produção. Uma nova tecnologia adaptada ao bioma, a 
semente CNPA ITA 90, de alta produtividade e fibra de boa 
qualidade, desenvolvida pela Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), incentivou a expansão da cultura no 
novo polo de produção. 

Com o crescimento da produção da fibra em Mato Grosso, 
os produtores começaram a se reunir para defender os 
interesses do setor e melhorar a rentabilidade. Assim 
nasceu, em 1997, a Associação Mato-Grossense de 
Produtores de Algodão (Ampa). Dois anos depois, em 1999, 
foi criada a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão 
(Abrapa), que passou a incentivar os produtores de outros 
estados a se organizarem também. Foram criadas outras 
nove associações estaduais, dentre as quais, a Associação 
Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa).
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Autossuficiente na produção, o algodão representa 
mais da metade de toda a matéria-prima utilizada na 
indústria têxtil nacional, segundo a Associação Brasileira 
da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit). Esta indústria, 
instalada há cerca de 200 anos, compõe a maior cadeia 
têxtil completa do Ocidente. Apenas o Brasil tem, a um 
só tempo, desde a produção das fibras, até os desfiles de 
moda, passando por fiações, tecelagens, beneficiadoras, 
confecções e varejo. O país produz 9,4 bilhões de peças 
confeccionadas ao ano, e destas, cerca de 5,3 bilhões 
em peças de vestuário, sendo referência mundial em 
beachwear, jeanswear e homewear (artigos de cama, 
mesa, banho e decoração).

Indústria
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Segundo a Associação Brasileira dos Produtores de 
Algodão (Abrapa), a produção de algodão na safra 
2017/2018 foi de 2,1 milhões de toneladas de pluma, 
colhidas em uma área de, aproximadamente, 1,1 milhão 
de hectares, com produtividade média realizada de 1.817 
quilos por hectare. Trata-se de um recorde de produção 
sobre o volume alcançado de 1,959 milhões de toneladas 
de pluma na safra 2010/2011. Para 2018/2019, a 
expectativa, é de superar essa marca, com a colheita 
histórica de 2,5 milhões de toneladas, das quais, em 
torno de 1,5 milhões deverão ser exportadas. Se isso 
se confirmar, o Brasil será o segundo maior exportador 
mundial da commodity, atrás apenas dos Estados Unidos, 
que exportam 3,5 milhões de toneladas. 

A SAFRA 2017/2018 E AS 
PROJEÇÕES PARA 2018/2019

O incremento de quase 27% na produção está exigindo 
planejamento e ações por parte da cadeia produtiva, que se 
prepara para o escoamento e o eventual armazenamento 
de um volume maior de algodão, assim como para um fluxo 
mais longo de beneficiamento, embarques e mesmo de 
capitalização do produtor. O consumo da matéria-prima na 
indústria nacional deve ficar em torno de 750 mil toneladas 
de pluma, o mesmo das safras anteriores, o que denota 
uma certa estagnação da capacidade de transformação 
da matéria-prima internamente. A indústria brasileira 
de têxteis condiciona qualquer aumento de demanda ao 
fortalecimento da confiança e à retomada do consumo 
das famílias, que, em 2018, priorizaram a compra de bens 
mais duráveis, como eletrodomésticos, em detrimento dos 
chamados “bens de salário”, como roupas.
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A cotonicultura brasileira atravessou uma boa fase 
no biênio 2017-2018, exceto pelas indefinições na 
conjuntura político-econômica. O clima ajudou às 
lavouras; os preços remuneraram bem o produtor, que, 
animado, plantou mais. A área plantada com o algodão 
saiu de 949 mil hectares, em 2016, passou para 1,175 
mil hectares, em 2017, chegando a 1,426, em 2018, 
um crescimento de 50,2%, de 2016 a 2018. Os desafios 
para uma nova e consecutiva safra recorde passam pela 
logística: contêineres, portos, caminhões e infraestrutura 
em geral. Em novembro de 2018, o país bateu uma marca 
histórica também em exportação de algodão, de 200 
mil toneladas num mês. Antes disso, o maior embarque 
mensal havia sido em outubro de 2012, quando o Brasil 
embarcou 188 mil toneladas para o mercado externo. 

O excedente na produção reflete o aumento de área, 
fruto da valorização da commodity, e também o avanço 
na produtividade, a capacidade de produzir mais algodão 
por hectare. O desafio, segundo os representantes dos 
exportadores, a Associação Nacional dos Exportadores 
de Algodão (Anea), é manter esta posição. “O consumo 
de algodão no mundo está voltando a crescer, e o Brasil 

Uma das mudanças advindas do aumento do volume de 
produção e, consequentemente, de embarques, é que 
as exportações que, tradicionalmente, se concentravam 
no segundo semestre, terão de ser distribuídas ao longo 
do ano-safra, ocasionando, inclusive, maior estoque de 
passagem. “Historicamente, entre 65% e 70% do algodão 
são exportados durante o segundo semestre do ano. 
Com uma safra maior, a gente vai ter de equilibrar um 
pouco mais esse movimento. O estoque de passagem do 
ano-calendário será maior”, conclui. 

Boa fase

Fluxo alongado

está num momento muito importante para consolidar 
essa produção. O mundo quer regularidade, qualidade 
e capacidade de execução.  Não basta exportarmos 
muito para determinados países. Queremos ter uma 
participação expressiva nas importações deles, e isso 
depende desse tripé”, afirma o presidente da Anea, 
Henrique Snitcovski.
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Na visão da indústria, representada pela Abit, 2018 
foi marcado pela queda no consumo e na produção, e 
pelo crescimento das importações. Uma boa safra, na 
opinião do presidente da Abit, Fernando Pimentel, é 
bem-vinda na medida em que assegura o abastecimento 
de matéria-prima para a produção. “Neste ano, houve 
também um forte aumento de preços dos insumos 
industriais, não apenas de algodão, mas de corantes, 
dentre outros, afetando muito os nossos custos e o 
setor, não consegue repassar nos preços para a ponta 
da cadeia, dada a situação mais apertada no poder de 
compra das famílias”, disse.  “O mercado varejista não 
aceita aumento de preços, tanto que o IPCA do vestuário 
está negativo este ano e a indústria acaba absorvendo 
um monte de custos que drenam sua rentabilidade e 
capital de giro. Então essa é uma realidade dura”, lamenta 
Pimentel. 

Para o ano de 2019, a Abit é reticente nas projeções. 
Segundo ele, a Associação aguarda uma definição do 

Consumo interno

SAFRA 2017/18

quadro de mercado mundial, à luz da guerra comercial 
entre China e EUA, e os reflexos disso na oferta do 
algodão brasileiro no mercado externo e as suas relações 
com o mercado interno. Em 2017 e 2018, Pimentel 
afirma não ter havido problema de quantidade de 
algodão. Mas a indústria registrou queda de produção. 
“Para 2019, havendo uma retomada de consumo 
em função de um efetivo andamento das reformas 
necessárias para o Brasil voltar a crescer, nós teremos 
um pouco mais de visão do que vai ser o mercado. A Black 
Friday, segundo os grandes varejistas, foi melhor do que a 
de 2017, mas o mercado não é homogêneo”, afirmou. 

De acordo com a Abit, depois de alimentos, os custos 
com vestuários representam o segundo maior consumo 
das famílias, equivalentes a RS$220 bilhões por ano. Se 
somados os gastos com vestuário, decoração, sapatos, 
artigos de cama, mesa e banho, vai-se a mais de R$400 
bilhões por ano.

ESTADOS ÁREA PLANTADA 
(ha) 

RENDIMENTO DE 
PLUMA (%)

RENDIMENTO DE 
CAROÇO (%)

ALGODÃO EM CAROÇO

PRODUTIVIDADE 
ESTIMADA (@/ha)

PRODUTIVIDADE 
ESTIMADA (kg/ha)

PRODUÇÃO 
ESTIMADA (ton)

BA 263.692 42,0% 54,0% 322,6 4.839,0 1.276.005,59

GO 32.707 39,0% 53,0% 299,5 4.492,5 146.936,20

MA 22.343 40,8% 51,0% 247,5 3.712,5 82.948,39

MG 25.233 40,5% 54,0% 290,0 4.350,0 109.763,55

MS 30.374 39,5% 54,0% 325,6 4.884,0 148.346,62

MT 794.328 40,8% 55,0% 287,1 4.306,5 3.420.773,53

PI 6.367 43,0% 51,0% 260,0 3.900,0 24.831,30

PR 480 40,0% 52,0% 200,0 3.000,0 1.440,00

SP 7.090 40,0% 52,0% 280,0 4.200,0 29.778,00

TO 3.400 41,0% 54,0% 300,0 4.500,0 15.300,00

TOTAL 1.186.014,00 40,7% 53,0% 5.256.123,17
Fonte: Associações Estaduais. Dezembro de 2018.
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SAFRA 2017/18

SAFRA 2018/19

SAFRA 2017/18

ESTADOS
ALGODÃO EM PLUMA CAROÇO DE ALGODÃO

PRODUTIVIDADE ESTI-
MADA (kg/ha)

PRODUÇÃO ESTIMADA 
(ton) 

PRODUTIVIDADE ESTIMA-
DA (kg/ha) PRODUÇÃO ESTIMADA (ton)

BA 2.032,4 535.922,35 2.613,1 689.043,02

GO 1.752,1 57.305,12 2.381,0 77.876,18

MA 1.514,7 33.842,94 1.893,4 42.303,68

MG 1.761,8 44.454,24 2.349,0 59.272,32

MS 1.927,7 58.552,41 2.637,4 80.107,17

MT 1.757,1 1.395.675,60 2.368,6 1.881.425,44

PI 1.677,0 10.677,46 1.989,0 12.663,96

PR 1.200,0 576,00 1.560,0 748,80

SP 1.680,0 11.911,20 2.184,0 15.484,56

TO 1.845,0 6.273,00 2.430,0 8.262,00

TOTAL 2.155.190,31 2.867.187,14

ESTADOS PREVISÃO DE ÁREA 
(em ha)

PREVISÃO DE PRODUÇÃO 
PLUMA (em toneladas)

BA  331.900  612.360 

GO  42.863  71.463 

MA  27.635  46.959 

MG  42.000  70.560 

MS  37.688  68.215 

MT  1.052.487  1.683.979 

PI  17.113  32.754 

PR  650  819 

SP  16.120  27.082 

TO  7.000  12.915 

TOTAL  1.575.456  2.627.106 

MÉDIA GERAL DO BRASIL 2017/2018

ALGODÃO EM CAROÇO - PRODUTIVIDADE REALIZADA (kg/ha) 4.432

ALGODÃO EM PLUMA - PRODUTIVIDADE REALIZADA (kg/ha) 1.817

CAROÇO DE ALGODÃO - PRODUTIVIDADE REALIZADA (kg/ha) 2.417

Fonte: Associações Estaduais. Dezembro de 2018.

Fonte: Associações Estaduais. Dezembro de 2018.

Fonte: Associações Estaduais. Dezembro de 2018.
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A resiliência e o preparo do produtor baiano de algodão 
permitiram à cotonicultura do estado não apenas se 

recuperar como superar suas próprias marcas em volume, 
qualidade e produtividade, tão logo o clima voltou ao normal.

ALGODÃO 
NA BAHIA

2



RELATÓRIO DE GESTÃO – BIÊNIO 2017-2018
CAPÍTULO 02 | ALGODÃO NA BAHIA

RELATÓRIO DE GESTÃO – BIÊNIO 2017-2018
CAPÍTULO 02 | ALGODÃO NA BAHIA

Depois de enfrentar a primeira grande seca de 
toda a sua história agrícola, que golpeou em 
cheio a safra 2015/2016, o cerrado da Bahia não 

apenas recuperou a área plantada com o algodão, como 
o fez em grande estilo, batendo recordes de produção e 
produtividade nas safras 2016/2017 e 2017/2018. No 
último ciclo, 535 mil toneladas de pluma foram colhidas, 
cerca de 36% a mais que no anterior, que registrou 
393 mil toneladas do produto. A produtividade média 
alcançada nas lavouras foi de 322 arrobas de capulho por 
hectare, e 2.032 quilos de pluma por hectare. 

A retomada na produção estadual também ajudou o 
país a bater o seu próprio recorde, colhendo 2,1 milhões 

de toneladas no ciclo encerrado em 2018. A Bahia 
representou 30% da produção nacional de pluma. A 
Bahia é reconhecida tanto pelo volume quanto pela 
qualidade e sustentabilidade do algodão que produz. A 
produção estadual se dá em duas regiões, o cerrado e 
o Vale do Iuiú, ambas representadas pela Associação 
Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa). 

A recuperação da cotonicultura baiana, após o revés 
do clima, foi rápida porque quando as chuvas voltaram 
à normalidade encontraram os cotonicultores 
preparados. “Adotamos tecnologias para mitigação de 
riscos climáticos e temos condições de clima e solo 
ideais para o cultivo do algodão. Entretanto, os efeitos 

Depois do sofrimento, 
a merecida recompensa
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de um el niño severo e prolongado castigaram muito 
o produtor, que, em trinta anos, nunca havia visto 
uma estiagem tão prolongada”, afirma o presidente 
da Abapa, Júlio Cézar Busato. Porém, segundo Busato, 
duas excelentes safras consecutivas já contribuíram 
para reduzir significativamente os passivos financeiros 
acumulados a partir de 2014, período em que a pressão 
de lagartas, especialmente a helicoverpa, trouxe sérios 
prejuízos aos produtores locais, e não apenas de 
algodão.

“O cotonicultor investiu na melhoria da fertilidade e da 
quantidade de matéria orgânica presente dos solos. 
Ele também aprimorou os processos produtivos e 

adquiriu ainda mais tecnologias. Assim, quando o clima 
voltou ao normal, as lavouras puderam expressar seu 
potencial produtivo”, detalha Busato. O presidente da 
Abapa ressalta sua crença de que, com mais uma grande 
safra, o passivo financeiro será sanado e a cultura voltará 
a crescer no estado. “Os produtores mais castigados 
foram justamente os que mais acreditaram na atividade 
e na região, ampliando suas áreas e, consequentemente, 
adquirindo novas máquinas, equipamentos e outras 
tecnologias”, indica o presidente da Abapa.
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A área ocupada com as lavouras de algodão na 
safra 2017/2018 alcançou 263,7 mil hectares, em 
30 municípios da Bahia. A variação percentual foi 
de 30,8% neste ciclo, antes da safra 2016/ 2017. 
Anteriormente, contudo, a cotonicultura baiana 
amargou uma retração de 16,52% no tocante 
a 2015/2016. No comparativo entre as três 

Consumo interno
últimas safras, o crescimento foi de 12,26%. As 
perspectivas para o próximo ciclo são de um 
incremento de 25,86%. “Aí sim, podemos falar de 
crescimento de área”, enfatiza Busato. A previsão 
da Abapa é de que a área plantada no estado seja 
de 332 mil hectares.

332,0

*Previsão

ÁREA PLANTADA (ha)
Estado da Bahia

Safra 
2016/17

Safra 
2015/16

201,6
235,2

263,7

Safra 
2017/18

Safra 
2018/19*
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Área e produção 
Safras: 2016/17 e 2017/18

Desde a safra 2003/2004, a Bahia é o segundo maior 
produtor de algodão dentre os dez estados que plantam 
a commodity no Brasil. No topo do ranking, está o Mato 
Grosso, que plantou 794,3 mil hectares com a cultura, 
e em terceiro lugar, Goiás, com 32,7 mil hectares em 
2017/2018.

Uma consequência feliz do encontro da vocação 
natural de clima e solo para o plantio de algodão, com a 
competência e o profissionalismo do cotonicultor baiano, 
que sempre busca a excelência no algodão produzido, 
responde pela qualidade diferenciada do algodão da 
Bahia. O estado é beneficiado pela grande luminosidade 
na janela de produção da pluma. 

A alta incidência de radiação solar, com queda de 
temperatura à noite, favorece características da fibra que 

Volume

Qualidade

PRODUÇÃO (TON) PRODUÇÃO (TON)ÁREA (HA) ÁREA (HA)

SAFRA 2016/17 SAFRA 2017/18

são muito apreciadas no processo industrial. “Ela fica mais 
branca, brilhosa, e tem uma capacidade maior de fixação 
da cor durante a tintura, reduzindo, inclusive, a quantidade 
de pigmentos necessários para isso”, diz o gerente de 
Qualidade da Associação Brasileira dos Produtores de 
Algodão (Abrapa). 

Outra vantagem da natureza do cerrado que deixa a pluma 
baiana ainda mais desejável para a indústria são os solos 
claros e arenosos que preservam sua cor original.
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No que tange à competência e ao profissionalismo, o 
produtor baiano de algodão se destaca pela capacidade 
de gestão e de investimento em tecnologias de ponta 
em máquinas, equipamentos, insumos e materiais 
genéticos. Ele também prioriza a qualificação dos 
recursos humanos, e, por isso, montou um grande 
Centro de Treinamento (CT) no município de Luís Eduardo 
Magalhães, que atende a todos os polos de produção 
do algodão na Bahia e já serve de referência para outros 
estados, conforme será apresentado no capítulo 7 deste 
Relatório de Gestão. “O cotonicultor baiano é muito 
engajado na defesa do setor, o que faz com que esteja 
sempre pensando adiante. Isso melhora sua performance 
dentro da propriedade e colabora para fortalecer a 
atividade na Bahia e no Brasil”, considera Busato. 

O trabalho de abertura de mercados, sobretudo 
na Ásia, promovido pelos cotonicultores do Brasil, 
com grande participação da Bahia, tem mobilizado a 
Abapa a buscar alternativas de embarque da pluma 
brasileira, especialmente pelos portos do Nordeste. 
Essa contribuição logística será determinante para as 
exportações brasileiras em um cenário de produção 
nacional de 2,5 milhões de toneladas de pluma já em 
2019, quando o Brasil deverá se tornar o segundo maior 
exportador mundial de algodão. Mais detalhes sobre esta 
atuação logística, no capítulo 3 deste Relatório de Gestão.

O biênio foi marcado pelo otimismo, pela recuperação 
da cotonicultura baiana, impactada anteriormente por 
fatores desfavoráveis de clima e pragas. Como sempre, 
ao longo da sua história de quase duas décadas, a Abapa 

Perfil empresarial

Arrojo

Biênio 2017-2018 
atuou de forma intensa e dinâmica na representação do 
setor na Bahia e no Brasil, na promoção da pluma, na 
abertura de novos mercados, na defesa fitossanitária e 
no fortalecimento da imagem do algodão. A gestão teve 
à frente o cotonicultor Júlio Cézar Busato, que teve o seu 
mandato prolongado por mais um biênio, 2019-2020. 
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Com a presença de produtores rurais, do governador da 
Bahia, Rui Costa, e do vice-governador, João Leão, a Abapa 
empossou a diretoria para o biênio 2017-2018, no dia 17 
de fevereiro de 2017. A solenidade de posse foi realizada 
no espaço Bartira Fest, em Barreiras. O agricultor Júlio 
Cézar Busato, ex-presidente da Aiba na época, sucedeu 
Celestino Zanella. Na ocasião, eles renovaram seus 
compromissos com o agronegócio e com a região.

Em seu discurso de posse, Busato afirmou que o seu 
maior desafio seria trabalhar para que a Bahia pudesse 
recuperar o crescimento da área plantada de algodão. 
“Somos o segundo maior estado produtor de algodão no 
Brasil, estratégicos para manter o país na condição de 
grande player no mercado da pluma”, declarou.

Os Conselhos Diretor e Fiscal que irão comandar a Abapa 
durante o biênio 2019-2020 foram escolhidos durante 
Assembleia Geral, no dia 04 de outubro de 2018.  A chapa 
única foi eleita por aclamação, com poucas mudanças na 
atual configuração.

Jantar de posse

Diretoria para o 
biênio 2019/2020

CONSELHO DIRETOR

PRESIDENTE:  Júlio Cézar Busato

1º VICE-PRESIDENTE: Luiz Carlos Bergamaschi

2º VICE-PRESIDENTE: Paulo Almeida Schimidt

1º SECRETÁRIO: Paulo Massayoshi Mizote

2º SECRETÁRIO: Ernesth Samara Baechtold

1ª TESOUREIRA: Alessandra Zanotto Costa

2º TESOUREIRO:  Marcelo Leomar Kappes

CONSELHO FISCAL

1º TITULAR: Joao Carlos Jacobsen Rodrigues Filho

2º TITULAR: Celito Eduardo Breda

3º TITULAR:  Tiago Hendges

1º SUPLENTE: Denilson Roberti

2º SUPLENTE: Valdenir dos Santos Menezes

3º SUPLENTE: Miguel da Cunha Gonçalves Prado

35



RELATÓRIO DE GESTÃO – BIÊNIO 2017-2018
CAPÍTULO 02 | ALGODÃO NA BAHIA

RELATÓRIO DE GESTÃO – BIÊNIO 2017-2018
CAPÍTULO 02 | ALGODÃO NA BAHIA

No biênio 2017/2018, a Abapa promoveu melhorias em 
sua infraestrutura para garantir ainda mais qualidade 
de trabalho e bem-estar aos colaboradores, o que se 
reflete na capacidade de atender mais e melhor aos 
seus associados. 

Neste período, a principal obra de infraestrutura 
dos prédios da Abapa foi a ampliação do Centro de 
Treinamento Parceiros da Tecnologia, localizado 
em Luís Eduardo Magalhães. O investimento, da 
ordem de R$ 2 milhões, teve aporte de recursos do 
Fundeagro e do Instituto Brasileiro do Algodão (IBA).  
Graças à reforma, o CT terá a sua capacidade de 
atendimento aumentada em 50%, tornando-se ainda 
mais adequado aos cursos que desenvolve e realiza. O 
empreendimento deverá ser concretizado no final de 
março de 2019. 

Em 2018, com recursos do Fundeagro, foi iniciada 
a implantação de um novo sistema de segurança, 
prevenção e combate a incêndio, com a adequação e 
reforma predial da sede da Abapa, em Luís Eduardo 
Magalhães. A ação visa a preservação da estrutura do 
prédio e adaptação às exigências legais do Corpo de 
Bombeiros.

Investimentos em 
infraestrutura

Em outubro de 2018, com recursos do Fundeagro, teve 
início a execução do projeto Modernização do Sistema 
Operacional Administrativo. Em dezembro do mesmo 
ano, foi feita a migração do Sistema PRODIX para o 
Sistema Sankhya. Esta é mais uma modernização na área 
de tecnologia de informação da empresa, e tem como 
meta dar ainda mais confiabilidade à prestação de contas 
dos projetos realizados pela entidade.  O programa é 
o mesmo que vem sendo utilizado com sucesso pela 
Associação Brasileira dos Produtores de Algodão 
(Abrapa), dividido em módulos: Contábeis, Gestão de 
Compras, Financeiro e Contratos. Após a completa 
instalação, esperam-se os seguintes incrementos 
operacionais:

1. 45% na produtividade da equipe; 

2. 60% na agilidade no processo de compras; 

3. Redução dos custos administrativos;

4. Aperfeiçoamento de todo o controle organizacional, 
atendendo o imperativo de qualidade e segurança 
na estrutura da entidade no atendimento aos seus 
públicos, principalmente, associados e funcionários.

Modernização do 
Sistema Operacional
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Por meio do Centro de Treinamento Parceiros da 
Tecnologia (CT), a Abapa disponibilizou, em 2018, oito 
cursos e treinamentos, com vagas para 24 colaboradores 
da área Administrativa, alocados nos setores Financeiro, 
Contábil, Compras, Recursos Humanos e de Prestação 
de Contas, com o objetivo de aperfeiçoar as qualidades 
técnico-cognitivas dos colaboradores.  Dentre os cursos, 
estão: 

• Redação Empresarial;
• NR 23 – Formação Brigada de Incêndio;
• Workshop para Implantação do Sistema de Gestão 

de Qualidade;
• Domínio Folha E-Social;
• Workshop Projetos do IBA;
• Prática em Gestão de Tributos, Visão Estratégica nas 

Organizações;
• E-Social Contábil e Jurídico;
• Ferramentas Est. Recursos Humanos e Cipista.
 
Em 2017, ainda através do CT, a Abapa  qualificou 63 dos 
seus funcionários, nas seguintes habilidades, com cursos 
e treinamentos diversos:
 
• Prevenção e Combate a Incêndio; 
• Prevenção de acidentes de Trabalho; 
• Primeiros Socorros; Uso e Conservação de EPI’s; 
• Excel Básico; Disciplina, Organização e Planejamento 

no Trabalho; 
• E-Social Contábil e Jurídico;
• Redação Empresarial.

Para análise e comprovação dos Demonstrativos 
Contábeis, a Abapa realizou, nos meses de dezembro 
de 2017 e 2018, auditoria externa para comprovar a 
veracidade das informações prestadas, de acordo com 

Na gestão 2017/2018 optou-se pela locação de 
veículos da frota, o que trouxe  agilidade operacional 
e economicidade em despesas como emplacamento, 
seguros, impostos, licenciamentos e manutenção dos 
carros, minimizando os gastos e possibilitando o uso 
de automóveis novos  para atender as necessidades 
da Abapa. A modalidade de locação reduziu custos 
e aumentou a produtividade, uma vez que, em caso 
de quebra, há substituição imediata do veículo, não 
necessitando do tempo de espera para o conserto.

O setor administrativo da Abapa, em 2018, implantou 
o e-Social  (Sistema de Escrituração Fiscal Digital das 
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas), 
visando cumprir rigorosamente todas as exigências do 
governo. Com a integração das informações, a entidade 
se beneficia com a desburocratização dos processos, 
tendo em vista  que a substituição da imensa variedade 
de documentos exigidos pelos órgãos públicos facilitará a 
rotina diária.

O e-Social contribuirá também para a otimização 
da gestão, fundamentando a tomada de decisões 
estratégicas através da visão mais abrangente da 
empresa, uma vez que facilita a comparação de dados 
relevantes e a criação novos indicadores no sistema. 
O e-Social também colaborará para uma maior 
transparência e segurança jurídica, evitando condições 
para a geração de passivos fiscais e trabalhistas. 

Auditoria Externa

e-Social

Frota de veículos

Qualificação 
a legislação vigente e normas contábeis.  O objetivo foi 
garantir a credibilidade nas transações financeiras da 
entidade, com foco na transparência e veracidade dos 
registros, arquivos e documentos fiscais e contábeis. A 
Auditoria externa foi realizada pela empresa BDO Brazil.
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Arlindo Moura  

Se tem uma palavra que ilustra bem o produtor 
baiano de algodão é resiliência. Ele é como 
o cerrado, que perde as folhas nos meses 

de estiagem para voltar com todo o vigor tão 
logo recebe as primeiras chuvas. Há cerca de três 
anos, a cotonicultura baiana viveu um dos mais 
dramáticos períodos em duas décadas, por conta da 
seca que castigou o estado. Na safra 2016/2017, 
a área plantada, que já havia chegado a 417 mil 
hectares em 2011/2012, caiu para pouco menos da 
metade, 201,6 mil hectares. Quem mais sentiu esse 
impacto foram justamente os produtores que mais 
investiram na atividade, expandindo a área plantada 
e adquirindo mais tecnologias. Contudo, bastaram 
três anos consecutivos de bom clima para a Bahia 
retomar com força o crescimento. Na safra que vem, 
deve se aproximar da sua antiga marca, com 332 mil 
hectares plantados e projeção de colher 612,3 mil 
toneladas de algodão em pluma.

A Bahia é o segundo maior produtor de algodão do 
Brasil, e, por ser um estado de grande luminosidade, 
produz pluma de excelente qualidade. A retomada do 
crescimento de área e de produção, e, principalmente, 
de produtividade, impactou significativamente no 
incremento da safra nacional e será ainda mais 
notável nas projeções para 2018/2019, quando se 
espera que o Brasil bata um novo recorde, colhendo 
2,5 milhões de toneladas e exportando 1,5 milhões 
de toneladas de pluma. E a Bahia se prepara para 

Resiliência e 
luminosidade na base 
da cotonicultura baiana

ajudar o país, também, a embarcar a produção, 
graças à ação sempre proativa e inovadora da Abapa. 

No ano passado, o estado experimentou com 
sucesso exportar pelo Porto de Salvador, e acredito 
que essas operações vão ganhar ainda mais 
musculatura no ano que vem. Se, de fato, isso se 
confirmar, será muito salutar para a cotonicultura 
nacional, já que precisamos de alternativas logísticas 
para dar conta do excedente, e desafogar o Porto 
de Santos, que hoje já embarca 97% do algodão 
brasileiro que vai para o mundo. Em um contexto de 
carência de mais infraestrutura rodoviária e portuária, 
e até de contêineres, por conta da diminuição geral 
das importações brasileiras, essa possibilidade de 
exportar pela Bahia ganha ainda mais importância. 

Destaco, em todas as conquistas da Abapa, o 
papel dos seus dirigentes ano a ano, e o ânimo do 
presidente Júlio Cézar Busato em sempre buscar 
soluções para os problemas, para além das divisas 
do seu estado. Ele já colabora para o fortalecimento 
da cotonicultura nacional, plantando bastante e 
colhendo muito bem, mas, além disso, Júlio é um 
líder ativo que tem mostrado o seu valor, inclusive, na 
presidência da Câmara Técnica de Insumos Agrícolas 
(CTIA) do Mapa. Desejo a ele e a toda a diretoria 
muito sucesso na nova gestão, e muitas safras 
cheias para a Bahia.

Presidente da Abrapa  
Associação Brasileira dos Produtores de Algodão



Haroldo Rodrigues da Cunha

Nos últimos dois anos o IBA aprovou mais 
de 40 projetos que estão trazendo diversos 
benefícios para o setor cotonicultor. Somente 

na Bahia foram 06 projetos aprovados, que mais uma 
vez se destacaram pelos ganhos levados à região do 
oeste baiano. Desde os primeiros projetos aprovados 
no IBA, em 2011, a Abapa soma ao todo 36 projetos, 
dentre os quais parte já foi encerrada com resultados 
concretos e outros estão em pleno andamento.

E com tantas iniciativas nesses últimos anos, a Abapa 
tem dado grande contribuição ao setor cotonicultor 
como referência em gestão voltada para resultados, 
além de um exemplo de atuação integrada e 
responsável. 

Socioambiental
Faço uma menção especial aos projetos de cunho 
socioambiental que, como demonstram em seus 
relatórios ao IBA, têm conseguido transformar 
realidades e aumentar o amparo ao produtor de 
algodão do oeste baiano. O modelo inovador do 
projeto do Centro Ambiental, que em uma iniciativa 
pioneira proveu ao associado a prestação de serviço 
de consultoria com vistas a auxiliar os produtores 
a manterem a regularidade legal e as boas práticas 
em gestão ambiental; o Centro de Capacitação e o 
Patrulha Mecanizada também se destacam através 
da gestão de parcerias feitas pela Associação.  

Qualidade da Fibra e Combate a Pragas
Assim como a Abrapa investiu na estruturação 
do Centro Brasileiro de Referência em Análise de 
Algodão – CBRA, com o objetivo de aumentar a 

credibilidade do algodão brasileiro em cenário 
internacional, a Abapa acompanha esse movimento 
e nos últimos dois anos também ampliou os 
investimentos em melhorias do seu laboratório 
de análise de fibra. O laboratório da Abapa possui 
estrutura moderna e garante ao produtor resultados 
confiáveis, atestados pelos diversos programas de 
checagem em que participa.

E para que todos esses projetos tenham razão de 
existir, é preciso cuidar do principal: o algodão. Por 
isso a Abapa continua aperfeiçoando seu projeto de 
Combate a Pragas, demonstrando grande eficiência 
no controle do bicudo-do-algodoeiro e das outras 
pragas que atacam as lavouras de algodão, através 
da difusão de tecnologia, promovendo discussões e 
planos de ação integrados.

Gestão eficiente
Por todos os exemplos citados, parabenizo a 
atual gestão da Abapa, em nome do Presidente 
Júlio Busato. Além das várias ações em busca do 
desenvolvimento sustentável do algodão, almejando 
o crescimento de rentabilidade ao produtor, Busato 
extrapolou a atuação da Associação, promovendo 
diversas ações em prol das comunidades locais. 
Dessa forma a sociedade percebe que a existência 
do algodão e a organização deste setor trazem 
benefícios a todas as pessoas que vivem onde 
o algodão é cultivado.  Esse sentimento de 
pertencimento é fundamental para que as pessoas 
se sintam valorizadas e reconheçam que o 
desenvolvimento e o progresso não são apenas para 
o produtor de algodão, mas para toda a sociedade. 

Presidente Executivo do IBA
Instituto Brasileiro do Algodão 



O biênio 2017/2018 registra o período de 
retomada na produção de algodão com 
excelentes índices de produtividade e 

qualidade.

O estado da Bahia é o segundo maior produtor 
de algodão no Brasil, exercendo importante papel 
na cotonicultura brasileira. A recuperação na área 
plantada dá sinais de que ainda há espaço para 
crescer e superar os mais de 400 mil hectares de 
algodão já semeados no passado. 

Por sua posição geográfica favorável, a produção 
de algodão na região é a primeira a atender às 
necessidades de consumo de um importante Polo 
Têxtil estabelecido no Nordeste do país, mas também 
ao mercado externo, com uma participação de 

Retomada na Bahia

aproximadamente 30% no total das exportações 
brasileiras de algodão. O algodão produzido na Bahia 
está presente nos principais mercados consumidores 
ao redor do mundo.

Sob gestão da Abapa e de seus produtores 
associados, o fortalecimento e consolidação desta 
retomada são resultado do avanço no equilíbrio entre 
produtividade e qualidade, mas também de iniciativas 
relacionadas à infraestrutura e a alternativas de 
escoamento de uma maior produção. Este relevante 
trabalho faz parte da integração de todo o setor para 
elevar a participação da região e do Brasil no mercado 
global.

Parabenizo a gestão, e importantes conquistas 
realizadas durante o biênio 2017/2018!

Henrique Snitcovski 
Presidente da ANEA  
Associação Nacional dos Exportadores de Algodão



Denilson Roberti 
Membro do Conselho Fiscal da Abapa 

Biênio 2017-2018

Como produtor rural da região de Jaborandi e 
Cocos, me tornei diretor da Abapa no biênio 
2017/2018, após o convite do presidente, 

Júlio Busato. Foi um grande desafio encarar a 
importante missão de representar a entidade, que já 
vem atuando há 18 anos na região com um trabalho 
de grande apoio aos agricultores da nossa região. 
Ao me aproximar da entidade, conseguimos levar 
os problemas e sair com soluções. Tínhamos, por 
exemplo, o abandono de áreas de algodão, o que 
levava à multiplicação de pragas como o bicudo-do-
algodoeiro. 

Por meio do Programa Fitossanitário, tivemos total 
apoio dos técnicos e conseguimos envolver os 
produtores desta região. Com muito sucesso, o time 
da Abapa coordenou e acompanhou diretamente as 
aplicações de defensivos para destruição de plantas 
como a tiguera nas áreas-chave. Nós, produtores, 
discutimos propostas, traçamos estratégias, 
arrecadamos produtos e, juntos, conseguimos reduzir 
a pressão da infestação do bicudo.  

Outro trabalho relevante foi a parceria entre 
produtores, Abapa, Aiba e Governo do Estado na 
recuperação e cascalhamento de 60 km de estradas, 
os quais facilitaram bastante o escoamento da 
produção da nossa região. Em 2018, outro projeto, 
dessa vez também em parceria com a Prefeitura de 
Cocos: foram recuperados e cascalhados mais 62 
km de estrada que vão servir de base para a futura 
BR-030. 

Esta é outra demanda bancada pelos produtores de 
Jaborandi e Cocos, que contou com a coordenação e 

contratação do projeto pela Abapa e Instituto Aiba - 
projeto que já foi concluído e entregue ao ministro dos 
transportes, Walter Casimiro, e que está em análise 
para futura licitação. É pertinente ressaltar que, diante 
da mobilização das entidades e dos produtores, 
este trecho foi federalizado no final de 2018, e a 
manutenção passará a ser de responsabilidade do 
Governo Federal.

Em relação às ações de mobilização, a Abapa apoiou a 
vinda do professor Luiz Carlos Molion, que ministrou 
uma palestra sobre Climatologia, na Câmara de 
Vereadores de Jaborandi, em outubro de 2017, 
atraindo o poder público e a sociedade de Correntina e 
Cocos. A partir da palestra, foi evidenciada a retomada 
gradual das chuvas, além de ser apontada a estiagem 
prolongada como a única responsável pela redução da 
vazão dos rios da região, aliviando a pressão social que 
estava em cima dos produtores da região na época.

Por fim, agradeço o convite ao presidente da Abapa, 
Júlio Busato, para participar da diretoria. Embora 
preocupado inicialmente diante da importância da 
função, nunca imaginei o quanto a participação na 
Associação pudesse trazer tantos benefícios para 
mim, como pessoa e profissional, e para os municípios 
de Cocos e Jaborandi. Reforço o trabalho que ele tem 
desenvolvido junto ao poder público e à sociedade 
na defesa do produtor rural. Agradeço a todos os 
produtores associados e aos colaboradores da 
Abapa pelo que têm feito pela nossa região. Espero 
que mais produtores possam se engajar e participar 
diretamente da nossa entidade. 





Legitimada como entidade de classe e fonte de informações, 
a Abapa leva a voz da cotonicultura baiana às mais diversas 

instâncias e fóruns, na defesa do setor.

RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS 
E COMUNICAÇÃO
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A Abapa é a entidade que fala pelo cotonicultor 
da Bahia; que defende seus interesses perante 
a sociedade, os governos, a cadeia produtiva no 

Brasil e os mercados internacionais. Essa interlocução 
é, antes de tudo, um trabalho de comunicação, que 
passa pelo diálogo, pela negociação e pela constante 
emissão de mensagens que consolidam uma linha de 
pensamento e atitude. Por isso, este capítulo tem grande 
espaço no Relatório de Gestão Biênio 2017-2018. Como 
parte de um tecido maior, a Abapa não pode se isolar; 

Representatividade 
proativa

ao contrário, precisa estar em contato com todos os 
seus muitos públicos, inclusive, as comunidades sobre 
as quais, direta ou indiretamente, incidem os efeitos das 
suas ações. No oeste da Bahia, região que tem como 
motor do desenvolvimento o agronegócio, a influência 
de instituições como a Abapa ganha dimensões ainda 
maiores. Eis porque ela tem, cada vez mais, estreitado 
os laços com o entorno, participando e criando 
oportunidades de interação. Adiante apresentamos 
alguns dos mais importantes.

A Abapa mantém canais de comunicação 
modernos e atualizados, nos quais o 
associado, a imprensa ou qualquer pessoa 

interessada em conhecer a sua atuação, ou obter 
mais informações sobre a cotonicultura da Bahia, 
do Brasil e do mundo, pode ter acesso a dados 
claros e fidedignos.

Mídia institucional e 
Canais de Comunicação:

Relatório de Gestão 2017/2018

Comunicação interna – Datas comemorativas, 
comunicados específicos e campanhas de endomarketing 
também fazem parte das estratégias comunicacionais da 
Abapa para com os seus públicos internos, em especial, 
seus associados e colaboradores.
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Endomarketing

Datas Comemorativas

Folders e Cartilhas

Anúncios e divulgações
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Relacionamento com a imprensa – A entidade 
possui um departamento de Comunicação e Relações 
Institucionais e também conta com o suporte de uma 
assessoria de imprensa contratada, que transforma os 
fatos noticiáveis da Associação em sugestões de pauta, 
press releases para a mídia externa e matérias para 
seus veículos próprios. A Abapa é reconhecidamente 
uma “fonte” de notícias sobre o algodão, e é procurada 
pelos principais veículos do país. A quase totalidade 
das notícias veiculadas na imprensa acerca da entidade 
é “espontânea”, ou seja, não demandou investimento 
financeiro, calcando-se apenas na relevância conquistada 
pela Associação.

No biênio 2017/2018, a Abapa aperfeiçoou o seu 
relacionamento com os públicos estratégicos, 
principalmente com a imprensa, e trouxe novas 
ferramentas para a comunicação institucional. A 
Abapa mantém um site institucional (www.abapa.
com.br) atualizado, atrativo e moderno com o objetivo 
de demonstrar a história, missão, visão e valores 
da Associação, bem como os projetos e eventos 
realizados pela entidade em prol do desenvolvimento 
da cotonicultura baiana. Destaque também para a área 
de notícias, com atualização permanente de conteúdo 
sobre a Abapa, o setor de algodão e sobre as ações 
empreendidas pelos agricultores baianos.

No biênio 2017/2018, a Abapa também manteve forte 
o seu relacionamento com os associados e o público 
externo por meio da produção de um informativo 
impresso mensal. 

Desde 2007, a Abapa passou a assinar conjuntamente 
o informativo da Aiba, em função da sinergia entre os 
assuntos e a atuação das duas entidades. Ao longo deste 
período, o Informe Aiba/Abapa ganhando uma nova 
linha editorial e layout arrojado, com incremento nas 
estratégias de distribuição.
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A Abapa criou seu perfil no Facebook em abril de 2014, 
e conta atualmente com cerca de 2,2 mil seguidores, 
que podem ter acesso e interagir com o conteúdo 
disponibilizado pela área de marketing institucional, de 
forma rápida, direta e com linguagem acessível. 

Facebook Instagram

A Abapa conta com uma assessoria de imprensa e 
produção de conteúdo contratada para levar informações 
de qualidade sobre a entidade, construindo um 
relacionamento profícuo com a grande mídia. Dentre 
os veículos da imprensa nacional com relacionamento 

Em fevereiro de 2018, foi criado o perfil da Abapa no 
Instagram, mais um canal de interação e de informação 
entre a entidade e o público em geral, com ênfase em 
imagens e conteúdos audiovisuais.

Mídias sociais

Veículos e ferramentas 
de comunicação

estreito com a entidade, listam-se o Estado de São Paulo, 
Canal Rural, Terra Viva, Globo Rural, Site Notícias Agrícolas 
e Site Agrolink. Há também os veículos regionais, como 
a TV Bahia, rádios locais e os sites Mídia Agro, Nova 
Fronteira, Fala Barreiras, dentre outros.
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No dia 1º de novembro de 2018, o Instituto Brasileiro do 
Algodão (IBA) finalizou o trabalho de consultoria técnica 
executado durante quatro dias junto aos coordenadores 
dos projetos realizados pela Abapa para promover o 
desenvolvimento da cotonicultura baiana. O diretor do IBA, 
Gustavo Prado, e a consultora, Camila Cirillo, focaram nos 
indicadores de resultados dos projetos dentro dos quatro 
eixos debatidos durante o Workshop de Projetos do IBA, 
realizado em maio de 2018, em Brasília: Sustentabilidade, 
Capacitação e Treinamento, Qualidade de Fibra e Controle 
de Pragas. Nos dois primeiros dias, os consultores do IBA, 
Adilson Santos, Jorge Toledo e Ricardo Santos, analisaram, 
junto à equipe técnica da Abapa, a estruturação e matriz 

No dia 15 de outubro de 2018, os coordenadores e técnicos 
ligados aos programas foram apresentados a um novo 
banco de dados para sistematizar e facilitar o acesso de 
produtores, pesquisadores e sociedade civil aos projetos 
que vêm apoiando o desenvolvimento da cadeia produtiva 
do algodão no Brasil. Em fase inicial de implementação 
pelo IBA, que financia e garante suporte aos projetos junto 
às associações de produtores de algodão brasileiras, o 
“Banco do Conhecimento do Algodão” vai permitir também 
um maior intercâmbio de informações entre as entidades 
do setor, garantindo maior assertividade na proposição de 
novos ou renovação dos projetos junto ao conselho gestor 
do IBA. Os coordenadores dos programas da Abapa já 

Comunicação e 
treinamentos em 
projetos da Abapa

Abapa integra Banco 
do Conhecimento

de projetos que deverão ter financiamento renovado pelo 
IBA para o próximo ano, a exemplo do Fortalecimento 
Institucional e do Patrulha Mecanizada.

fizeram a sua parte e começaram a enviar as contribuições 
para o Banco do Conhecimento.
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RELAÇÕES INSTITUCIONAIS:

Em julho de 2017, a “Missão Compradores”, iniciativa da 
Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), 
que traz players do mercado mundial da commodity para 
ver in loco o modelo brasileiro de produção da pluma, teve 
início pela Bahia. O grupo foi composto por representantes 
da indústria do Peru, Bangladesh, Paquistão, China, 
Vietnã, Turquia, Coreia do Sul e Índia, além de traders. Os 
visitantes conheceram o nível de profissionalismo e os 
altos padrões operacionais da cadeia produtiva do algodão, 
desde a lavoura até o beneficiamento e armazenagem, 
passando pelo Centro de Análise de Fibras, que se destaca 
na classificação da fibra por High Volume Instrument (HVI), 

2017

MISSÕES COMPRADORES 2017-2018

garantindo ao mercado a qualidade da fibra comercializada. 
A ação foi realizada no início de julho, para estimular as 
negociações da fibra brasileira no mercado externo.

No dia 25 de agosto, um grupo de 25 compradores 
internacionais de algodão que conheceu a colheita da 
pluma e outras etapas da produção, como o beneficiamento 
e a classificação. A Missão Compradores 2018 incluiu 
representantes de indústrias têxteis de seis países – 
Bangladesh, China, Colômbia, Indonésia, Turquia e Vietnã – 
interessados no algodão nacional, além das mais importantes 
tradings que transacionam a pluma. Os membros da comitiva 
chegaram em um momento promissor para os agricultores 
baianos e confirmaram a qualidade de nível internacional da 

2018

fibra produzida no Oeste do estado. A comitiva também 
visitou a estrutura da cadeia produtiva do algodão de 
outros dois estados produtores – Goiás e Mato Grosso.
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O ano de 2018 marcou a primeira edição da Missão 
Vendedores, realizada pela Abrapa, que levou os 
cotonicultores nacionais para dialogar com o mercado 
comprador internacional e apresentar os bons resultados 
das duas últimas safras e a qualidade da fibra nacional. O 
presidente da Abapa, Júlio Busato, integrou a comitiva que 
passou pela Turquia e pela China. Na oportunidade, a Abrapa 
apresentou um panorama sobre o potencial brasileiro para 
atender a demanda destes mercados nos próximos anos. 
Uma das ênfases da apresentação foi o incremento da 

Bahia integra primeira 
Missão Vendedores

VIAGENS INTERNACIONAIS

A diretoria da Abapa participou, em Singapura, do Annual Trade 
Event, promovido pela International Cotton Association (ICA), 
em outubro de 2017. O presidente da entidade, Júlio Busato, e 
a diretora, Alessandra Zanotto, acompanharam a comitiva da 
Abrapa, que vem aproveitando o encontro para promover uma 
agenda adicional para divulgar o algodão brasileiro e enfatizar 
os esforços institucionais nas áreas de rastreabilidade, 
qualidade e sustentabilidade. Na quinta-feira, 12 de outubro, 
eles participaram da palestra com o analista do mercado do 
algodão, Joe Nicosia, chefe global da divisão de algodão da 
trading Louis Dreyfus, que salientou as principais estratégias e 
exigências para a comercialização em mercados globais. 

2017

2018

ICA Trade Dinner Singapura e Hong Kong

Na ocasião, ainda se reuniram com o líder da divisão de algodão 
da Nort Latam, Henrique Snitcovski, que também é o presidente 
da Associação Nacional dos Exportadores de Algodão (Anea). 
Ainda na programação, o especialista em questões globais do 
agronegócio, que vive em Singapura, Marcos Jank, falou sobre 
as oportunidades para o Brasil na Ásia. No jantar de gala do 
evento, a diretoria da Abapa foi recepcionada pelo embaixador 
do Brasil em Singapura, Flávio Soares Damico, e pelo líder de 
marketing da Bayer, André Kraide Monteiro.

produção de algodão certificado, que, na Bahia, chegou ao 
patamar de 75%, por meio do programa Algodão Brasileiro 
Responsável (ABR), que opera em benchmarking com o 
protocolo internacional Better Cotton Initiative (BCI), referência 
mundial em licenciamento de fibra sustentável.
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Depois de negociações e encontros, a Abapa articulou o 
desenvolvimento de uma nova rota de exportação do algodão 
baiano, via porto de Salvador. Durante a Bahia Farm Show 
2017, o presidente da Abapa, Júlio Cézar Busato, e o Secretário 
da agricultura, Vitor Bonfim, reuniram-se com representantes 
da Mediterranean Shipping Company (MSC) para discutir 
medidas a fim de viabilizar a nova rota.

No dia 13 de junho, em Salvador, a Abapa conduziu uma nova 
reunião de trabalho com todos os envolvidos na cadeia de 
comercialização e logística do algodão. Além do presidente 
da entidade, Júlio Busato, participaram deste encontro os 
diretores comerciais da Tecon, Patrícia Iglesias e Guilherme 
Dutra, que apresentaram a estrutura e a capacidade de 
trabalho da empresa para exportar o algodão baiano por 
Salvador. A empresa MSC, um dos maiores armadores do 
mundo, foi representada pelo gerente Michel Generozo. 

NOVA ROTA DE EXPORTAÇÃO

No dia 24 de julho, a Abapa promoveu uma reunião com 
representantes de entidades ligadas ao setor de exportação, 
na superintendência do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa), a fim de tratar de procedimentos 
fitossanitários para o embarque de algodão para Paquistão, 
Bangladesh e Turquia. O objetivo da reunião foi checar 
os procedimentos necessários para antecipar eventuais 
problemas. O Mapa ofereceu, na oportunidade, apoio para 
agilizar, atender e cumprir a legislação. 

A Abapa promoveu uma reunião, no dia 16 de agosto de 
2017, em São Paulo, com representantes da MSC, Madlog, 
Tecon e tradings, com o objetivo de aperfeiçoar a logística de 
exportação do algodão baiano pelo Porto de Salvador.  
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No dia 17 de outubro de 2017, a Abapa recebeu, em Luís 
Eduardo Magalhães (BA), a visita técnica de parte do 
grupo que iria viabilizar a implementação da nova rota de 
exportação do algodão baiano para os países da Ásia, em 
especial a China, por meio de portos do Nordeste brasileiro. 
A comitiva conheceu parte da estrutura da cadeia produtiva 
do algodão baiano e foi formada pelas empresas Star 
Logística, Suzuyo Gerenciamento Logístico, Alfatrans, 
Transparaná e CMA/CGM do Brasil. Os representantes 
conheceram as instalações da algodoeira UBahia, Eisa 
Interagrícola, e do Centro de Análise de Fibras da Abapa.

Durante a visita, liderada pelo diretor da Abapa, Marcelo 
Kappes, foi ressaltada a adequação dos produtores e da 
cadeia de algodão da Bahia às exigências de qualidade 
para fornecer matéria-prima ao mercado têxtil no Brasil 
e no exterior. Na UBahia, a beneficiadora foi apresentada 
por um dos sócios fundadores, Miguel Goldenberg, e na 
Eisa Interagrícola pela gerente da filial em Luís Eduardo 
Magalhães, Márcia Enéias. Também integraram a comitiva, 

No dia 2 de fevereiro de 2018, em São Paulo, o presidente 
da Abapa, Júlio Cézar Busato, e o gerente geral da MSC, 
Guilherme Monteiro, avaliaram como satisfatória a 
exportação de algodão baiano pelo Porto de Salvador (BA). Um 
dia antes, Busato também se reuniu com os representantes 
das tradings com atuação na Bahia, a Empresa Interagrícola 
S.A. (Eisa) e a Louis Dreyfus, que prometeram aumentar o 
volume exportado de algodão com escoamento pelo porto 
baiano, depois de também participarem do carregamento 
teste da nova rota internacional.

No dia 26 de fevereiro de 2018, Busato encontrou-se com 
os representantes da empresa responsável pela logística 
de operação do terminal marítimo do Porto de Salvador, 
a Tecon. Além de uma avaliação favorável da logística, ele 
aproveitou para solicitar um novo estudo para a exportação 
do caroço de algodão. 

Carlos Vedovato, da Transparaná, e Josias de Oliveira, da 
Alfatrans.

No dia 21 de novembro de 2017, foram exportadas 200 
toneladas de algodão, do oeste da Bahia, rumo à Turquia, 
no Oriente Médio.  O carregamento teste teve por objetivo 
mensurar os custos e benefícios desta prática, a fim de 
diminuir a pressão sobre o Porto de Santos, destino final de 
praticamente toda a produção brasileira, que, em períodos 
de pico de safra, fica sobrecarregado.
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A Abapa acompanhou, no dia 25 de junho, a aprovação 
do parecer do Projeto de Lei 6299/02, em uma comissão 
especial da Câmara dos Deputados, que moderniza a 
legislação que regula a aprovação e uso dos defensivos 
agrícolas para a produção de alimentos no Brasil. Na 
oportunidade, os representantes da entidade também se 
aprofundaram no texto do projeto, conversando com o 
relator, o deputado Luiz Nishimori (PR/PR), e o deputado 
Professor Victorio Galli (PSL/MT). O parecer foi aprovado por 
18 votos favoráveis e nove contrários na comissão especial. 
O projeto ainda passará para a aprovação no Plenário da 
Câmara e, depois, no Senado.

No dia 19, quando foi colocado na pauta o novo 
substitutivo ao Projeto de Lei (PL) 6299/02, também 
integraram a comitiva os diretores da Abapa, Marcelo 
Kappes e Denilson Roberti, os produtores associados, 

A favor da modernização da lei de defensivos 
agrícolas

Otacílio Ferreira, Rubem Branquinho e Patrícia Morinaga, 
além do diretor-executivo da entidade, Lidervan Morais. 
Ao ser votado no Congresso o Projeto de Lei 6299/02, 
será revogada a Lei dos Agrotóxicos (Lei 7.802/89), 
substituindo-se o nome agrotóxico por pesticidas – 
nomenclatura também utilizada nos demais países –, e 
criada a Política Nacional de Apoio ao Agrotóxico Natural.

No dia 21 de janeiro de 2017, os produtores baianos 
prestigiaram o governador Rui Costa durante a entrega 
da obra de recuperação no trecho que liga a BR-135 ao 
distrito da Coaceral. A via é uma das mais importantes 
para o escoamento da produção agrícola da região. Na 
oportunidade, eles entregaram um ofício assinado em 
conjunto pela Aiba, Abapa, Sindicato dos Produtores Rurais 
de Barreiras, Aprochama e Cooperfarms, reivindicando 
reforço à segurança pública, energia elétrica e construção 
da Rodoagro – um corredor viário que ligará a BA-459 (Anel 
da Soja) à BA-225 (Coaceral), cujo convênio já foi assinado 
entre a Aiba e o governo do estado. No dia 27 de janeiro 
de 2017, os presidentes da Abapa, Júlio Busato, e da Aiba, 
Celestino Zanella, fizeram uma rodada de reuniões no 

ENCONTROS COM O EXECUTIVO ESTADUAL BIÊNIO 2017/2018

Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), 
Seinfra e Seagri, quando levaram as demandas ligadas à 
infraestrutura, regularização ambiental e convênios para a 
Bahia Farm Show 2017.
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Em Brasília, os presidentes da Aiba e da Abapa, Celestino 
Zanella e Júlio Cézar Busato, respectivamente, reuniram-
se, no dia 23 de agosto de 2017, com o governador da 
Bahia, Rui Costa, que também estava na capital federal. No 
encontro, os representantes do agronegócio baiano trataram 
de assuntos de interesse do setor, a exemplo do Programa 
de Incentivo à Cultura do Algodão da Bahia (Proalba) e do 
Programa de Desenvolvimento da Agropecuária (Prodeagro), 
além da necessidade de segurança jurídica para a categoria. 
A reunião atendeu a uma solicitação do próprio governador, 

que, em visita à região, manifestou o interesse de voltar 
a discutir esses temas com os representantes das duas 
principais entidades do agronegócio baiano.

Diante da invasão à Fazenda Igarashi, o governador Rui 
Costa recebeu o presidente da Abapa, Júlio Busato, e os 
demais representantes da agricultura baiana, e determinou 
que a Secretaria da Segurança Pública (SSP) apurasse as 
invasões de terras ocorridas no oeste da Bahia, reforçando 
o policiamento na região. A decisão foi tomada após reunião 
com representantes de associações e sindicatos locais, no 
dia 6 de novembro, na Governadoria, em Salvador.

Com a presença do governador da Bahia, Rui Costa, os 
agricultores baianos assinaram, no dia 23 de fevereiro de 2018, 
em Luís Eduardo Magalhães, um convênio de cooperação 
técnica para recuperar um trecho de 50 quilômetros que liga 
as cidades de Cocos, na Bahia, a Mambaí, em Goiás. Por meio 
da Abapa e Aiba, o convênio foi fechado com a Prefeitura de 
Cocos, tornando-se mais uma ação dos produtores rurais para 
melhorar as vias para o escoamento de grãos, beneficiando 
também os moradores que precisam circular entre as cidades.

Representando o setor produtivo do oeste da Bahia, os 
representantes das entidades dos agricultores voltaram a 
recepcionar o governador, no dia 4 de maio de 2018, na Associação 
Barreirense Aerodesportiva (Aba), onde o chefe do executivo 
estadual desembarcou para cumprir agenda na região. Entre os 
compromissos do governador, estava a assinatura da ordem 
de serviço para recuperação de 125 quilômetros da BA-463, no 
trecho que liga o município de São Desidério à BR-020, na altura 
do distrito de Roda Velha. A obra vai beneficiar toda a população da 

região, facilitando a trafegabilidade das pessoas e o escoamento da 
safra de um dos principais polos agrícolas do estado.
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No dia 12 de julho de 2018, a Abapa realizou a doação 
de agasalhos para estudantes da localidade Rio de 
Pedras, em Barreiras. Foram entregues cerca de 400 
peças produzidas em 100% algodão, para crianças, 
jovens e adultos, da Escola Municipal Santa Luzia, que, 
segundo os professores, são vítimas da evasão escolar 
durante o período do inverno. O presidente da Abapa, 
Júlio Cézar Busato, participou da solenidade de entrega, 
juntamente com as representantes do Núcleo Mulheres 
do Agro, Grasiela Bergamaschi, Neuza Brugnera e Suzana 
Viccini, que identificaram a demanda na comunidade e 
encaminharam a solicitação. A iniciativa também integra 

Em 14 de dezembro, a Abapa também contribuiu com 
a formatura dos estudantes da localidade na zona rural 
de Barreiras. O presidente da Abapa, Júlio Busato, esteve 
presente à solenidade e presenteou os formandos com 
mochilas personalizadas. A solenidade foi fomentada pelo 
Núcleo Mulheres do Agro, liderado por Suzana Viccini, que 
vem promovendo um trabalho de parcerias focado no 
desenvolvimento da comunidade. O evento também contou 
com a presença do empresário Osmar Martins, da Jaraguá 
Veículos.

AÇÕES SOCIAIS 

Doação de agasalhos 
na zona rural de 
Barreiras

Apoio à formatura de 
estudantes 

o movimento Sou de Algodão, que incentiva o uso da fibra 
pelos consumidores finais, no mercado interno.
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No mês de junho, quando foi celebrado o Dia Mundial 
do Meio Ambiente, os agricultores do cerrado baiano, 
representados pela Abapa, Aiba e SLC Agrícola, promoveram 
a doação de um total de 2.850 mudas de árvores nativas 
para as cidades de Cocos, Correntina, Luís Eduardo 
Magalhães, Formosa do Rio Preto, Riachão das Neves e 
Wanderley. Caju, Lobeira, Leucena e Jatobá integraram a 
lista de espécies típicas do cerrado disponibilizadas para as 
prefeituras da região.

Nos municípios 
da região Oeste 

Com o objetivo de fomentar a conservação do meio 
ambiente, Abapa, Aiba e SLC Agrícola distribuíram, no final 
de abril, 500 mudas de árvores nativas do cerrado para 
estudantes do ensino infantil da Escola Espaço Criativo, 
em Barreiras. As instituições integraram o projeto Plante 
uma Árvore, iniciativa da própria escola, que envolve 
o acompanhamento, passo a passo, do crescimento 
da muda doada, e aproveita a atividade para difundir 
valores e práticas sustentáveis entre os estudantes. Cada 

Em escolas

DOAÇÕES DE MUDAS

estudante recebeu também uma cartilha que ensina como e 
por que cuidar do meio ambiente.
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A Abapa apoiou a 12ª e a 13ª edições do Dia Nacional 
da Coleta de Alimentos, realizadas em 2017 e 2018, em 
Barreiras. A ação integra outras 55 cidades brasileiras, 
mobilizadas em todo o país para arrecadar gêneros 
alimentícios. Os voluntários foram distribuídos em mais de 
260 supermercados, em 56 cidades brasileiras.

Como forma de incentivar a agricultura de Barreiras, a 
Abapa, por meio de seus associados, realizou no dia 29 
de novembro as doações de um total de 850 quilos de 
feijão a agricultores de comunidades rurais. A primeira 
ação foi no dia 29 de novembro, na localidade de São 
Vicente, região do Rio Branco, a 70 quilômetros da sede do 
município. Cerca de 25 agricultores receberam 200 quilos 
das sementes, entregues pela Associação e doadas pelo 
presidente da Abapa, Júlio Busato, e pelo diretor consultivo 
e ex-presidente da entidade, João Carlos Jacobsen. Os 

Arrecadação de alimentos 

Sementes para 
pequenos agricultores

contemplados integram o Programa Vale Produtivo, da 
Prefeitura de Barreiras, que prevê suporte técnico na produção 
de alimentos aos agricultores familiares. Correção de solo, 
hora/máquina e as sementes foram oferecidas pela Abapa.

Em mais uma ação prática de responsabilidade 
socioambiental, os produtores rurais, representados pela 
Abapa, apoiaram, no dia 3 de novembro, o lançamento 
aéreo de sementes de ipê em Barreiras.  A área escolhida 
foi a vegetação nativa no entorno da pista da ABA, de 
onde partiu a aeronave que realizou a ação, que também 
contou com a participação de membros da sociedade civil 
e da própria ABA. Este é o primeiro lançamento aéreo de 

Lançamento aéreo de 
sementes de ipê

sementes nativas pela Abapa, que vem apoiando a entrega 
de árvores nativas em parceria com a SLC Agrícola e com o 
Projeto de Recuperação e Proteção de Nascentes de Rios 
do Oeste da Bahia.
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No dia 22 de dezembro, a Abapa integrou a campanha 
“Natal do Bem” promovida pela TV Oeste, afiliada da Rede 
Globo. Na oportunidade, foram entregues presentes que 
foram doados para as crianças e adolescentes do Lar de 
Emmanuel, em Barreiras.

No dia 21 de dezembro, a Abapa e Aiba integraram a 
parceria do “Natal Solidário” da Escola Municipal Paulo 
Freire, localizada no Conjunto Habitacional Rio Grande, em 
Barreiras, quando foram doados brinquedos para as crianças 
e adolescentes da instituição de ensino. A escola também 
conta com o projeto “Horta na Escola”, desenvolvido pela 
Aiba em parceria com a Abapa e a Prefeitura de Barreiras.

No mesmo dia, foram doados materiais didáticos para a 
Associação Projeto Geração Eleita, que promove atividades 
ligadas à música, esporte e lazer para as crianças do bairro 
Jardim das Oliveiras, em Luís Eduardo Magalhães.

A Abapa encerrou 2018 integrando a Campanha Plante 
Amor, que aconteceu na Praça Castro Alves,  no dia 29 de 
dezembro. Foi realizada a entrega de mil mudas de plantas 
e flores. Na ocasião, ocorreram ainda um café da manhã e o 
desenvolvimento de atividades artísticas e culturais. A Abapa 
contribuiu, em parceria com a SLC Agrícola, com o evento 
doando mudas de espécies nativas do Cerrado. 

Natal do Bem

Natal Solidário

Apoio a projeto 

Campanha Plante Amor
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Durante a Bahia Farm Show 2017, a Abapa, no dia 1º 
de junho, assinou o Convênio de Cooperação Técnica 
com o Serviço Social da Indústria (Sesi), referente às 
atividades de capacitação desenvolvidas pelo Centro 
de Treinamento Parceiros da Tecnologia. A parceria, 
que se mantém até hoje, ampliou a atuação do pilar 
social da Abapa, com investimentos maiores em 
saúde e educação voltados aos trabalhadores da 
cadeia produtiva do algodão na região oeste da Bahia. 
O presidente da Aiba, Celestino Zanella, também 
participou da reunião.

Sesi  – No dia 5 de setembro de 2017, a Abapa ampliou 
a parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi), para 
oferecer cursos sobre as Normas Regulamentadoras 
do Ministério do Trabalho sobre saúde e segurança, 
assim como das condições de trabalho na área rural, 
educação de jovens e adultos (EJA) a distância. Pela 
parceria, também serão realizados seminários, voltados à 
implantação do E-Social nas empresas.

ASSINATURAS DE CONVÊNIOS E PARCERIAS 

Seagri – No dia 24 de julho de 2018, o presidente da 
Abapa, Júlio Busato, firmou convênio com a Secretaria de 
Agricultura do Estado da Bahia (Seagri), para a contratação 
de serviços para a manutenção da classificação visual 
do algodão baiano. No novo convênio de parceria, os 
produtores baianos, por meio da Abapa, cedem as 
instalações do Centro de Análise de Fibra, localizado 
em Luís Eduardo Magalhães, a fim de que os técnicos 
da Seagri possam fazer as análises e expedir laudos 
para atestar a qualidade da fibra produzida na Bahia 
para o mercado consumidor. Anteriormente, a análise 
era realizada pelos técnicos da Empresa Baiana de 
Desenvolvimento Agrícola (EBDA), órgão com o qual a 
Abapa também mantinha convênio.
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Sesc –  No dia 9 de abril, a Abapa fechou um convênio 
de cooperação técnica com o Serviço Social do Comércio 
(Sesc), com vistas ao compartilhamento das instalações 
e treinamentos desenvolvidos mutuamente pelas 
entidades. Os colaboradores e associados da Abapa 
passaram a ter acesso à infraestrutura de lazer, 
recreação e turismo, além de hospedagem nas unidades 
do Sesc, em Salvador e no interior. Embora o Sesc seja 
destinado aos comerciários, prestadores de serviços e 
empregados das empresas de turismo, a Abapa está 
ampliando, por meio dos convênios, a abrangência de 
atendimento do seu público. Inaugurado em 2013, o 
Sesc Barreiras conta com uma estrutura de atendimento 

Cetep – A Abapa firmou um convênio, no dia 5 de março, 
de cooperação técnica com o Centro Territorial de Ensino 
Profissional (Cetep) da Bacia do Rio Grande, sediado em 
Barreiras. O objetivo foi promover o intercâmbio das 
atividades desenvolvidas pelos produtores de algodão 
no Centro de Treinamento Parceiros da Tecnologia, em 
Luís Eduardo Magalhães, para garantir o acesso dos 
estudantes do ensino profissionalizante de todo o oeste 
da Bahia. O convênio teve início com uma visita do 
superintendente de Educação Profissional e Tecnológica 
da Secretaria Estadual de Educação, Durval Libânio, 
à Fazenda Modelo e à sede da Abapa. Na ocasião, o 
superintendente sinalizou a possibilidade de realização 

Ufob e Uneb – No dia 19 de novembro de 2018, a Abapa 
celebrou um convênio com a Universidade Federal do 
Oeste da Bahia (Ufob) e com a Universidade do Estado 
da Bahia (Uneb). A finalidade foi aproximar as ações que 
já vêm sendo desenvolvidas entre as entidades na área 
agrícola, visando à capacitação dos futuros profissionais 
do setor e ao financiamento de novas pesquisas para 
assegurar mais produtividade e crescimento da produção 
de algodão na região. A solenidade ocorreu na sede da 
Abapa, em Barreiras, e o convênio foi assinado pelo 
presidente da entidade, Júlio Busato, pela Reitora Pró-

odontológico, Ensino Infantil e Fundamental, e também um 
teatro com 310 lugares, galeria para exposições, biblioteca, 
parque aquático, quadra poliesportiva, dentre outros.

de atividades conjuntas para formação e qualificação 
profissional de estudantes e trabalhadores da zona rural, 
no âmbito da cadeia produtiva da cotonicultura.

Tempore da Ufob, Iracema Veloso, e pelo diretor substituto 
do Campus IX da Uneb, Ramão Jorge Dornelles.
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No dia 18 de setembro de 2018, o presidente da 
Abapa, Júlio Cézar Busato, e o prefeito de Luís Eduardo 
Magalhães, Oziel Oliveira, oficializaram a assinatura 
de um Acordo de Cooperação Técnica que garantirá 
a recuperação de 60 quilômetros da estrada do Alto 
Horizonte, naquele município. A via vicinal liga fazendas 
e comunidades rurais às rodovias federais BR-020 e BR-
242, beneficiando 300 famílias.

Em 2 de outubro de 2018, o presidente da Abapa, Júlio 
Busato, participou de reunião com o prefeito de Barreiras, 
Zito Barbosa, quando foi fechado o primeiro Acordo de 
Cooperação Técnica para o Projeto de Recuperação de 
Nascentes dos Rios do Oeste da Bahia. No dia 23 de julho, 
foi a vez do vice-presidente, Paulo Mizote, representar a 
entidade em reunião com o prefeito de Barreiras, quando 
teve início o estabelecimento desta parceria, além do projeto 
Horta na Escola e suporte à construção do plano de manejo 
da Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio de Janeiro. Na 
oportunidade, o prefeito Zito garantiu a manutenção de 
ônibus escolar para apoiar as ações do programa Jovem 
Aprendiz Rural na Fazenda Escola Paulo Mizote.

No dia 24 de julho de 2017, Abapa e Aiba, juntamente 
com representantes da Prefeitura, faculdades, empresas 
e comércio da cidade de Barreiras, reuniram-se com 
compradores de algodão de Santa Catarina em um jantar 
de negócios. Na ocasião, foram apresentados os números 
de volume e dados acerca da qualidade do algodão 
produzido na região, além de outras potencialidades do 
oeste da Bahia para a prospecção de novos negócios.

PROSPECÇÃO DE NOVAS PARCERIAS

Comitiva de Santa 
Catarina
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Promover e participar de eventos é parte da agenda de 
uma entidade de representação de classe, que demanda 
tempo e investimentos, mas traz resultados positivos e, 
por vezes, definitivos para o alcance dos seus objetivos. 
Eventos são ferramentas estratégicas de relações 
institucionais que favorecem o network, a difusão e a 
aquisição de conhecimentos, a promoção de imagem e 
também a integração. Foi no sentido de estreitar os laços 
entre a Abapa e a sociedade no oeste da Bahia, dando 
visibilidade à cadeia produtiva do algodão ante o cidadão 
comum, que a Associação criou a Corrida do Algodão e 
a Cotton Bike. Dois eventos esportivos que, à primeira 
vista, parecem não ter relação direta com o setor, mas 
cujo sucesso e adesão em massa, registrados desde as 
primeiras edições, reforçam a tese de que o algodão faz 
parte da vida e do dia a dia das pessoas. E, assim como 
os esportes, a pluma é natural, saudável e tem o dom de 
congregar. Nesta seção do capítulo, um resumo do êxito 
da primeira e da segunda edições da Corrida do Algodão, e 
também o registro da estreia, em grande estilo, da Cotton 
Bike, bem como dos principais eventos que tiveram a 
participação da Abapa.

No biênio 2017/2018, os colaboradores da Abapa e Aiba 
conheceram durante um café da manhã o projeto dos 
eventos esportivos: Corrida do Algodão e Cotton Bike. A 

EVENTOS

Mobilização Interna

ação também ajudou a incentivar na mobilização e participação 
das equipes das entidades nas provas.
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Em 2018, a Abapa realizou a primeira edição da Cotton 
Bike, prova de Mountain Bike Olímpico (XCO), válida pelo 
ranking nacional, que reuniu, no dia 2 de setembro, em 
Barreiras, ciclistas também dos estados de Tocantins, 
Goiás e Distrito Federal, além de representantes de 
vários municípios baianos. Um público estimado em 
700 pessoas conferiu a performance dos 150 atletas 
inscritos, nas 11 categorias da prova. A criançada fez a 
festa na categoria Kids Race, realizada em um circuito 
exclusivo adaptado para os pequenos. Duas largadas 
principais, com categorias divididas por idade, no 
masculino e no feminino, fizeram os competidores suar 
em uma pista de 4,2 km de extensão, com subidas, 
descidas íngremes e pedras, que exigiram muita 
habilidade, resistência e técnica.

Enquanto os atletas se revezavam em curvas e 
manobras radicais, o público acompanhava tudo de 
um píer, dentro da área de convivência do evento, 
que teve ‘food trucks’, paredão de escalada, slackline, 
playground para crianças, DJ e apresentação da banda 
Rádio Elétrica. Um total de 10 mil reais foi distribuído 
aos vencedores, entre medalhas, troféus e quantias em 
dinheiro.

O evento foi considerado o terceiro melhor de ciclismo 
da Bahia, e também foi lembrado nas categorias 
“Evento Revelação” e “Melhor Premiação”, no Troféu 
Papo de Pedal, cuja premiação aconteceu no dia 24 de 
novembro, em Vitória da Conquista (BA). 

Realizada pela Abapa, a Cotton Bike teve o patrocínio 
da Abrapa, CRD Capital, Gotemburgo Volvo, Aço Center, 
Alfatrans, CCAB Agro S.A., Ciaseeds, Fazenda Sete 
Povos, Mineração do Oeste, Oeste Cotton, Sicred 
Barreiras, UBahia e Veneza Equipamentos, com apoio 
do Fundeagro, Instituto Brasileiro do Algodão (IBA) e 
Prefeitura de Barreiras.

1ª edição realizada com sucesso em Barreiras 

COTTON BIKE  2018
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A Abapa passou a investir em eventos esportivos em 
2017, como forma de aproximar as pessoas da cadeia 
produtiva do algodão, além de incentivar uma vida mais 
saudável, com a prática da atividade física. A primeira 
edição da Corrida do Algodão, realizada no dia 30 de 
outubro de 2017, em Luís Eduardo Magalhães, reuniu 
700 atletas nas categorias infantil, cadeirante, masculino 
e feminino. Quem passou pela Praça Albano Lauck, local 
da prova, pôde conferir a grande estrutura montada para 

No dia 21 de dezembro, a Abapa, organizadora da 
Corrida do Algodão, promoveu a doação de materiais 
esportivos para três instituições sociais de Luís Eduardo 

Sucesso absoluto na 
primeira edição

CORRIDA DO ALGODÃO  2017

Magalhães: Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais 
(Apae), Amigos da Bola Laranja (ABL) e o Centro de 
Tratamento e Recuperação de Dependentes Químicos 
(Cativar). Elas receberam kits com bolas de futebol, vôlei 
e basquete, redes de futebol, jogos de camisa de futebol, 
dentre outros.

A Corrida do Algodão 2017 teve patrocínios da Agrosul/
John Deere, Bayer, CCAB Agro S.A., Sudotex, Sindicato 
Rural dos Produtores Rurais de Barreiras e Luís Eduardo 
Magalhães, UBahia, Unicot, FMC, Sesi/Fieb, Fundeagro, 
Grupo Horita, Morinaga Sementes, Zanotto Cotton, 
Bradesco e apoio da Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães.

aliar atividade física, esporte, música e produção agrícola. 
O encerramento da prova terminou com o show da banda 
Vintage, de Luís Eduardo Magalhães. 

A Corrida do Algodão distribuiu R$ 5 mil em prêmios e troféus 
para os vencedores. Os demais inscritos receberam medalhas de 
participação por encararem os trajetos de 10 km, 5 km e 1 km. 
Vídeos e material gráfico da campanha “Sou de Algodão” 
circularam no evento, proporcionando um primeiro contato com 
a ação.
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No dia 30 de setembro de 2018, Luís Eduardo Magalhães 
foi sede, pelo segundo ano, da Corrida do Algodão. O 
evento reuniu atletas profissionais, amadores, cadeirantes 
e crianças, em percursos predefinidos. Cerca de mil atletas 
competiram nas categorias Kids, Cadeirantes, Masculino e 
Feminino, em circuitos de 800 metros, 5 km e 10 km. Um 
total de R$ 15 mil reais, entre valores em dinheiro, troféus 
e medalhas, foi distribuído aos participantes.

Na praça do Jardim Paraíso, atletas e milhares de 
pessoas foram prestigiar o evento, ao som de música 
eletrônica e do ritmo contagiante do artista Bosco 
Fernandes. Academias, empresas de saúde e expositores 
do segmento do agronegócio associaram suas marcas 
e produtos à Corrida do Algodão, numa mostra de 
reconhecimento da importância do evento. A corrida 
contou ainda com espaço gourmet com lanches e bebidas. 
O movimento Sou de Algodão, da Abrapa, foi destaque e 
um toque a mais de charme, para mostrar os atributos 
naturais da pluma, totalmente desejáveis na prática 
esportiva.

A Corrida do Algodão 2018 foi realizada pela Abapa com 
o patrocínio das empresas: Agrosul – John Deere, Unicot, 
CCAB Agro S.A., Basf, Girassol Agrícola, Sudotex, J&H 
Sementes, Nufarm, Ciaseeds, Maxum Case, Bayer, Kasuya 
Consultoria, Eisa Interagrícola, FMC, Zanotto Cotton, 
Fama Motors, Corteva, Alfatrans e Syngenta; e o apoio 
do Instituto Brasileiro do Algodão (IBA), Fundeagro e 
Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães. 

Evento se consolida 
como maior do oeste da 
Bahia

CORRIDA DO ALGODÃO  2018
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DIA DE CAMPO DO ALGODÃO 

Com o tema: ‘Algodão da Bahia – Estabilidade, 
rentabilidade e qualidade de fibra’, Abapa, Fundação 
Bahia e Embrapa realizaram, no dia 10 de junho de 
2017, mais uma edição do Dia de Campo do Algodão. 
Foram apresentados os resultados das pesquisas, além 
de tecnologias para o incremento da produtividade 
e da qualidade da fibra. O evento ocorreu no Campo 
Experimental da Fundação Bahia, com a presença 
de produtores, consultores, associações de classe, 
instituições de ensino e pesquisa, além de outros 
participantes ligados ao agronegócio.

No dia 9 de junho, a Abapa realizou o Seminário sobre 
Rentabilidade na Cultura do Algodão, em Luís Eduardo 
Magalhães. O evento foi marcado por palestras como 
“Financiamento ao produtor: Visão do Credor”, ministrada por 
Pedro Marcília, do FFIA, e “Desafios da economia brasileira 

Qualidade da fibra é 
tema da edição 2017 

e seus reflexos no mercado de commodities”, conduzida 
pelo coordenador do Núcleo Econômico da Confederação 
Nacional da Agricultura (CNA), Renato Conchon. O evento 
teve o apoio do IBA e do Fundeagro, e marcou o início da 
programação do Dia de Campo do Algodão 2017.
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Em 2017, também para comemorar o sucesso da safra 
agrícola, a Abapa promoveu um jantar de confraternização 
do Dia de Campo do Algodão, em Luís Eduardo Magalhães. 
Na ocasião, o presidente da Abapa, Júlio Busato, fez 
uma homenagem às mulheres e aos produtores rurais 
diante da retomada do crescimento agrícola e do fim da 
estiagem.

Em meio à colheita da segunda melhor safra de algodão 
na Bahia, a Abapa em parceria com a Fundação Bahia e 
Embrapa realizaram, no dia 7 de julho, em Luís Eduardo 
Magalhães (BA), o tradicional Dia de Campo do Algodão. 
Cotonicultores, consultores, profissionais e estudantes da 
área se aprofundaram em temas voltados à produtividade 
no campo, com enfoque também na qualidade da fibra. 
Considerado o principal evento técnico de algodão na 
Bahia, o Dia de Campo apresentou cerca de 20 diferentes 
variedades de algodão disponíveis no mercado, a exemplo 
de cultivares transgênicas para as áreas de refúgio, 
resistentes a pragas e doenças como nematoides. 

Na grade de palestras, estavam “Como agregar valor 
na fibra de algodão”, apresentada pelo coordenador 
de algodoeiras da SLC Agrícola, Edmilson Santos; e 
“Comportamento das Cultivares de Algodão do Mercado”, 
conduzida pelo pesquisador Eleusio Curvelo Freire, 
da Cotton Consultoria Empresas Públicas. Na área de 
defesa fitossanitária, o Dia de Campo do Algodão trouxe 
a apresentação “O Impacto Econômico da Spodoptera 

Jantar de 
Confraternização

Novas cultivares de algodão são 
destaque na edição 2018

no Algodão”, ministrada por Geraldo Papa, da Unesp/SP. 
Quem passou pelo Dia de Campo, também presenciou a 
demonstração e informações sobre os usos e benefícios dos 
drones na agricultura. 
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As três principais entidades representativas do agronegócio 
baiano participaram, em 2017 e 2018, com estande 
institucional, do “Super Dia Agrosul-John Deere”, em Luís 
Eduardo Magalhães. Pela terceira vez consecutiva, Abapa, 
Aiba e Fundação Bahia marcaram presença no evento, 
difundindo conhecimento e informações aos agricultores. 
O intuito da participação no tradicional evento da revenda, 
é reforçar o que as instituições têm feito em favor do 
aumento da produtividade nas lavouras. Na ocasião, as 
entidades apresentaram as ações que desenvolvem nas 
áreas social e ambiental.

No biênio 2017/2018, a Abapa participou da Passarela 
da Soja e do Milho, realizada na área experimental 
da Fundação Bahia, em Luís Eduardo Magalhães. Na 
oportunidade, agricultores, técnicos e consultores 
conferiram tecnologias e resultados de pesquisas para o 
campo, principalmente, voltadas à prevenção de doenças 
e pragas como a ferrugem asiática. O evento foi dividido 
em quatro estações, com palestras sobre integração 
lavoura-pecuária e perspectivas para o mercado de soja e 
de milho. A Abapa apoiou o evento e contou com a equipe 
do programa fitossanitário, que presta suporte técnico 
e orientação aos produtores, incentivando o combate ao 
bicudo e a nematoides nas lavouras de algodão.

Super Dia da 
Agrosul-John Deere

Passarela da Soja e 
do Milho
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Em 2017, a Abapa levou, pela segunda vez, estudantes 
da rede pública de ensino para conhecer a produção 
de algodão.  Nesta edição, o projeto “Conhecendo o 
Campo” proporcionou a visita de 50 estudantes do 
ensino fundamental da Escola Municipal Padre Vieira, 
de Barreiras, a uma lavoura. Esta iniciativa tem como 
objetivo mostrar às crianças e adolescentes da região que 
o agro está em toda parte, inclusive nas roupas que eles 
vestem, e que ele gera desenvolvimento sustentável no 

Em 2018, foi a vez de levar cerca de 40 estudantes da 
Escola José Augustinho Porto, da zona rural de Barreiras, 
para conhecer as principais etapas de produção da 
pluma. Eles simularam uma colheita manual de algodão, 
modalidade que não existe no oeste da Bahia, e visitaram 
o laboratório de classificação. Para muitos deles, a 
oportunidade foi o primeiro contato com o campo. Para 
outros, a chance de conhecer mais sobre uma área que pode 
ser um novo caminho de sucesso profissional. O projeto 
“Conhecendo o Campo” é realizado na Fazenda Escola Paulo 
Mizote, e conta com o apoio do Instituto da Associação 
de Agricultores e Irrigantes da Bahia (IAiba), Secretaria de 
Educação da Prefeitura de Barreiras e Fundeagro.

2017

2018

CONHECENDO O CAMPO

oeste da Bahia. Durante a ação, os jovens testemunharam 
a complexidade da cotonicultura, principalmente, no que se 
refere à prevenção e manejo de pragas, a fim de garantir a 
produtividade e a qualidade exigidas pelo mercado consumidor. 
Os estudantes ficaram impressionados com os múltiplos usos 
e comercialização da commodity, desde o caroço, utilizado na 
fabricação do óleo, até a pluma, matéria-prima da indústria 
têxtil. 
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BAHIA FARM SHOW 2017/2018

Como acontece desde a primeira edição da maior feira de 
tecnologia agrícola e negócios do Norte/Nordeste, a Abapa 
marcou presença na 13ª Bahia Farm Show, com seu estande 
institucional, compartilhado com as entidades do agro. A 
feira é uma vitrine da vanguarda tecnológica, e, além dos 
estandes de máquinas, implementos, aeronaves, dentre 
outros, tem vasta programação, que inclui o Fórum do Canal 
Rural. Este ano, o debate televisionado discutiu o potencial 
hídrico do oeste da Bahia. A Bahia Farm Show recebeu a 
sessão itinerante da Comissão de Agricultura da Assembleia 
Legislativa, que trabalhou para dar andamento às principais 
demandas dos agricultores e representantes do agronegócio 
regional. O governador da Bahia, Rui Costa, depois da abertura 
do evento, visitou as instalações do Centro de Análise 
de Fibras da Abapa. A Bahia Farm Show é um momento 

Os valores arrecadados no Ingresso Solidário da Bahia Farm 
Show foram revertidos para o Hospital do Oeste (HO), maior 
unidade de saúde hospitalar da região. Com o montante de 
R$ 25.752,00, foram adquiridas cinco poltronas reclináveis, 
22 biombos sanfonados em PVC, duas cadeiras de banho 
e 10 mesas de cabeceira, com compartimentos para 
acomodar os pertences dos pacientes e visitantes. 

Doação Ingresso 
Solidário 

Por meio de uma coletiva de imprensa, a Abapa participou 
do lançamento das edições 2017/2018 da maior feira em 
volume de negócios do norte/nordeste brasileiro, em Luís 
Eduardo Magalhães. Além da presença das entidades, os 
eventos contaram com a participação da imprensa regional 
e nacional, representantes das instituições financeiras e das 

Lançamento da feira

de intenso trabalho de relações institucionais, e a diretoria da 
entidade participa ativamente desta movimentação. 

A Abapa é apoiadora oficial da Bahia Farm Show, que, em 2017, 
atingiu a marca dos R$ 1,531 bilhão em negócios fechados e 
recebeu 63.326 pessoas durante os cinco dias. A feira, realizada 
em Luís Eduardo Magalhães (BA), é uma das maiores do Brasil. 

revendas de máquinas e implementos agrícolas, que repercutiram 
positivamente na divulgação prévia da feira em todo o Brasil.

2017
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Os conceitos de leveza e conforto da campanha “Sou de 
Algodão” encantaram os visitantes da Bahia Farm Show. O 
espaço, montado pela Abapa, reforçou o incentivo do uso da 
fibra na indústria da moda. 

O espaço recebeu a visita de diversas autoridades e do 
governador da Bahia, Rui Costa. Na oportunidade, ele se 
mostrou um entusiasta da campanha criada pela Abrapa, 
que valoriza a produção da fibra sustentável no Brasil. 

Os visitantes do espaço “Sou de Algodão”, durante a Bahia 
Farm Show, participaram do sorteio de uma rede 100% 
algodão.

A Abapa foi apoiadora oficial da Bahia Farm Show, que 
confirmou a sua posição como uma das maiores feiras 
agrícolas do Brasil, ao atingir a marca histórica de R$ 
1,891 bilhão em volume de negócios e receber, ao longo de 
cinco dias – entre 5 e 9 de junho –, um público de 57,5 mil 
pessoas.

Na solenidade de abertura da feira agrícola, no dia 5 de junho, 
o presidente da Abapa foi homenageado pelos serviços 
prestados ao desenvolvimento da agricultura na região. Ele 
recebeu uma placa em homenagem das mãos do governador 
Rui Costa e do presidente da Aiba, Celestino Zanella, que 
reforçaram a relevância do trabalho desenvolvido por Busato 
no decorrer de quatro anos à frente da entidade. 

Espaço “Sou de 
Algodão” é sucesso 
durante edição

Homenagem na Bahia Farm Show

2018
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A Abapa e os cotonicultores baianos participaram, em Maceió, 
entre os dias 29 de agosto e 1º de setembro de 2017, do 
11° Congresso Brasileiro do Algodão (11° CBA). Realizado 
pela Abrapa, o Congresso teve como tema “inovação e 
rentabilidade” e aconteceu em um momento de retomada 
de crescimento da produção de algodão brasileira. Além 
de apresentar as inovações tecnológicas para o setor, a 
programação do Congresso reforçou as ações institucionais 
desenvolvidas pelos produtores de algodão.

Durante o evento, o chefe-geral da Embrapa 
Monitoramento por Satélite, Evaristo de Miranda, entregou 

12ª edição CBA – A Abapa participou, representada pela 
diretora Alessandra Zanotto, do lançamento da 12ª edição 
do CBA, que ocorreu em São Paulo (SP). Foram três dias de 
atividades, de 21 a 23 de agosto de 2018, divididos entre 
jornadas de reuniões individuais com possíveis patrocinadores 
e um coquetel de lançamento para 60 pessoas, no qual a 
Associação apresentou os números da edição anterior do 
Congresso. O 13º CBA será realizado de 27 a 29 de agosto de 
2019, no Centro de Convenções de Goiânia/GO.

Congresso Brasileiro do Algodão
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o estudo “Análise Territorial do Cadastro Rural (CAR) da Bahia” 
ao presidente da Abapa, Júlio Cézar Busato. Evaristo ministrou 
a palestra “Atribuição, ocupação e uso das terras do Brasil”.

Busato apresentou as “Estratégias e ações para o 
controle de bicudo na Bahia”, na sala temática “Melhoria 
da Eficiência e Redução de Custos no Controle de Bicudo”, 
e salientou a importância do trabalho desenvolvido pelo 
programa fitossanitário da entidade para prevenção e 
combate à praga. Cerca de 1,4 mil inscritos participaram 
efetivamente das palestras, painéis e minicursos. 
Em 2017, constaram na programação 72 palestras, 
proferidas por 94 palestrantes, sendo sete deles 
estrangeiros, além de 190 trabalhos científicos. O 
conselheiro da Abapa, Celito Breda, falou sobre o Desafio 
Nacional de Máxima Produtividade do Algodão.
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No biênio, a Abapa marcou presença na Anea Cotton 
Dinner and Golf Tournament, que mobilizou produtores e 
profissionais de entidades ligadas à cadeia produtiva do 
algodão de todo o Brasil. Em 2017, o evento foi realizado 
no Malai Manso Resort, no Mato Grosso. Na oportunidade, 
a Associação promoveu uma reunião a fim de garantir as 
condições para implementar uma nova rota de exportação do 
algodão baiano via Porto de Salvador. 

A entidade também esteve presente na edição 2018, em 
Comandatuba, na Bahia, quando participou da reunião 
da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão. O 
evento, promovido anualmente pela Associação Nacional 
dos Exportadores de Algodão (Anea), também abrangeu o 
treinamento ICA e BBM e as reuniões do Conselho de Ética do 
Algodão e da Câmara Consultiva do Algodão da BBM. 

Com o objetivo de levar policiamento ostensivo à zona rural, 
a Operação Safra 2018 foi lançada oficialmente no dia 18 de 
outubro, em Barreiras. A ação, com duração de seis meses, 
levará o efetivo policial a percorrer mais de mil propriedades 
rurais em 12 municípios do oeste baiano. Em 2017, o 
lançamento da Operação Safra ocorreu no dia 6 de outubro e 
contou com a participação do vice-presidente da Abapa, Paulo 
Mizote. A Operação é realizada pela Polícia Militar da Bahia, 
através do Comando de Policiamento da Região Oeste, do 
Comando de Policiamento Especializado, da Cipe Cerrado e da 
3ª Companhia de Polícia Rodoviária.

Jantar da Anea
Associação Nacional dos Exportadores de Algodão 

Lançamento da 
Operação Safra
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No dia 11 de setembro de 2017, no Dia do Cerrado, a Parada 
Sustentável abriu oficialmente a Semana em homenagem ao 
bioma em Barreiras. A Abapa integrou o evento com a entrega 
de uma impressora multifuncional à Escola Municipal Manoel 
Rocha Filho, da localidade do Cerradão. A iniciativa fez parte 
das atividades desenvolvidas durante todo o dia na Praça 
Castro Alves, no centro da cidade, para valorizar alunos e 
profissionais que atuam nas sete escolas municipais da zona 
rural. Na oportunidade, foi entregue ao secretário municipal 
de meio ambiente um estudo sobre o Oeste, realizado pela 
Embrapa Monitoramento por Satélite. 

Em 2018, a Associação apoiou o Simpósio Regional em 
Agronegócio e Conservação do Cerrado, realizado pela 
Universidade do Oeste da Bahia (Ufob), no Dia do Cerrado. 
O evento teve como palestrante o chefe-geral da Embrapa 
Monitoramento por Satélite, Evaristo de Miranda, que 
discorreu sobre o estudo que realizou na região para calcular 
a extensão de terras reservadas pelos produtores locais. 
Durante o Seminário, a Abapa realizou a distribuição de 400 
mudas de espécies de árvores nativas do Cerrado a estudantes 

e ao público em geral. Esta ação também foi estendida para o 
município de Riachão das Neves, com entrega de 300 mudas 
de ipês, jacarandás, cedros, entre outras, aos alunos de escolas 
e também plantadas ao longo de ruas e em espaços públicos 
da cidade. Esta ação teve a parceria da SLC Agrícola. Neste 
dia, também foi recuperada uma nascente de rio localizada na 
comunidade do Boqueirão do Sirico, em Barreiras.

FENAGRO

DIA DO CERRADO

A Abapa, Aiba e Fundação Bahia apresentaram o potencial 
da produção de grãos num estande oficial da 30ª edição da 
Feira Internacional do Agronegócio (Fenagro), em Salvador. 
Os visitantes foram recepcionados pelos mascotes Emilho, 
Feijoão e Dão e tiveram uma pequena amostra da agricultura 
do cerrado, altamente tecnificada e sustentável. No dia 28 de 
novembro, as instituições lançaram, na feira soteropolitana, 
a Bahia Farm Show 2018.

2017

2017

2018
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A Abapa participou em fevereiro de 2018, no dia 24, do 
Dia de Campo Sementes Oilema, no Condomínio Gatto, na 
região agrícola das Placas. A Associação, juntamente com 
as demais entidades ligadas aos agricultores, apresentou os 
projetos socioambientais, a exemplo do Programa Algodão 
Brasileiro Responsável (ABR) e Recuperação de Nascentes. Na 
oportunidade, a equipe do programa fitossanitário orientou 
agricultores, técnicos e estudantes sobre as medidas de 
prevenção e combate a pragas e doenças, como nematoides e 
o bicudo-do-algodoeiro. 

A Abapa participou da Fenagro, realizada no final de novembro 
de 2018, em Salvador. Junto à Aiba e à Fundação Bahia, as 
entidades do agronegócio baiano promoveram uma ação 
socioeducativa no estande das entidades com os estudantes 
da rede pública e privada de ensino, sensibilizando-os sobre a 
importância da produção agrícola do oeste da Bahia.  Durante 
o evento, também foram lançadas a 15ª edição da Bahia 
Farm Show e a terceira edição da Cartilha sobre Regularização 
Ambiental de Propriedades Rurais no Matopiba (Maranhão, 
Tocantins, Piauí e Bahia).

2018

SOLENIDADES E EVENTOS 2018

No dia 30 de janeiro de 2018, os presidentes da Abapa 
e da Aiba participaram em Brasília (DF) do jantar de 
comemoração dos 10 anos de fundação da CCAB 
Agro S.A., considerada uma das principais companhias 
fornecedoras de defensivos agrícolas genéricos do Brasil. 
Na solenidade, estavam presentes autoridades e líderes 
do setor, que prestigiaram as conquistas da empresa, 
cujo negócio tem sua base fortalecida nos princípios 
cooperativistas e nas boas práticas de governança 
corporativa.

Jantar de 10 anos CCAB Agro S.A.

Dia de Campo Sementes Oilema
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Durante uma plenária realizada na Agrorosário, no dia 
9 de março, os produtores rurais do oeste da Bahia 
reivindicaram junto ao poder público melhorias em 
infraestrutura e logística para as áreas agrícolas na 
região.  O evento foi organizado em conjunto pela Abapa, 
Aiba, Associação dos Produtores do Alto Jaborandi 
(Apraj) e Associação dos Produtores Rurais do Pratudão 
(Aprup). Os produtores rurais reforçaram a importância 
da conclusão de trechos inacabados da BR-135, que liga 
as sedes dos municípios de São Desidério a Correntina, e 
da finalização de trechos da BR-020, que liga Santa Rita 
de Cássia a Campo Alegre de Lourdes.

Agrorosário 2018

Com grande sucesso de público, a Abapa e a Embrapa 
Solos promoveram, no dia 26 de abril de 2018, 
o Encontro de Construtores de Solo do Oeste da 
Bahia, em Luís Eduardo Magalhães. Produtores 
rurais, agrônomos, consultores, técnicos agrícolas e 
pesquisadores da área puderam se aprofundar em 
pesquisas e técnicas em desenvolvimento para a 
fertilidade e a proteção do solo, garantindo benefícios 
econômicos e ambientais na agricultura.  

O evento levou ao público questões como “Manejo 
e conservação da água e do solo” e “Construção da 
fertilidade do solo em grandes culturas com ênfase na 
adubação potássica”, fomentadas pelos pesquisadores 
da Embrapa Solos.  Também foram debatidos temas 
como “Erosão de solos em sub-bacias hidrográficas 
do Rio Grande” e “Construção da fertilidade de solo 
em algodão” pelos pesquisadores da Ufob e Embrapa 
Algodão. O pesquisador Me. Afonso Peche Filho, do 

Encontro de 
Construtores de Solos
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No dia 20 de julho de 2018, a Abapa promoveu o I Jantar da 
Colheita, em Barreiras, para celebrar os excelentes resultados 
do trabalho desenvolvido pelos agricultores durante a safra 
agrícola de algodão 2017/2018 no oeste da Bahia. No espaço 
especialmente decorado em referência à cultura do algodão, 
os produtores associados, parceiros e equipe técnica da 
entidade conferiram o show da banda Travellers Rock Country, 
de Porto Alegre (RS). 

No início de julho, no dia 4, o presidente da Abapa, Júlio 
Cézar Busato, esteve presente ao lançamento do Plano 
Safra Banco do Brasil, que destinou R$ 103 bilhões em 
recursos para o financiamento da safra 2018/2019, com 
redução de juros para crédito rural. Do total dos recursos, 
R$ 11,5 bilhões foram direcionados para empresas da 
cadeia do agronegócio. Na ocasião, Busato ele também 
representou a Abrapa, na qual ocupa a função de vice-
presidente. 

Também estavam presentes ao evento o presidente da 
Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), 
Celestino Zanella, e o diretor da Abapa, Denilson Roberti, 

Plano Safra BB

que aproveitaram a participação no evento, em Brasília 
(DF), para protocolar, junto ao Ministério dos Transportes, 
um anteprojeto para a obra de pavimentação de dois 
importantes trechos da BR-030, que liga Mambaí (GO) a 
Cocos (BA), e Carinhanha/Feira da Mata a Cocos (BA).

Jantar da Colheita celebra 
resultados da Safra de Algodão

Instituto Agronômico de Campinas (IAC) encerrou a 
programação de palestras com o tema “Fragilização 
do solo pela mecanização em áreas agrícolas” e 
alertou para a pertinência de evitar deixar o solo 
exposto às intempéries climáticas, principalmente às 
chuvas, que podem levar todos os nutrientes do solo.
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Lançamento do desafio “Sou de Algodão”

A diretora da Abapa, Alessandra Zanotto, participou, 
no dia 31 de outubro de 2018, de um almoço em São 
Paulo (SP) para o lançamento de um desafio para jovens 
estilistas pela Casa de Criadores em parceria com o 
movimento Sou de Algodão. O objetivo é incentivar 
novos talentos a utilizar a fibra brasileira em suas 

O vice-presidente da Abapa, Luiz Carlos Bergamaschi, e 
o conselheiro, Celito Breda, representaram a entidade na 
posse de Sebastião Barbosa como novo presidente da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 
A solenidade foi realizada no dia 10 de outubro, no 
Palácio do Planalto, em Brasília (DF), com a presença 
do então presidente, Michel Temer. Contratado pela 
Embrapa em 1976, Sebastião foi chefe-geral da Embrapa 
Algodão, centro de pesquisa localizado em Campina 
Grande (PB), e se especializou em entomologia, atuando 
em programas de controle e erradicação de pragas.

Posse Embrapa

coleções. Batizado de “Desafio Sou de Algodão + Casa de 
Criadores”, todos os trabalhos inscritos deverão ter, no 
mínimo, 70% de algodão na composição têxtil das peças, 
que deverão ser apresentados na 45ª edição do evento 
da Casa de Criadores.

78



RELATÓRIO DE GESTÃO – BIÊNIO 2017-2018
CAPÍTULO 03 | RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO

A Abapa participou, no dia 05 de dezembro, da 
solenidade de posse da nova diretoria da Abrapa para o 
biênio 2019/2020. Na oportunidade, Arlindo de Azevedo 
Moura transmitiu ao cotonicultor Milton Garbugio o 
comando da entidade. Júlio Busato foi reconduzido ao 
cargo de vice-presidente da instituição. A cerimônia 
de posse foi marcada pelo clima de otimismo gerado 
pela conjuntura de crescimento da produção da safra 
2018/2019. Participaram do evento o ministro da 
agricultura, Blairo Maggi, a deputada federal e presidente 
da Frente Parlamentar da Agricultura (FPA), Tereza 
Cristina, que ocupará o posto de ministra da agricultura 
no próximo governo eleito, dentre outras autoridades, 
além de representantes de todos os elos da cadeia 
produtiva do algodão.

Posse Abrapa

Produtoras baianas representam campanha

A campanha “Sou de Algodão” também foi destaque 
durante o 3° Congresso Brasileiro das Mulheres 
do Agronegócio. As produtoras rurais baianas, que 

participaram do evento em São Paulo, vestiram a camiseta 
“Sou de Algodão” e reforçaram o movimento encampado 
pela Abapa. 
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Isabel da Cunha

É com muita satisfação e orgulho que venho 
acompanhando e participando do crescimento 
contínuo e gradual de todo o trabalho 

desenvolvido à frente da Associação Baiana 
dos Produtores de Algodão (Abapa). Ressalto o 
esforço de todos os produtores associados e das 
diretorias eleitas que conduziram nos últimos 18 
anos os projetos que têm garantido o merecido 
destaque da cotonicultura baiana. Desde o período, 
que me empenhei como presidente da entidade, 
e atualmente como 1ª secretária e membro do 
conselho consultivo, são perceptíveis que os 
resultados estão chegando diretamente aos 
cotonicultores e melhorando a vida de todos que 
estão dentro da cadeia produtiva do algodão.

Quero destacar o trabalho do Projeto de Aquisição 
de Máquinas, Insumos e Veículos Auxiliares para a 
“Conservação dos Recursos Naturais da Lavoura de 
Algodão e Escoamento da Produção”, mais conhecido 
como “Patrulha Mecanizada”. Iniciamos, de forma 
corajosa, este projeto em 2013, e que ao longo dos 
anos foi sendo abraçado pelos demais produtores, 
já tendo recuperado mais de 1.780 quilômetros de 
estradas em todo o oeste da Bahia. Por meio dele, 
estamos levando as condições básicas para que os 
nossos produtores possam escoar a produção e 
levar insumos para as fazendas, além de melhorar 
o acesso destas estradas a quem mora ou precisa 
circular pela zona rural.

Ao olharmos para trás, também pavimentamos 
um importante caminho a fim de garantir que os 

cotonicultores pudessem comprovar o quanto 
produzem uma fibra de qualidade e que pode 
ser comercializada em qualquer lugar do Brasil 
e do mundo. Diante da capacidade e do olhar de 
esperança, construímos o maior Centro de Análise 
de Fibras da América Latina, e com credibilidade 
mundialmente reconhecida. Nos últimos anos, graças 
à continuidade da atuação e liderança das diretorias 
representadas por Júlio Busato e Celestino Zanella, 
a Abapa vem garantindo suporte aos produtores 
da região, e as condições de acompanhar as 
exigências do mercado, nos mantendo relevantes e 
competitivos.

Hoje, somos o segundo maior produtor de algodão 
do Brasil. A depender da força de homens e mulheres 
de fibra que estão com os pés nos campos da Bahia 
e de olho nas novidades tecnológicas no mundo, 
tenho a certeza de que impulsionaremos ainda mais 
a produção de algodão na Bahia.  Através de projetos 
como “Patrulha Mecanizada” e “Centro de Análise 
de Fibras” além de todos os outros que somam 
para o desenvolvimento e melhoramento da cadeia 
produtiva do algodão, não fortalecemos somente a 
cotonicultura baiana, mas também empregamos, 
levamos renda e mais qualidade de vida para todos 
ligados ao setor na Bahia. Tenho muito orgulho 
de fazer parte desta história e feliz por saber que 
estamos construindo algo que está mudando, para 
melhor, a vida das pessoas.  

1ª Secretária - Biênio 2017-2018 
e ex-presidente da Abapa



Alessandra Zanotto Costa

Fazer parte da diretoria da Associação Baiana 
dos Produtores de Algodão, não me trouxe 
somente a satisfação de poder contribuir com 

um setor que prospera, mas saber que a união 
é a principal força para enfrentarmos todas as 
adversidades do dia a dia. Posso afirmar que temos 
uma Associação completa, organizada e apta a 
continuar desenvolvendo trabalhos coletivos que 
atendam a todas as áreas agrícolas do estado, que 
busca constantemente defender os interesses dos 
associados, que se esforça para reivindicar melhorias 
para o setor e que se preocupa com a sociedade e o 
desenvolvimento de toda a região.

Nesse biênio tive o compromisso e o privilégio de 
não apenas acompanhar a tesouraria da Associação, 
mas de dirigir um projeto social que aproximou de 
forma considerável a sociedade ao Agro, ao Algodão 
e à Abapa: a Corrida do Algodão. Em duas edições, de 
forma crescente, tivemos a oportunidade de envolver 
a população e até visitantes de outras localidades, 

num evento que uniu esporte, lazer, agricultura e 
algodão. Conseguimos contar um pouco da nossa 
história, do nosso trabalho e até envolver as pessoas 
nessa cadeia espetacular que é a cotonicultura.

Buscamos eficiência e progresso e relatamos isso 
muito bem no nosso projeto Patrulha Mecanizada, 
de recuperação de estradas. Lutamos fielmente no 
combate ao maior inimigo da nossa cultura, o bicudo, 
com insistente conscientização de todo o trabalho a 
ser feito no campo. Atingimos excelência no nosso 
Laboratório de Análises de Fibras, com agilidade e 
qualidade. E de tantas outras formas e através de 
outros projetos, continuamos empenhados para 
manter, firme e forte, uma Associação que orgulha 
nossa região, nosso estado e todo o agronegócio em 
nosso país! Com um pouco de experiência adquirida 
nesse tempo de doação, agradeço a confiança em 
mim dada e enalteço a importância da Abapa e 
principalmente da participação e envolvimento dos 
associados. 

1ª Tesoureira da Abapa
Biênio 2017-2018





Mais adesões ao ABR/BCI; investimento em recuperação 
de estradas e nascentes de rios; e o estudo da Embrapa 

Territorial que confirma que o oeste da Bahia é a região que 
mais preserva o meio ambiente no estado. Para a Abapa, 

sustentabilidade é compromisso.

SUSTENTABILIDADE 
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Na safra 2017/2018, a Abapa celebrou o crescimento de 
11% nas adesões dos produtores baianos ao programa 
ABR: 75,7% de toda a produção do estado receberam a 
certificação. O percentual equivale a 191,6 mil hectares 
de lavouras da região. Para a Abapa, a tendência é de 
que este número cresça, puxado pela demanda também 
ascendente do mercado consumidor direto da pluma, a 
indústria. Esse incremento, por sua vez, vem a reboque 
dos novos hábitos de consumo na ponta da cadeia 
produtiva – o cidadão comum –, sabe a importância da 
produção responsável, justa e correta, e escolhe produtos 
que, comprovadamente, respeitaram esses critérios em 
seu processo produtivo. 

O benchmarking do ABR com a BCI é um fator de 
diferenciação da fibra brasileira no mercado internacional 
e contribui, somado a outras iniciativas, para o 
reconhecimento do país como origem sustentável de 
algodão. A parceria também gera ganhos de imagem 
para a pluma nacional. Grandes marcas do varejo 
estão comprometidas com o consumo de algodão 
sustentável, e definiram prazos para comprar apenas 
pluma licenciada BCI, como a Adidas, Nike, H&M, C&A, 
Ikea, dentre outras. Para atender a este mercado e para 
assegurar a longevidade do negócio, a sustentabilidade 
da cotonicultura baiana é um compromisso da Abapa.

Para muitas pessoas, o conceito de sustentabilidade está 
relacionado ao respeito ao meio ambiente. Sem dúvida, 
está. Mas ele vai muito além. A produção sustentável é 
aquela pensada para resistir ao tempo. Para isso, em seus 
processos, utiliza racionalmente os recursos disponíveis 
no presente – sejam naturais, humanos ou financeiros 
– de modo a não comprometer a disponibilidade deles 
no futuro. Ela também busca fazer, sempre, mais com 
menos, inclusive no que diz respeito ao espaço. Na 
cotonicultura da Bahia, produtividade e sustentabilidade 
são metas perseguidas incansavelmente em cada 
fazenda, e fomentadas coletivamente pela Abapa. Para 
conquistar altos índices nesses quesitos, os produtores 
baianos da pluma adotam tecnologias eficientes, primando 
pelo manejo correto das suas lavouras e também pelos 
processos adequados de gestão.

O Brasil e a Bahia têm um passado na produção da pluma 
que comprova que uma atividade que não se lastreia nos 
pilares da sustentabilidade pode estar condenada ao 
fracasso. No final dos anos 1980, a cotonicultura quase 
foi erradicada do país. O Brasil, que hoje caminha para se 
tornar o segundo maior exportador de algodão do mundo, 
era, àquela época, o maior importador da pluma, mesmo 
tendo o cultivo desta matéria-prima como atividade 
econômica desde os tempos das Capitanias Hereditárias. 

Hoje, o Brasil ostenta com orgulho o posto de maior 
produtor global de fibra sustentável. A chancela é 
conferida pela mais importante instituição internacional 
de licenciamento de algodão produzido com boas práticas 
ambientais, sociais e econômicas, a ONG suíça Better Cotton 
Initiative (BCI). Desde 2013, a BCI e o programa Algodão 
Brasileiro Responsável (ABR) operam em benchmarking, 
coordenado nacionalmente pela Abrapa, sendo implantado 
e executado pelas filiadas, como a Abapa, na Bahia. 

Adesão em alta

Cotonicultura 
sustentada em 
sólidos pilares
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Uma grande constatação feita no biênio 2017-2018 foi a 
de que – como já sabiam os produtores e demais agentes 
do agronegócio – a atividade agrícola é uma grande 
conservadora do cerrado. Um estudo contratado pela 
Abapa à Embrapa Territorial, feito com imagens de alta 
precisão, via satélite, atestou que o oeste da Bahia é a 
região que mais preserva o meio ambiente no estado.

Agro que preserva
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Os 55 mil agricultores inscritos no Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) somam 7,9 milhões de hectares, sendo 4,1 milhões 
de hectares destes, preservados. Juntas, as Reservas 
Legais, APPs e a vegetação excedente respondem por 52% 
do cerrado baiano. O estudo da Embrapa avaliou os dados 
do CAR das propriedades com cotonicultura na região. Elas 
também preservam mais do que o exigido pela legislação. 
A área destinada à vegetação nativa é próxima a 40%, e 
representa mais de 220 mil hectares.

As lavouras de algodão da Bahia são majoritariamente 
regadas pela chuva, sendo apenas 4% delas irrigadas.

A cotonicultura é uma das atividades agrícolas que 
mais incorporam tecnologias, em máquinas, sistemas, 
materiais genéticos e insumos, para intensificar e tornar 
mais eficiente a produção e o uso dos recursos naturais. 
Assim, diminuem-se os impactos ambientais, na medida 
em que as inovações permitem uma agricultura muito 
mais precisa e sem desperdícios. Menos aberturas de 
novas áreas são necessárias para o avanço agrícola, e 
os materiais genéticos mais resistentes e produtivos 
reduzem o uso de defensivos e permitem ganhos 
significativos de produtividade. 

Os cotonicultores baianos investem em aquisição de 
conhecimentos e qualificação pessoal em todos os níveis 
profissionais envolvidos na atividade, o que reverbera 
em ganhos de produtividade e sustentabilidade. A Abapa 
é uma grande fomentadora da aquisição e geração de 
conhecimentos, desenvolvendo e executando cursos e 
treinamentos em seu Centro de Treinamento Parceiros 
da Tecnologia, promovendo e participando de congressos, 
seminários, visitas de benchmark e intercâmbio entre os 
estados produtores, e também das missões conduzidas 
pela Abrapa, como a Compradores e Vendedores. Nestas, 
fica clara a grande procura de países compradores por 
pluma sustentável no algodão da Bahia.

Uma prática sustentável amplamente aplicada nas 
lavouras baianas é o Plantio Direto na Palha. Trata-se de 
uma técnica na qual o Brasil é líder mundial. Ela consiste 
em deixar a palhada da safra anterior no solo, para criar 
uma cobertura de matéria orgânica e evitar que a terra 
seja revolvida, com o arado, por exemplo. Isso preserva 
o solo e a microfauna que habita nele, impedindo a 
exaustão da terra e aumentando sua fertilidade.

A cotonicultura na Bahia faz parte de uma matriz 
diversificada, na qual, além do algodão, figuram a soja 
e o milho. Esse sistema permite a rotação de culturas, 
que traz benefícios ambientais e econômicos. Dentre 
as vantagens, ele evita a exaustão do solo, por não 
fazer plantios sucessivos de uma só cultura na mesma 
área, e otimiza o uso de fertilizantes, que ficam no solo 
de um ciclo para o outro, sendo aproveitados pelas 
culturas rotacionadas. O mesmo acontece com a fixação 
de nitrogênio – naturalmente produzido pelas raízes 
de algumas plantas, como a soja – que passa a ser 
absorvido pelos demais plantios na safra seguinte. A 
matriz diversificada quebra o ciclo de pragas e doenças, 
evitando prejuízos econômicos por perdas de produção, 
e contribui para reduzir o número de aplicações de 
defensivos químicos.

Sequeiro

High Tech

Conhecimento e 
competência

Boas práticas

Diversidade
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No período, 75,7% da produção de algodão do estado foram 
certificados pelo Programa Algodão Brasileiro Responsável 
(ABR), num total de 191.586 mil hectares de lavouras. 
Os agricultores comprovaram excelência em parâmetros 
mundiais de boas práticas sociais e ambientais, com respeito 
aos trabalhadores no campo, cumprimento das normas de 
saúde, segurança, da legislação trabalhista e de preservação 
do meio ambiente. O crescimento de 10,42% em relação à 
safra anterior demonstra que a sustentabilidade vem sendo 
incorporada na gestão das propriedades rurais do oeste da 
Bahia.

Para a certificação da safra 2017/2018, foram realizadas 65 
visitas a unidades produtivas para realização de auditoria 
interna. Essa etapa é feita pela equipe técnica da Abapa, 
que checa um total de 225 itens. A esta etapa, se segue a 
elaboração e execução de um plano para atender às não-
conformidades. Após esse processo de adequação, uma 
auditoria externa atesta o cumprimento das exigências para 
a certificação/licenciamento. 

Safra 2017/2018: 
recorde de propriedades 
certificadas
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Na safra 2016/2017, 74,1% da área plantada com 
algodão receberam a certificação ABR/BCI, num total 
de 140.416 mil hectares, 10% a mais do que na safra 
anterior. Para se atingir este resultado, foram realizadas 
48 visitas de auditoria externa em propriedades rurais, 
para a checagem de 179 itens do checklist. 

Desde o início dos trabalhos do ABR, em 2011, houve 
uma evolução considerável, intensificada nos últimos seis 
anos, quando a certificação dos produtores baianos saiu 

Safra 2016/2017: 
sustentabilidade 
consolidada no campo

Rumo à produção 
100% sustentável 

de 21,1% para 75,69%. Este crescimento está relacionado 
ao trabalho desenvolvido pela Abapa com sensibilização 
e orientação dos produtores, apoio técnico e capacitação 
voltados às equipes que assessoram diretamente o 
produtor nas fazendas. 

Para a safra 2018/2019, iniciada em meados de 
novembro de 2018, a meta é certificar 56 propriedades, 
com a adesão de 74 delas ao ABR, num incremento 
de 25% em comparação à safra 2017/2018. Com o 
trabalho de sensibilização, a Abapa pretende avançar 
na certificação das pequenas e médias propriedades de 
algodão do Sudoeste baiano, prevista para ter início na 
safra 2019/2020. 

Para o presidente da Abapa, Júlio Busato, a 
sustentabilidade é o caminho. “Nosso grande desafio 
é certificar 100% da área plantada com algodão na 
Bahia, fazendo com que todas as propriedades estejam 
adequadas às normas vigentes, melhorando não só o 
método de produção de algodão, como o bem-estar e a 
segurança dos seus trabalhadores”, afirma.

Evolução do 
Programa ABR 

BAHIA 

Área plantada x 
Área certificada 
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Visitas da auditoria externa às propriedades 
para obtenção da certificação ABR/BCI 

Visita da equipe BCI aos pequenos produtores do sudoeste baiano 

Visita à Fazenda Xanxerê Visita à Fazenda Santa Lúcia

Visita à Fazenda Panorama – SLC Agrícola Visita à Fazenda Indiana

 Visita à Fazenda DiletaVisita à Fazenda Planalto da Emas

Safra 2016/2017

Safra 2017/2018
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Para garantir o escoamento da safra agrícola, os 
produtores rurais baianos, por meio da Abapa, vêm 
desenvolvendo com sucesso o Projeto de Conservação 
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.  Através dele, a Associação 
incrementa a infraestrutura básica para o escoamento 
da produção e melhora da trafegabilidade nas estradas 
vicinais, até as propriedades rurais. 

O Programa também contribui para a conservação 
dos recursos naturais nas lavouras, favorecendo a 
drenagem da água da chuva e beneficiando, assim, 
produtores, motoristas e moradores das localidades 

Estradas da 
sustentabilidade

que precisam transitar ao longo dessas estradas. Para 
o produtor, isso representa mais agilidade e segurança 
no escoamento da safra, com ganhos adicionais em 
produtividade e menos prejuízos em logística. Somem-
se ainda aos bons reflexos do programa a contribuição 
para a redução de acidentes que poderiam trazer sérias 
consequências para a vida e a saúde humanas, além de 
perdas patrimoniais.

Desde que foi criado, o Patrulha Mecanizada já investiu, 
aproximadamente, R$ 30 milhões na aquisição de 
máquinas, e em manutenção e custeio das operações. 
Os recursos para isso vieram de aportes dos 
agricultores baianos, do Instituto Brasileiro do Algodão 
(IBA) e do Fundeagro.
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Em 2017, o Programa Patrulha Mecanizada recuperou 
cerca de 223,2 quilômetros de estradas vicinais no oeste 
da Bahia.  Comparativamente, o trecho representa a 
distância entre a cidade de Luís Eduardo Magalhães e 
a divisa com o estado de Goiás, no distrito de Rosário, 
em Correntina. As intervenções se concentraram em 

2017:  aproximadamente 
230 quilômetros de 
estradas recuperados

três importantes vias de escoamento de grãos do 
oeste da Bahia, que passaram por recuperação e 
cascalhamento: 

• 96 km de estradas vicinais em Jaborandi 
• 93 km na Estrada do Café, em Barreiras
• 33 km na Rodovia da Soja, em São Desidério. 

REFERÊNCIA – Em 2017, o Patrulha Mecanizada 
se estruturou para avançar. Desde então, vem 
trabalhando com uma equipe de 31 colaboradores e 
30 equipamentos próprios, dentre motoniveladoras, 
escavadeiras, rolos compactadores, tratores e 
caminhões, para executar os trabalhos de recuperação. 

O Programa da Abapa é considerado uma referência 
em todo o Brasil e denota a união dos produtores 
do oeste da Bahia, que acreditam poderem fazer 

Recuperação e cascalhamento de trecho de 96 km de estrada 
vicinal em Jaborandi; 

93 km na Estrada do Café, em Barreiras 33 km na Rodovia da Soja, em São Desidério

mais que a sua parte, que é produzir e gerar renda e 
riquezas para o estado. Juntos, eles estão superando 
dificuldades logísticas, em parceria com o Poder 
Público, contribuindo também para melhorar o acesso 
ao transporte e fomentando a qualidade de vida para 
quem vive nas localidades da zona rural. 

PRESERVAÇÃO DOS RIOS – Com a recuperação das 
estradas, o programa Patrulha Mecanizada também 
beneficia a preservação dos rios da região. Os 
agricultores baianos estão contribuindo para diminuir 
o assoreamento dos rios. Nestas intervenções, são 
levantadas barreiras de contenção e ‘barraginhas’, 
favorecendo a infiltração de água no solo e recarga 
do aquífero, para evitar que sedimentos como areia, 
cascalho e pedra sejam levados pelas chuvas até os 
cursos d’água. 

ANTES ANTES

DEPOIS DEPOIS
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Embora tenha recuperado um trecho de 250 
quilômetros, o principal desafio do programa Patrulha 
Mecanizada, em 2018, não se reduziu aos trabalhos 
de recuperação e manutenção.  A Abapa, através dele, 
investiu na abertura de novos percursos, que vão 
aproximar as áreas agrícolas das cidades e das rodovias, 
para garantir mais eficiência no transporte de cargas. 

Na Coaceral, em Formosa do Rio Preto, os agricultores 
vêm realizando intervenções, dificultadas pelo relevo 
local, composto de serras. No final de 2018, foi preciso 
construir, inclusive, duas pontes, uma sobre o rio 
Sapão, e outra sobre o rio Preto. Essas obras permitirão 
interligar importantes áreas agrícolas: Anel da Soja 
e Vila Panambi/Garganta a Formosa do Rio Preto, 
proporcionando a redução de cerca de 180 quilômetros 
na distância entre estas áreas agrícolas. Os trabalhos 
deverão ser concluídos em oito meses, provavelmente, 
em fevereiro de 2019.

Em agosto de 2018, o programa Patrulha Mecanizada 
recuperou um trecho de 63 quilômetros da rodovia 
entre as cidades de Cocos (BA) e Mambaí (GO). Já 
se percebem as melhorias na redução do tempo e 
na segurança do percurso. A obra, executada em 

2018: novas rotas para 
a agricultura baiana

Construção de ponte sobre o rio Preto

parceria com a Prefeitura de Cocos e a Associação de 
Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), foi uma das 
mais relevantes para a região, beneficiando também os 
moradores que precisam circular entre as cidades e a 
zona rural.

Trecho de estrada entre Cocos (BA) e Mambaí (GO)

ANTES DEPOIS
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FEDERALIZAÇÃO – A recuperação promovida pelos 
produtores rurais do trecho Cocos-Mambaí foi 
federalizada pelo Ministério dos Transportes, em 
novembro de 2018. A via de 205 quilômetros entre os 
dois municípios foi incorporada à BR-030. 

Destacaram-se nesta conquista o deputado federal 
José Rocha e o prefeito de Cocos, Marcelo Emerenciano. 
A articulação dos agricultores baianos foi encampada 
pelo presidente da Abapa, Júlio Busato, e pelo da Aiba, 
Celestino Zanella. Dentre os associados, Denilson 
Roberti, José Tiecher, Nestor Hermes e Rubem 
Branquinho tiveram um papel expressivo. A previsão é 
de que a estrada seja pavimentada.

OUTROS TRECHOS – Ainda em 2018, os agricultores 
baianos realizaram, por meio da Abapa, intervenções 
em estradas de São Desidério, um dos maiores 
produtores de algodão do Brasil. Foram executados 

Reunião para federalização do trecho da estrada entre Cocos (BA) 
e Mambaí (GO)

Base e pavimentação asfáltica 

Intervenções na serra da Coaceral 

serviços de base e asfalto em 33 quilômetros no distrito de 
Roda Velha, e recuperado um trecho de 104 quilômetros 
na estrada vicinal que liga a BA-463 à BR-020, conhecida 
como “Linha dos Pivôs”. 
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Para o ano de 2019, já foram identificadas as 
demandas. A previsão é de que sejam recuperados e 
conservados 500 quilômetros de estradas, dentre elas, 
os trechos: Xingu e Timbaúba. Criado e executado em 
2013, o projeto Patrulha Mecanizada já recuperou, 
até 2018, mais de 1.780 quilômetros, em importantes 
áreas agrícolas, como a Estrada de Placas (Barreiras), 
Estrada Guanambi/Panambi/Pedra da Baliza (Formosa 
do Rio Preto), Rodovia da Soja e Linha dos Pivôs (São 
Desidério), Estrada Alto Horizonte (Luís Eduardo 
Magalhães), Linha Branca (Correntina) e relevantes 
trechos entre Cascudeiro e Campo Grande (Baianópolis).  

A estrada adiante

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)

63 km
Rodovia entre Cocos e 

(Mambaí -GO)

33 km de asfalto
Rodovia da Soja 
(São Desidério)

104 Km
Estrada que liga a BA-463 
à BR-020 Linha dos Pivôs

(São Desidério)

96 km
Estrada de Jaborandi

(Jaborandi)

93 km
Estrada do Café

(Barreiras)

33 km
Rodovia da Soja 
(São Desidério)

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)

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Evaristo Eduardo de Miranda 

Nos anos de 2017 e 2018, a Embrapa 
Territorial pôde finalmente dizer ao país e ao 
mundo, com números, mapas e fatos, qual a 

contribuição do mundo rural para a preservação da 
vegetação nativa no Brasil. As informações inseridas 
no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural 
(Sicar), por mais de 4,8 milhões de produtores, foram 
processadas pelo centro de pesquisa e revelaram: 
agricultores, pecuaristas silvicultores e extrativistas 
mantêm em suas propriedades 25,6% de todo o 
território nacional destinado a este fim. 

São 218 milhões de hectares que deixam de ser 
cultivados, de acordo com os dados de fevereiro 
de 2018. Isso tem um custo e foi estimado pela 
Embrapa Territorial. Apenas o patrimônio imobilizado 
nessas áreas vale cerca de R$ 3,1 trilhões. Ninguém, 
nenhuma categoria profissional, dedica mais recursos 
e tempo à preservação do meio ambiente do que os 
produtores rurais brasileiros!

Há avanços também no levantamento desses 
dados por região do país. A pedido da Associação 
Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), o 
Centro de Pesquisa analisou as informações do 
estado da Bahia e constatou que, só no oeste, os 
produtores dedicam mais de 4 milhões de hectares à 
preservação do Cerrado. Na média, mais da metade 
dos imóveis rurais está destinada à vegetação nativa. 
O percentual é 2,5 vezes maior do que o exigido pelo 
Código Florestal – 20%.

Com produção concentrada no oeste, a Bahia 
respondeu, na safra 2016/2017, por cerca de 23% da 
produção brasileira de algodão. O estudo da Embrapa 
avaliou os dados do CAR das 132 propriedades com 
cotonicultura na região. Elas também preservam 
mais do que o exigido pela legislação. A área 
designada à vegetação nativa é próxima de 40% – 
mais de 220 mil hectares.

O estudo da Embrapa Territorial ainda calculou o 
valor do patrimônio imobilizado pelos agricultores 
nas áreas de reserva legal. As estimativas apontam 
pelo menos R$ 11 bilhões em terras não cultivadas 
no oeste da Bahia. Se essa área hoje fosse manejada, 
o valor seria ainda maior e alcançaria R$ 26 bilhões.

Também a pedido da Abapa foi realizado o primeiro 
levantamento do custo de oportunidade das áreas 
dedicadas à preservação. Se fossem cultivados com 
milho, os 1,8 milhão de hectares de reserva legal 
do oeste da Bahia teriam gerado R$ 6,5 bilhões em 
2017. O grão foi escolhido para este cálculo por ser 
o produto agrícola de maior dispersão territorial no 
país. 

Essa pesquisa faz com que o papel essencial dos 
agricultores na preservação do meio ambiente 
seja conhecido, com mapas, dados e números 
incontornáveis. É o primeiro passo para que sejam 
reconhecidos por tão relevantes serviços à sociedade 
e ao Brasil.

Agrônomo, doutor em Ecologia, pesquisador e 
chefe-geral da Embrapa Territorial

Sustentabilidade da 
agricultura: conhecer 
para reconhecer





A defesa fitossanitária é estratégica para a sustentabilidade 
da cotonicultura. Por isso, guerra contra o bicudo é sempre 

inacabada. Em 2018, a perda por bicudo nas lavouras de 
algodão do oeste da Bahia foi zero.

FITOSSANIDADE
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Considerado a principal praga dos algodoeiros nas Américas, 
o bicudo-do-algodoeiro (Anthonomus grandis) é um 

inimigo que exige monitoramento e combate intensivos e 
ininterruptos para garantir o seu controle. Afinal, o poder 
de destruição desse inseto é enorme. Se não controlado 

corretamente, pode causar perdas de até 70% da produção 
em função da sua alta capacidade de reprodução. Seu ciclo 
reprodutivo é rápido, em torno de 18 - 21 dias, e, em uma 

única safra, pode haver até cinco gerações de insetos. 
No passado, o bicudo do algodoeiro quase erradicou a 

cotonicultura como atividade econômica do Brasil. Somente 
depois da migração para o cerrado, sob novos moldes e foco 

na sustentabilidade, a produção de algodão prosperou e o 
Brasil se tornou o quarto maior produtor mundial caminhando 

para ser o segundo maior exportador de algodão quando 
terminarem os embarques da safra 2017/2018. Na Bahia, o 
bicudo foi o responsável pelo declínio da produção da pluma 
no Sudoeste do estado. Hoje, graças à atuação estratégica 

dos produtores, através da Abapa, o bicudo representou 
perda zero nas lavouras do oeste no biênio a que se refere 

este Relatório de Gestão, e resultados animadores vêm sendo 
obtidos também na região Sudoeste.

PERDA ZERO 
POR BICUDO: 
a guerra continua!

Um dos aspectos mais importantes da produção 
de algodão na Bahia, como em todo o Brasil, é a 
sustentabilidade: ambiental, social e econômica. 

E, dentro deste conceito, que prevê a permanência da 
atividade ao longo do tempo e das gerações, a proteção 
das lavouras contra pragas e doenças é um critério 
fundamental. Como abordado neste Relatório de Gestão, 
em seu capítulo inicial, a cotonicultura no Brasil já teve 
outro perfil e outros cenários. Na Bahia, antes de ser 
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praticada na região oeste, esteve no litoral, onde não 
prosperou, e teve seu período áureo, no final do século 
passado, até os anos de 1980, na região Sudoeste do 
estado, especialmente, no Vale do Iuiú, onde se destaca o 
município de Guanambi. 

Àquela época, a Bahia havia chegado a plantar em torno 
de 400 mil hectares com a cultura, marca só alcançada 
novamente no estado – considerando a soma de Oeste 
e Sudoeste – nas safras 2010/2011 e 2011/2012. 
Dentre as causas do declínio e quase erradicação da 
cotonicultura no Sudoeste, bem como no Brasil, muitas 
são ligadas às práticas agronômicas inadequadas, que 
culminaram na exaustão e compactação do solo, em 
decorrência do uso excessivo da grade aradora e dos 
sucessivos plantios, na mesma área, da mesma cultura 
agrícola. Mas nenhuma delas é tão emblemática como o 
ataque do bicudo-do-algodoeiro.

O inseto, que é considerado a mais perniciosa das pragas 
da cotonicultura, fez com que o Brasil, que em sua 
história era exportador de algodão desde os tempos da 
colônia, passasse a ter de importá-lo. A monocultura 
e a ausência das práticas de erradicação das plantas 
voluntárias e soqueiras, assim como o modelo de 

produção perene, em que a lavoura não é destruída de 
uma safra para a outra, propiciaram a proliferação e a 
propagação do inseto. 

A cotonicultura no Oeste aprendeu com os equívocos do 
passado para se estabelecer em novas bases, tendo a 
defesa fitossanitária como um dos critérios essenciais 
da sustentabilidade da produção. Portanto, para Abapa, 
afirmar que, no biênio 2017/2018, não foram registradas 
perdas por bicudo-do-algodoeiro no oeste da Bahia é 
celebrar uma vitória que vem sendo conquistada ano a 
ano, ao longo de duas décadas, pelas suas sucessivas 
gestões. Essa conquista, contudo, só é possível porque 
o bicudo é encarado como uma ameaça constante e a 
guerra contra a praga é sempre inacabada, com batalhas 
empreendidas diariamente, desde antes do plantio, até 
depois da colheita. 

Neste capítulo, vamos detalhar o que vem sendo posto 
em prática em defesa fitossanitária contra o bicudo-do-
algodoeiro, e também contra outras pragas e doenças 
das lavouras, que, se não combatidas ou controladas, 
podem jogar por terra o esforço não apenas de um ou 
outro produtor, mas de todos, com impactos gigantescos 
na economia regional, estadual e nacional.

Considerado a mais importante ferramenta para o combate 
às pragas que atacam as lavouras do algodão, o Programa 
de Monitoramento e Controle do Bicudo e Outras Pragas do 
Algodoeiro – uma iniciativa da Abapa, com aporte financeiro 
do Fundo para o Desenvolvimento do Agronegócio do 
Algodão (Fundeagro) e do Instituto Brasileiro do Algodão 
(IBA) –, mantém um trabalho ininterrupto e incansável contra 
o inseto. A Abapa dispõe de uma equipe de 14 pessoas, 
atuando em ações sistemáticas, coletivas e de ampla 
abrangência. Seu foco é o manejo de boas práticas agrícolas e 
a ênfase no controle do bicudo-do-algodoeiro.

Programa de Monitoramento e Controle do 
Bicudo e Outras Pragas do Algodoeiro
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O trabalho estratégico de controle e 
combate à praga tem resultado em 
marcas positivas e mensuráveis: 

• Redução das aplicações de inseticidas para combater 
a praga.

• Menores índices de infestação e menor flutuação 
populacional do inseto.

• Diminuição de 30 aplicações de inseticidas por 
hectare para 15 aplicações por hectare em todo o 
ciclo do algodoeiro. 

• Redução a ZERO do número de arrobas perdidas por 
danos do bicudo.

• Economia de US$ 150 por hectare ao ano em 
aplicações.

• Benefícios ambientais.
• Diminuição de riscos do negócio.

O acompanhamento da equipe técnica do Programa 
Fitossanitário é contínuo em todas as propriedades 
produtoras de algodão. Os técnicos da equipe realizam 
visitas semanais e/ou quinzenais, mesmo em fazendas 
que não são associadas à Abapa. Isso acontece porque a 
Abapa entende, e o produtor também deve compartilhar 
dessa filosofia, que o bicudo é um problema de todos. Um 

único descaso pode comprometer toda a estratégia de 
controle e causar danos generalizados.

A Abapa mantém uma intensa agenda de treinamentos 
e capacitações, tanto de produtores quanto de 
colaboradores que trabalham nas fazendas. 

Histórico de aplicação de inseticidas – oeste da Bahia
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APLICAÇÃO TOTAL             APLICAÇÃO PARA BICUDO
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O programa Fitossanitário da Abapa estabelece 
parcerias com instituições de referência, como 
a Universidade de São Paulo (Usp – Esalq), 
Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Embrapa, 
Aiba, Fundação Bahia e outras empresas do 
agronegócio. Isto inclui apoio operacional e logístico 
aos projetos de pesquisas desenvolvidos por estas 
instituições.

A implementação das boas práticas, elaboradas em 
14 dos 15 núcleos, resultou em recomendações e 
consensos, fundamentais para manter a população do 
bicudo sob controle. 

Para conduzir os trabalhos do Programa Bicudo, e 
também os voltados a outras pragas do algodoeiro, 
foram criados os “Núcleos Regionais de Controle”. 
Essa divisão territorial permitiu ações mais assertivas 
na defesa fitossanitária. Um dos benefícios dos 
NR é que eles favorecem maior integração entre 
os produtores e as equipes técnicas e consultorias 
localizadas em uma mesma sub-região, mantendo 
todos engajados em ações coletivas de controle do 
bicudo-do-algodoeiro.

Núcleos Oeste:

1. Linha Verde e Alto da Serra
2. Roda Velha
3. Roda Velha de Baixo
4. Acalanto – Mizote – Ventura
5. Alto Horizonte
6. Rio de Pedras
7. Placas e Bela Vista
8. Paraíso – Warpol – Timbaúba – Sementec
9. Estrada do Café e Anel da Soja
10. Ceolin
11. Rosário – Correntina – Jaborandi
12. Ouro Verde e Estrondo
13. Campo Grande e Cacudeiro
14. Wanderley
15. Coaceral

Núcleos Sudoeste:
• Sudoeste I, Sudoeste II e Sudoeste III

Nível de infestação de bicudos (%) 
Oeste da Bahia

Núcleos Regionais

A região oeste da Bahia é dividida em 15 Núcleos Regionais 
de Controle do Bicudo e a região Sudoeste, em três: 
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Neste período de execução, o Projeto Bicudo monitorou 
todas as propriedades produtoras de algodão, orientando 
para que todos obtivessem sucesso na redução de pragas 
e doenças e, consequentemente, alcançassem uma 
excelente safra. 

Acompanhando o andamento e evolução da safra, são 
feitos os manejos de tigueras nas áreas de rotação de 
outras culturas sobre as áreas de algodão. 

Em todos os 18 núcleos, foram instaladas armadilhas para 
determinar o índice BAS (Bicudo Armadilha por Semana). 
Todas as algodoeiras, áreas de confinamentos e indústrias 
de beneficiamento foram visitadas e monitoradas. 
Acompanhou-se também o início da semeadura da soja, 
sucedendo o algodão safra 2017/2018. As visitas para 
os monitoramentos foram semanais e quinzenais para 
cada propriedade, e os relatórios de visitas, enviados 
semanalmente para todos os núcleos produtores de 
algodão. 

A eliminação das tigueras de algodão nas margens das 
rodovias e estradas vicinais foi realizada pela equipe 
do Programa Fitossanitário em 2017. A erradicação 
resultou em 100% de tigueras eliminadas quimicamente, 
por todas as estradas vicinais e rodovias do oeste e 
sudoeste da Bahia. O processo contou ainda com a 
capina mecânica (enxada), realizada pelos produtores 
e parcerias. O resultado foi uma verdadeira ‘faxina’ em 
dois mil quilômetros de rodovias, além de outros dois mil 

Monitoramento 
ininterrupto

Armadilhamento 

Destruição de Tigueras

Reuniões e muita 
orientação

Ações dos núcleos Safra 2016/2017

quilômetros de perímetros urbanos e estradas vicinais, 
e, consequentemente, a redução significativa de focos de 
multiplicação de bicudo, doenças e outras pragas.

Além dos monitoramentos e visitas, várias reuniões 
nos diversos núcleos produtores de algodão foram 
realizadas, visando manejos de controles de soqueiras 
e tigueras. Foram sete reuniões-tours consecutivas nos 
vários núcleos do Oeste e Sudoeste. Nestas, os técnicos 
apresentam o Programa Fitossanitário e visitam áreas de 
rotação de culturas, envolvendo os produtores, gerentes, 
agrônomos e técnicos das propriedades e do Programa 
Fitossanitário. 

Na região Oeste, foram realizadas 668 visitas nas 181 
propriedades de algodão e áreas de rotação, com média 
de 0,97 visitas por mês. Para as 72 algodoeiras, foram 
181 visitas com média de 0,58 visitas por algodoeira/mês.
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Acompanhamento Fito Abapa 
Oeste da Bahia - Safra 2016/17
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Agora é Guerra

EVENTOS 2017

A Campanha “Agora é Guerra”, que tem a participação de 
líderes, produtores, consultores, gerentes, agrônomos 
e técnicos do Programa Fitossanitário, associações, 
sindicatos e outras entidades, teve continuidade, 
abrangendo os núcleos da região oeste e sudoeste da 
Bahia. Diversos eventos foram realizados nas duas 
regiões baianas, incluindo encontros com produtores, 
treinamentos e visitas em áreas de rotação nos núcleos 
produtores de algodão.  

Técnicos do Programa Fitossanitário da Abapa começaram 
a contribuir no apoio à identificação, prevenção e combate 
à ferrugem da soja nas lavouras da safra 2017/2018. 
Durante dois dias, os 12 técnicos se reuniram  com 
os técnicos do Programa Fitossanitário de Combate 
à Ferrugem Asiática, da Associação dos Agricultores 
e Irrigantes da Bahia (Aiba), para uma atualização e 
implementação de novas estratégias para identificação, 
prevenção e combate a pragas e doenças na lavoura.

Nestes eventos, além de apresentar as ações de manejo 
de controle de soqueiras e tigueras de algodão, evitando 
a infestação do bicudo, os participantes são orientados 
para as boas práticas agronômicas desde o preparo do 
solo até a colheita, passando pelo transporte do algodão, 
fardos e caroços. Este esforço teve resultados satisfatórios, 
pois contou com o empenho e o comprometimento dos 
envolvidos nos Núcleos Regionais. O melhor dos resultados, 
sem dúvida, foram os indicadores de baixas infestações e 
índices de bicudos.
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Acompanhamento 
Fito Abapa oeste da Bahia

 Safra 2017/18
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As equipes do Programa Fitossanitário da Abapa 
percorreram, semanalmente ou quinzenalmente, as áreas 
produtoras de algodão, levando informações e orientando 
produtores e suas equipes técnicas quanto à prevenção, 
para garantir o sucesso na redução às pragas.

Foram, ao todo, atendidos 71 grupos de produtores, em 
119 propriedades, que, juntas, cultivam uma área de 
263.692 hectares de algodão e mais de 160 mil hectares 
de áreas de rotação de culturas soja-milho e outras 
culturas sobre o algodão.

As unidades beneficiadoras de algodão (algodoeiras), na 
região oeste da Bahia, também foram acompanhadas e 
visitadas, totalizando 74 unidades.

• Luís Eduardo Magalhães
• Formosa do Rio Preto
• Riachão das Neves
• Barreiras
• São Desidério
• Correntina
• Jaborandi
• Baianópolis
• Wanderley 
• Muquém do São Francisco

Ações dos núcleos 
Safra 2017/2018

O Programa atendeu dez 
municípios do Oeste: 

Acompanhamento Fito Abapa oeste Bahia - Safra 2017/18
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Nos 15 núcleos do Oeste, foram instaladas 457 
armadilhas, com leituras semanais, durante 11 semanas, 
com troca de feromônios a cada 15 dias. Na primeira 
semana de leitura, no período do vazio sanitário para 
a safra 2018/19, foram capturados um total de 1.762 
bicudos adultos, apontando um BAS médio de 3,86 
bicudos por armadilha/semana. 

Técnicos do Programa Fitossanitário, juntamente com 
os produtores de cada Núcleo Regional, se empenharam 
na destruição de tigueras de algodão nas margens das 
rodovias e estradas vicinais. Por algum momento e força 
da legislação, esta ação foi impedida, sendo proibido 
o uso do produto 2,4 d. A Abapa, adequadamente, 
adquiriu herbicida autorizado pelo Ibama (Dominum NA -  
(Aminopiralide)...40,0 g/L (3,89% m/m) 1-methylheptylester 
(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxy) acetate 
(Fluroxipir-meptílico). 115,3 g/L (11,22% m/m). 

A eliminação das tigueras de algodão existentes em rodovias, 
BRs e estradas vicinais contou com a união de produtores, 

Armadilhamento pré-safra

Combate às tigueras

Na segunda e terceira semanas, as leituras sinalizaram um 
BAS médio de 2,88 e 2,58, consecutivamente. Observou-
se que, nestas primeiras leituras no oeste da Bahia, os 
índices BAS médios foram superiores em relação às safras 
passadas, que atingiram 0,44 e 0,53 bicudos por armadilha 
na semana, nos armadilhamentos das safras 2016/17 e 
2017/18, consecutivamente.

SEMANAS

COMPARATIVOS BAS MÉDIO POR SEMANA OESTE DA BAHIA
VAZIO SAFRAS

SAFRA

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

1ª 25,02 7,17 8,73 0,44 0,53 3,86

2ª 19,46 3,92 4,3 0,20 0,66 2,57

3ª 5,73 5,19 1,48 0,22 0,23 2,46

4ª 2,18 1,74 0,39 0,31 0,06 1,47

5ª 3,59 1,09 0,68 0,40 0,07 2,34

6ª 8,42 1,45 1,83 0,11 0,14 1,70

7ª 4,36 0,99 1,18 0,08 0,48 4,08

8ª 4,31 1,33 0,61 0,11 0,70 3,36

9ª 6,46 0,89 1,43 0,47 1,89 2,45

10ª 3,63 0,6 1,95 0,28 0,59 1,25

11ª 2,19 0,80 0,96 0,10 0,51 0,40

BAS FINAL 7,76 2,29 2,14 0,25 0,53 2,36
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equipes do programa fitossanitário e prefeituras municipais 
que, juntos, utilizaram capina mecânica e bons manejos para 
destruição e proliferação do inseto.
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Como em toda guerra, conhecer o inimigo é estratégico 
para a vitória. Por isso, a geração, aquisição e difusão 
do conhecimento é peça-chave do programa Guerra ao 
Bicudo. Em 2018, palestras e treinamentos envolvendo 
produtores, agrônomos, consultores, técnicos e gerentes 
das propriedades fizeram parte do projeto. 

Na região Oeste, foram realizadas duas mil visitas nas 168 
propriedades de algodão e áreas de rotação, em média, de 

Disseminação de 
conhecimento 

uma visita ao mês. A equipe do Programa Fitossanitário 
visitou, monitorou e orientou todos os envolvidos no 
processo de transporte do caroço de algodão e algodão 
em pluma. O cerne deste trabalho foi a adequação 
desse transporte, conforme orientações das normas de 
fiscalização. Foram repassadas recomendações para 74 
algodoeiras da região, com 405 visitas, ou 0,46 visitas às 
algodoeiras por mês. 

Para explicar aos envolvidos a melhor forma de combate à 
praga em campo, os técnicos do Programa Fitossanitário 
proveram reuniões com apoio técnico. O público-alvo 
foram os agricultores dos 18 Núcleos Regionais do Oeste 
e Sudoeste da Bahia. 

NOVEMBRO 2018 - O programa fitossanitário da Abapa 
promoveu dois encontros para orientar e debater ações 
estratégicas para a prevenção e combate às pragas e 
doenças nas lavouras de algodão da safra 2018/2019, no 
oeste da Bahia. Os eventos reuniram produtores, gerentes 
e técnicos de fazendas dos núcleos. 

EVENTOS 2018
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Técnicos do Programa Fitossanitário participaram de um 
Dia de Campo para Manejo da Ramulária, na Fazenda 
Pamplona, do grupo SLC Agrícola, no município de 
Cristalina, em Goiás. O objetivo foi observar, in loco, o 
aspecto de ataque da ramulária, considerada uma das 
principais doenças do algodoeiro no cerrado brasileiro. 
Foram levadas em consideração a abrangência e a 
intensidade do controle, além da ineficiência dos produtos 
disponíveis no mercado.

Durante dois dias, profissionais que atuam em fazendas 
da região receberam uma capacitação para se tornarem 
monitores potenciais no combate às ameaças que 
assolam as principais culturas do oeste da Bahia. O curso 
foi uma iniciativa dos gestores do Programa Fitossanitário.
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Nos dias 09 e 10 de outubro de 2018 foi realizado um 
treinamento voltado para a equipe técnica do Programa 
Fitossanitário, produtores e funcionários, que capacitou 
mais de 120 pessoas. Voltado para monitores de pragas 
e doenças das culturas de soja, milho e algodão, teve 
carga horária de 16 horas e contou com a apresentação 
dos Programas Fitossanitários da soja e algodão. O tema 
sugerido, seguindo a demanda dos núcleos, foi:  Pragas e 
doenças do Sistema de Produção do Oeste da Bahia.

Treinamento para 
monitores de pragas 
e doenças
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Celito Eduardo Breda
Membro do Conselho Fiscal da Abapa 

Biênio 2017-2018

Os resultados colhidos das safras 2017 e 2018 
de algodão no oeste da Bahia – depois de 
mais de vinte anos de nossa breve história 

–  atingiram recordes nacionais de produtividade, 
qualidade e talvez de rentabilidade. Esta conquista 
é fruto, principalmente, da conjunção de uma boa 
condição climática com um manejo adequado da 
cultura. Dentre alguns quesitos mais impactantes 
está o manejo para prevenção e combate ao bicudo-
do-algodoeiro – praga que vinha ocasionando 
prejuízos anuais de mais de U$ 500/hectare. Os 
produtores, juntamente com a equipe do programa 
fitossanitário da Abapa, consultores e pesquisadores, 
resolveram declarar “AGORA É GUERRA” ao bicudo.

Os agricultores se organizaram melhor em cada 
núcleo regional, estabelecendo um ou dois líderes 
para cada núcleo e assumiram a linha de frente no 
manejo desta praga. Deu muito certo e, apesar de 
algumas falhas ainda persistirem nesta brilhante 
estratégia, colhemos bons resultados. Obviamente 
que o bicudo nos incomoda muito e teremos 
ainda grandes desafios pela frente, de modo a nos 
obrigar a sermos eternamente vigilantes e ativos 
nas boas práticas agrícolas coletivas. Este manejo 
regional adequado colaborou bastante nestes 
últimos resultados do algodão. A Abapa pilotou este 
programa de manejo.

 Também destaco o uso de variedades adequadas 
e de alto potencial produtivo. Plantamos algodão 
de alta tecnologia e mecanizado no oeste da Bahia 
desde 1995/96 e nunca tivemos uma condição 
genética tão boa como nesta fase atual. Variedades 
fantásticas com potencial efetivo em área comercial 
de até 620 arrobas/hectare (em capulho e lavoura 
irrigada). Além do altíssimo potencial, a maioria é 
geneticamente resistente a alguns herbicidas e às 
lagartas, o que facilitou muito o manejo e diminuiu a 

carga de defensivos em mais de 30% em relação ao 
que se aplicava antes no ambiente.

A Abapa/IBA/FBA/Consultores testaram todos os 
materiais de algodão e indicaram com segurança 
quais realmente tinham potencial, estabilidade e 
boa qualidade de fibras. Neste item, desde os bons 
tempos da variedade Delta Opal que não tínhamos 
materiais de boa qualidade da fibra como alguns 
atuais, o que facilitou ainda mais as vendas e deu 
liquidez. Podemos falar de “boca cheia” que temos 
uma das melhores fibras de algodão do mundo 
aqui na Bahia. O que é, também, fruto de uma 
campanha da Associação Brasileira dos Produtores 
de Algodão (Abrapa), e da Abapa, na Bahia, que 
vêm trabalhando com um laboratório de análises 
exemplar para o Brasil, e com um marketing forte 
por meio da campanha “Sou de Algodão” – estamos 
colhendo fantásticos resultados. 

Nossos produtores amadureceram no sentido de 
plantar algodão somente nos melhores talhões, 
sem cometer imprudências de um passado recente. 
A Abapa – em parcerias com outras instituições 
e consultorias – também vem facilitando 
treinamentos para questões operacionais, 
administrativas  e técnicas para formar pessoas 
preparadas para uma gestão muito eficiente em 
todos os processos de produção/beneficiamento/
venda do algodão. Acredito piamente num potencial 
muito grande aqui em nossa região, mas diante de 
um amadurecimento constante de toda a cadeia. 
Temos plenas condições de atingir nos próximos 
anos uma área de 500 mil hectares de algodão 
altamente tecnificado e de alta competitividade e 
qualidade. Colher na última safra, uma média de 
330 arrobas/hectare é algo para ser comemorado. 
Foi muito além de qualquer expectativa. Todos 
estão de parabéns!





A região já foi o grande polo de produção de algodão da Bahia, 
nos anos de 1980. A retomada gradativa da área e da produção 

no Sudoeste tem se intensificado, com o apoio da Abapa

APOIO À REGIÃO
SUDOESTE
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JUNTOS E FORTES 

A  moderna cotonicultura que se estabeleceu no 
Brasil a partir do final dos anos de 1990 tem 
na organização e na união dos produtores o 

seu pilar mais importante. Essa soma de forças mudou 
a percepção da commodity entre os produtores, que 
entenderam que competir com seus vizinhos – fossem 
de propriedade ou de estados – sobre quem produz a 
melhor pluma não agregava resultados significativos. 

O crescente apoio da Abapa à cotonicultura do sudoeste da Bahia tem 
favorecido a retomada do crescimento na região do Vale do Iuiú

Era muito mais eficaz investir e defender o “algodão do 
Brasil”. Esta mudança conceitual tornou as estratégias 
traçadas para a pluma mais eficientes, e os méritos e 
responsabilidades passaram a ser compartilhados, em uma 
solidariedade muito salutar. 

Na Bahia, o marco cronológico separa os dois mais 
relevantes momentos da atividade no estado: o período que 
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teve como ápice os anos de 1980, quando a região do 
Vale do Iuiú era a grande provedora baiana da pluma, e o 
que tem início próximo aos anos 2000, em que o algodão 
passou a ser cultivado no cerrado baiano, bioma localizado 
nas terras do Oeste, à margem esquerda do rio São 
Francisco. Esse preâmbulo é necessário para explicar por 
que o apoio aos pequenos produtores da região Sudoeste, 
que plantou no passado mais de 400 mil hectares e hoje 
tem 10,6 mil hectares de lavouras de algodão, é tão 
importante.

Desde 2014, a Abapa vem desenvolvendo projetos para 
fortalecer e ampliar a cotonicultura na região Sudoeste 
e também para garantir a sua sustentabilidade, uma vez 
que o declínio do Vale do Iuiú teve entre os seus principais 
fatores o ataque do bicudo do algodoeiro, a exaustão e a 

compactação do solo e as adversidades climáticas. Segundo 
explica o presidente da Abapa no biênio 2017-2018, Júlio 
Cézar Busato, esse apoio ajuda a garantir a fitossanidade 
das lavouras de algodão do estado como um todo, evitando 
a proliferação e propagação do bicudo além de contribuir 
para o incremento do volume produzido na Bahia. “Basta 
um elo fraco para pôr a perder todo um esforço. O bicudo é 
um problema coletivo e precisa ser tratado coletivamente. 
Da mesma forma, aumentando a produção e a qualidade da 
fibra na região Sudoeste, a Bahia, que já é o segundo maior 
produtor de algodão do Brasil, terá ainda mais condições 
de ajudar o país a atender a crescente demanda global pelo 
nosso produto”, explica. “Queremos que o algodão produzido 
no estado, como um todo, alcance mais produtividade, 
volume, qualidade e credibilidade, e, principalmente, que 
esteja muito bem fortalecido na defesa fitossanitária”, conclui.
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Na safra 2016/2017, a Abapa promoveu a entrega de 
19 kits de irrigação suplementar. Eles contribuíram para 
o aumento da produtividade em uma área total de 97 
hectares, de oito municípios do sudoeste baiano: Guanambi, 
Malhada, Carinhanha, Iuiú, Palmas de Monte Alto, Sebastião 
Laranjeiras, Igaporã e Lagoa Real. 

Além de fornecer os kits de irrigação, a Abapa, por meio 
do Programa Fitossanitário, manteve uma série de ações 
de controle e combate às pragas do algodoeiro na região, 
a exemplo do que acontece no oeste da Bahia. Todas as 
propriedades de cultivo de algodão e as áreas de rotação de 
culturas, além das algodoeiras, foram e continuam sendo 
visitadas e monitoradas.

Na região, a Abapa mantém três núcleos de monitoramento 
nos quais os técnicos responsáveis promovem um 
constante trabalho de orientação dos níveis de infestação 
do bicudo nas microrregiões produtoras. Em 2017, foram 
realizadas 618 visitas nas 583 propriedades de algodão, 
com média de 0,27 visitas por mês. Nas algodoeiras, 
foram realizadas 57 visitas, com média de 1,3 visitas por 
algodoeira ao mês. 

2016/2017

As estratégias de controle consistem, ainda, na 
instalação de armadilhas com feromônios em todas as 
linhas dos núcleos produtores do sudoeste da Bahia. O 
armadilhamento visa acompanhar a flutuação populacional 
do bicudo durante o período de entressafra (vazio 
sanitário), para nortear o produtor quanto às infestações 
e às necessárias tomadas de decisão no início da safra do 
algodão.

Outra ação desenvolvida pela Abapa, por meio do Programa 
Fitossanitário, juntamente com os produtores de cada 
núcleo, é a destruição de tigueras de algodão nas margens 
das rodovias e estradas vicinais no Sudoeste. A equipe 
técnica da Abapa dá suporte aos produtores do núcleo 
na eliminação dessas plantas voluntárias, promovendo 
mobilizações voltadas aos condutores de veículos de 
carga, que recebem informações relevantes sobre o 
transporte. Um intensivo trabalho é realizado ainda junto às 
algodoeiras, alertando-se para as formas mais seguras de 
acondicionamento do produto durante o transporte. 
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No Brasil, a produção de algodão é feita, majoritariamente, 
em regime de sequeiro, sem irrigação complementar. Isso 
é possível graças às condições de clima do cerrado, onde, 
aproximadamente, 98% das lavouras estão localizadas. 
Apenas 4% do algodão produzido no Brasil são irrigados. 
Na região Sudoeste, – situada, fora do bioma cerrado – a 
Abapa deu início, em 2014, a um projeto experimental 
de doação de kits de irrigação para produtores locais, 
com o objetivo de mitigar riscos climáticos. Esta iniciativa 
começou bem pequena, com apenas seis unidades 
produtivas envolvidas, e tem crescido e ganhado forças, 
com resultados expressivos. 

O Projeto Piloto de Irrigação Complementar é baseado 
nos sistemas de gotejamento, aspersão e micro aspersão, 
a exemplo do que acontece em países produtores como 
Israel, um dos que têm as maiores produtividades 
do mundo. Em sua fase inicial, o projeto do Sudoeste 
contemplou três produtores do município de Brumado e 
três de Malhada. As unidades demonstrativas do cultivo 
do algodoeiro em um sistema de irrigação complementar 
uma vez instaladas têm capacidade para irrigar uma área 
de até um hectare. Atualmente, já foram distribuídos 81 
kits de irrigação, difundidos em 11 municípios da região. 

Os resultados foram tão positivos que, por conta do efeito 
multiplicador, os 81 kits de um hectare resultaram em 
400 hectares irrigados na região. Os demais kits foram 
adquiridos pelos próprios produtores, com recursos 
advindos da rentabilidade das suas lavouras.

Após a colheita do algodão, o produtor beneficiado com os 
kits planta outras culturas, como feijão, melancia, milho 
e abóbora, garantindo a exploração sustentável de sua 
terra.

O processo de revitalização da atividade deu esperança 
aos pequenos produtores do Sudoeste, e a atividade vem 
sendo, gradativamente, retomada.

Irrigação complementar

ÁREAS CULTIVADAS COM ALGODÃO SAFRAS
REGIÃO SUDOESTE DA BAHIA

MUNICÍPIOS
ANO SAFRA

2016/17 2017/18

CANDIBA 225,0 239,0

GUANAMBI 227,0 303,0

PINDAÍ 135,0 129,0

URANDI 38,0 50,0

IUIÚ 1.998,0 1.566,0

MALHADA 4.992,0 3.188,0

SEBASTIÃO LARANJEIRAS 2,0 102,0

PALMAS DE MONTE ALTO 1.187,0 767,0

CARINHANHA 2,0 33,0

BRUMADO 168,0 161,0

CACULÉ 18,0 33,0

LAGOA REAL 190,0 213,0

LIVRAMENTO DE N. SENHORA 64,0 54,0

MALHADA DE PEDRAS 23,0 23,0

RIO DO ANTÔNIO 33,0 47,0

IGAPORÃ 57,0 49,0

TANHAÇU 100,0 85,0

BOM JESUS DA LAPA 700,0 900,0

SANTANA 921,0 1.000,0

SERRA DO RAMALHO 1.050,0 1.650,0

TOTAL 12.130,0 10.592,0
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O Projeto de Irrigação Complementar é financiado 
pelo Fundo para o Desenvolvimento do Agronegócio 
do Algodão (Fundeagro), em um investimento de 
R$ 328,2 mil em 2017 e R$ 350 mil em 2018. Ele 
oferece e inclui assistência técnica e acesso a novas 
tecnologias agronômicas para o controle de pragas 
e aumento da safra. Um dos seus efeitos positivos, 
além do evidente incremento da produção, da 
produtividade e da remuneração do cotonicultor, tem 
sido a fixação deste no campo, além da geração de 
renda e oportunidades para quem vive na região. 

Com o trabalho de orientação e sensibilização aos 
produtores regionais, executado pelos técnicos da 
Abapa, a associação estuda meios de ampliar a adoção 
de boas práticas sustentáveis nas propriedades de 
algodão e de promover a sua inclusão no programa 
Algodão Brasileiro Responsável (ABR) que atua, no 

Em 2017, a Abapa doou mais 48 kits de irrigação 
suplementar para produtores da região Sudoeste, 
visando ao fomento da agricultura familiar de pequenos 
produtores de algodão. Da safra 2014/2015 a 2017/2018, 
a Abapa totalizou 81 kits doados aos pequenos produtores 

Tecnologia e Sustentabilidade

Intensificando o projeto

Brasil, em benchmark com a ONG suíça, referência em 
licenciamento de pluma sustentável no mundo, a Better 
Cotton Initiative (BCI). A meta, para o próximo ano, é iniciar o 
trabalho de sensibilização e a implementação de protocolos 
específicos e com novos parâmetros para a certificação das 
pequenas propriedades, previsto para ser iniciado na safra 
2019/2020.

da agricultura familiar de 11 municípios do sudoeste da 
Bahia. Com a presença do governador Rui Costa e do então 
secretário de agricultura, Vitor Bonfim, o presidente da 
Abapa, Júlio Busato, entregou os sistemas de irrigação 
durante solenidade no município de Iuiú.

Visita dos técnicos da Abapa e BCI/ABR às pequenas propriedades do 
sudoeste da Bahia
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Ainda em 2018, o Programa Fitossanitário da Abapa proveu 
assistência técnica, suporte e apoio aos cotonicultores da 
região Sudoeste, nos municípios de Candiba, Pindaí, Urandi, 
Guanambi, Palmas de Monte Alto, Malhada, Iuiú, Santana, 
Bom Jesus da Lapa, Caculé, Lagoa Real, Brumado, Tanhaçu, 
Rio do Antônio, Livramento de Nossa Senhora, Malhada de 
Pedras, Igaporã, Sebastião Laranjeira, Carinhanha e Serra do 
Ramalho. 

Nestes municípios, 578 produtores em 670 propriedades 
receberam orientações sobre o cultivo do algodão, em 
uma área de 10.590 hectares. Em média, cada cotonicultor 
cultiva entre um e dez hectares. Em cada localidade, 
foram implantadas Unidades Demonstrativas de um 
hectare, verdadeiras “salas de aula” ao ar livre, nas quais 
os pequenos produtores regionais obtiveram informações 
e conferiram in loco o efeito positivo das boas práticas 

Defesa reforçada

agronômicas, utilizando tecnologias alternativas. Elas 
também foram cenário para aulas práticas voltadas aos 
estudantes e agricultores da região. 

Espelhado no projeto desenvolvido pela Abapa, a região 
tem aumentado 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. 

Outro fato constatado com alegria pela Abapa é que o cultivo 
da soqueira de algodão tem reduzido, o que é crucial para o 
controle do bicudo-do-algodoeiro. Este é um resultado das 
ações para conscientização executadas pelos assistentes 
técnicos da associação junto a estes produtores. As visitas 
aos agricultores foram frequentes, assim como às 11 
unidades beneficiadoras de algodão (algodoeiras) da região.

PRODUTIVIDADE DOS KITS DE IRRIGAÇÃO SUDOESTE 

Municípios Safra 16/17 
19 Kits

Safra 17/18 
48 Kits

Média @ 
Municípios/
Produtores

1 Brumado 04 255,0 255,0 203,4

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 Iuiú 12 196,0 220,9 223,3

7 Lagoa Real 07 260,0 242,3 241,9

8 Malhada 28 260,4 197,7 224,7

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 223,6 213,1 218,4
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Kits entregues 2018

Visitas região Sudoeste 2018

MUNICÍPIOS KITS IRRIGAÇÃO

1 Brumado 4

2 Candiba 6

3 Carinhanha 3

4 Guanambi 5

5 Igaporã 2

6 Iuiú 12

7 Lagoa Real 7

8 Malhada 28

9 Pal. de M. Alto 9

10 Pindaí 1

11 Sebastião Laranjeiras 4

PROPRIEDADES 
583

ALGODOEIRAS
 11

TOTAL:  5.146 228

Em setembro de 2018, a Abapa apoiou a realização de 
um Dia de Campo na Fazenda Cumbica, do agricultor 
Manoel Rubens, no município de Palmas do Monte 
Alto. O evento foi palco para demonstrar que, por meio 
de inovações tecnológicas, é possível cultivar algodão 
com boas produtividades no semiárido. 

Durante o dia de campo, agentes financeiros como 
Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Caixa Econômica 
Federal foram convidados a participar e conhecer de 
perto os resultados alcançados pelos produtores com 
a utilização dos kits que, em alguns casos, chegaram 
a 400 arrobas por hectare, enquanto as médias 
do sequeiro estão entre 50 e 60 arrobas, devido à 
irregularidade das chuvas. 

O objetivo, ao chamar as instituições financeiras, é 
que estas passem a oferecer linhas de crédito ao 
agricultor familiar para a aquisição de novos kits e 
consequentemente, haja o fortalecimento agrícola do 
sudoeste baiano.

Dia de Campo do Algodão

Dia de Campo do Algodão no Sudoeste da Bahia
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Gedenon Guedes Fernandes
Agricultor da região sudoeste da Bahia 

Moro no distrito de Canabrava, que pertence 
ao município de Malhada, no sudoeste da 
Bahia há 30 anos, ou seja, desde que nasci. 

Aprendi com meu pai a mexer com a terra e viver da 
agricultura. Até hoje ele sobrevive da criação de gado 
de leite, antes tinha uma área onde cultivava algodão, 
porém, a escassez de chuvas fez com que ele, e 
muitos outros, desistisse desta cultura.

Nesse período, no ano de 2006, assim como 
tantos outros agricultores dessa região, larguei a 
lavoura e mudei para São Paulo, em busca de novas 
chances para me manter; trabalhei cinco anos como 
encanador industrial no interior daquele estado. 
Porém, em 2012, retornei porque sentia falta do 
meu chão, queria fazer mais, não podia desistir tão 
facilmente.

Comecei, mais uma vez, a insistir na lavoura de 
algodão, e foi aí que, na safra 2015/2016, uma nova 
perspectiva surgia, quando recebi, da Abapa, um kit 
de irrigação para a produção de algodão irrigado, até 
então, só plantávamos o de sequeiro. No primeiro 
ano, em uma área de um hectare e meio, obtive uma 

média histórica de 350 arrobas. No ano seguinte 
dobrei a área para três hectares, e hoje, neste 
terceiro ano, passei para cinco hectares. 

O que posso afirmar, é que assim como aconteceu 
comigo, a chegada desses kits doados pela Abapa 
restaurou as forças de muitos que lidam na lavoura 
nesta região. Estávamos apanhando muito, e 
o apoio recebido, abriu nossos horizontes. Nos 
manteve vivos e o melhor de tudo, em nossa terra 
natal. O cultivo do algodão irrigado passou a fazer 
parte do dia a dia de muitos agricultores daqui 
e, alguns, depois de receberem os kits, fizeram 
investimentos próprios e adquiriram outros kits, 
aumentando as áreas cultivadas e suas rendas.

Hoje, o que posso dizer, com toda certeza, é que 
só tenho gratidão pelo apoio recebido da Abapa. 
Estamos tentando resgatar nossas raízes e deixar 
para nossos filhos, o exemplo de que é possível 
viver da agricultura, e o mais importante, que é 
possível produzir com sustentabilidade e de olhos 
no futuro. Certamente meus dois filhos viverão 
dessa terra.





As inovações tecnológicas na cotonicultura, o alto valor 
das máquinas e equipamentos agrícolas e a necessidade 

constante de aprimorar conhecimentos fazem da 
capacitação profissional de pessoas uma prioridade da 

Abapa, com benefícios regionais.

QUALIFICAÇÃO
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CONHECIMENTO: 
riqueza que 
multiplica quando 
se divide

A aquisição e difusão de conhecimentos e a 
incorporação de tecnologias responde em grande 
parte pelo sucesso da cotonicultura no oeste da 

Bahia, assim como em todo o Brasil. Foi só assim que uma 
região que até duas décadas atrás não tinha qualquer 
tradição na cotonicultura, como foi o caso do cerrado 
brasileiro, pôde se tornar o grande polo de produção 
de fibras do país, e elevá-lo ao posto de quarto maior 
produtor mundial de algodão. 

Como o conhecimento aumenta à medida que é 
partilhado, todo investimento feito em qualificação para 
os produtores de algodão e as pessoas que trabalham na 
atividade, direta ou indiretamente, se multiplica e propaga, 
levando benefícios para além do público-alvo. Isso é muito 
evidente na cotonicultura, uma vez que esta atividade 
econômica, no Brasil, faz parte de uma matriz produtiva 
diversificada, que consorcia o algodão, principalmente, à 
soja e ao milho, fazendo com que os investimentos em 
qualificação de pessoas que trabalham com uma delas 
favoreçam a todas as demais. 

A geração e difusão do saber é ainda mais eficaz 
quando mais áreas são envolvidas, detentoras de 
competências diversas e especializadas. A organização 
da cadeia produtiva e o espírito associativista que tão 
bem caracterizam o setor algodoeiro têm potencializado 
o alcance das iniciativas, que seriam praticamente 
impossíveis de serem implementadas individualmente por 
cada produtor.

Em 2010, a Abapa inaugurou o Centro de Treinamento 
Parceiros da Tecnologia, no Complexo Bahia Farm Show, 
localizado no município de Luís Eduardo Magalhães. Seu 
nome resume bem o conceito que norteou a concepção 
do Centro: a colaboração. São várias entidades unidas sob 
o mesmo teto, ofertando suas expertises em prol de uma 
cadeia produtiva mais qualificada, o que culmina em mais 
eficiência, qualidade, produtividade, assertividade e redução 
de desperdícios. Atualmente, são parceiros da Abapa no 
CT: Agrosul - John Deere, Oeste Pneus-Pirelli, Sesi, Senai, 
Cieb, SPRB/Senar, Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Prefeitura 
Municipal de Luís Eduardo Magalhães, Universidade 
Federal de Viçosa (UFV) e Veneza Equipamentos John 
Deere. O Centro conta com o apoio financeiro do Fundeagro 
e do Instituto Brasileiro do Algodão (IBA).
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É importante frisar que os avanços tecnológicos 
incorporados à produção agrícola requerem atualização 
constante. Grandes exemplos disso são as colhedeiras de 
algodão, verdadeiros robôs gigantes, capazes, inclusive, de 
operar sozinhas, via satélite e com alto nível de precisão. 
Assim como estas, há uma grande gama de equipamentos 
digitais e mecatrônicos a serviço de uma agricultura cada 
vez mais de precisão. “São tecnologias muito sofisticadas 
e de vanguarda, que chegam antes ao campo e, só depois, 
à vida das pessoas nas cidades. Estamos vivendo uma 
nova revolução verde, e a capacidade de lidar com dados 
e comandos diversos demanda muito estudo. Máquinas 

Nova “revolução verde”

como a cotton picker custam em torno de US$900 mil. 
Para utilizar todo o seu potencial e fazer o investimento 
nelas valer a pena, é preciso pessoas realmente muito 
qualificadas na operação e na manutenção”, afirma o 
presidente da Abapa, Júlio Busato.

Engana-se quem pensa que o conhecimento que se almeja 
é restrito às atividades diretamente ligadas à produção. A 
multiplicidade de temas abordados poderá ser constatada 
ao longo deste capítulo do Relatório da Gestão Abapa, 
biênio 2017-2018.
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Desde a sua criação, o CT já atendeu cerca de 20 
mil pessoas. Dentre elas, funcionários das fazendas 
associadas à Abapa ou membros das entidades parceiras, 
interessados em qualificação. Os cursos são gratuitos 
e muitos dispõem de vagas para moradores da co-
munidade, ainda que não estejam empregados em 
nenhuma das fazendas associadas. 

Essas iniciativas contribuem para o desenvolvimento 
regional, aumentando a empregabilidade e o potencial 
de geração de renda de milhares de trabalhadores do 
agronegócio. Mais de 900 cursos ligados diretamente 

Potencial em 
desenvolvimento

à cadeia produtiva do algodão foram oferecidos, em 
calendários divulgados mensalmente. Com capacidade 
instalada para mais de 200 pessoas, o Centro é 
estruturado e equipado para atender às necessidades 
técnicas de cada curso fornecido.

Em 2017, o CT ofereceu um total de 236 capacitações, 
atendendo  mais de 6 mil pessoas. Já em 2018, foram 
oferecidas 358 capacitações e atendidas cerca de 
9 mil pessoas, que se tornaram mais aptas para o 
desenvolvimento de suas atividades.

Classes Treinamento por 
Categoria  Participantes

Mecanização Agrícola 64 856

Algodoeiras CT 1 41

Algodoeiras/Multiplicadores 1 11

Palestras 43 2807

Movimentação de Cargas 15 207

Cursos de Gestão 22 638

Normas Regulamentadoras 72 1331

Pivôs Centrais 1 44

Florestal 1 21

Informática 4 76

Rodoviário 5 75

Programa Despoluir 2 156

Visitas Técnicas 5 121

TOTAL 236 6384

2017
RESULTADOS
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Em 2017, a média geral da avaliação de satisfação 
aplicada aos participantes dos treinamentos foi de 9,2 
(escala de 1 a 10), enquanto a média de satisfação aplicada 
aos proprietários e gestores de fazendas foi de 9,3 (escala 
de 1 a 10). 

Em 2018, as médias se mantiveram. O nível de satisfação 
entre os participantes de cursos e capacitações foi de 
9,3. Já a média de satisfação aplicada aos proprietários e 
gestores de fazendas foi de 9,2.

Referência atestada

Classes Treinamento por 
Categoria  Participantes

Mecanização Agrícola  69  919 

Algodoeiras/Multiplicadores  2  61 

Despoluir  2  250 

Palestras  83  4.360 

Movimentação de Cargas  30  376 

Cursos de Gestão  25  712 

Normas Regulamentadoras  109  1.946 

Pivos Centrais  1  25 

Florestal  8  151 

Informática  9  119 

Laboratório HVI/ABAPA  1  11 

Rodoviário  1  13 

Reuniões  2  34 

Siderurgia  2  25 

Cozinha agrícola  11  134 

Pneus  2  29 

Visitas Técnicas  1  24 

TOTAL  358  9.189 

2018
RESULTADOS
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• Mecanização Agrícola

• Movimentação de Cargas

• Terraplanagem

• Florestal

• Beneficiamento e Análise da Fibra do 
Algodão

• Saúde e Segurança do Trabalho - NR’s

• Educação

• 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

• Rodoviário

• Idiomas

• Cozinha rural

ÁREAS DE ATUAÇÃO

Considerado o braço de capacitação do agronegócio 
no oeste da Bahia, o Centro de Treinamento Parceiros 
da Tecnologia deu início à ampliação de sua estrutura 
física para atender à crescente demanda de mão de obra 
especializada. O projeto de expansão, iniciado em 2018, 
permitirá que o espaço contemple a um número maior de 
pessoas, e estenda o seu leque de atuação, com base na 
real necessidade do setor produtivo do oeste da Bahia. 
Além disso, o CT será adequado a todas as normas de 
acessibilidade.

Maior e mais acessível

Com a  vinda de novos parceiros e a ampliação do 
Complexo, aliadas à disponibilidade de novas tecnologias, a 
Abapa pretende, gradativamente, expandir sua capacidade 
de atendimento em 50%, num salto de 9 mil para 
13.500 trabalhadores assistidos. A obra está orçada em 
aproximadamente R$ 2 milhões, com recursos diretos do 
Fundeagro e apoio do Instituto Brasileiro do Algodão (IBA). 
A previsão de entrega é março de 2019.
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• 01 Sala para Coordenação Técnica/ADM

• 01 Secretaria de Cursos

• 01 Sala de Professores

• 02 Auditórios

• 04 Salas de aula

• 01 Laboratório de Elétrica/hidráulica – 
Agrosul - John Deere

• 01 Laboratório de Motores/
Transmissão – Agrosul - John Deere

• 01 laboratório destinado a tecnologias 
de Agricultura de Precisão - Agrosul - 
John Deere

ESTRUTURA DO CENTRO DE TREINAMENTO APÓS AMPLIAÇÃO:

Durante a Bahia Farm Show, realizada entre os dias 30 de 
maio e 03 de junho, o Centro de Treinamento Parceiros 
da Tecnologia, em parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte (Senat) e o Serviço Social do 
Transporte (Sest), levou, pela primeira vez, para a Bahia, 
uma unidade do Programa Despoluir. O objetivo desta 
iniciativa do sistema nacional é melhorar a qualidade do ar 
e fomentar o uso racional de combustíveis, com a redução 
da emissão de poluentes, gerando benefícios para a saúde 
e o bem-estar dos trabalhadores do setor de transportes.

Durante toda a feira, a unidade aferiu gratuitamente os 
níveis de emissões para veículos e caminhões movidos 
a óleo diesel, avaliando a eficiência energética destes. 

Programa Despoluir na Bahia Farm Show

O Centro de Treinamento conta ainda com uma ampla área para aulas práticas/externas 
com máquinas e equipamentos, além de mais de 2000m² de área coberta.

• 01 Laboratório de Pneus Agrícolas e 
Rodoviários – Oeste Pneus - Pirelli

• 01 Laboratório de Manutenção Básica de 
Caminhões -  Volvo

• 01 Laboratório destinado à tecnologia de 
Aeronaves Agrícolas – ABA / Air Tractor

• 01 Laboratório destinado à tecnologia 
de Pivôs Agrícolas – PIVODRIP / Valley

• 01 Laboratório com Simuladores 
de Máquinas Agrícolas e de Pá-
carregadeira

• 01 Laboratório destinado à Usinagem e 
Solda de Materiais

EVENTOS 2017

No final, os aprovados receberam um selo verde (Selo 
Despoluir), com reconhecimento nacional. 
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No dia 30 de julho, no Centro de Treinamento Parceiros 
da Tecnologia, foi realizada a solenidade que marcou o 
encerramento das turmas inaugurais dos cursos Técnico em 
Agropecuária e Técnico em Hospedagem, iniciados em 2015, 
por iniciativa da Abapa em parceria com a Universidade 
Federal de Viçosa (UFV), Agrosul – John Deere e Prefeitura 
de Luís Eduardo Magalhães. Os cursos tiveram duração de 
dois anos e carga horária de 1.200 horas. Formatados no 
modelo EAD (Educação a Distância), eles contaram com 
aulas online, encontros presenciais e avaliações.

A Reforma Trabalhista foi tema de treinamento para 
técnicos e profissionais ligados à área administrativa das 
fazendas da região, no dia 27 de setembro de 2017. O curso, 
promovido pela Abapa, por meio do Centro de Treinamentos, 
foi realizado em Luís Eduardo Magalhães e em Barreiras, 
para tratar as principais mudanças da legislação trabalhista 
previstas para entrar em vigor no final daquele ano. 
Promovido em colaboração com o Centro das Indústrias 
do Estado da Bahia (Cieb), o curso teve participação 
de 50 profissionais, que receberam noções acerca das 
novas possibilidades de relações de trabalho e emprego 
proporcionadas pela reforma.

Em outubro de 2017, o Centro de Treinamento realizou, 
durante uma semana, três cursos destinados a funcionários 
de fazendas da região: Movimentação Operacional de 
Produtos Perigosos (MOPP), Tecnologia de Pneus Agrícolas 
e Desenvolvimento de Lideranças. No primeiro, os inscritos 
receberam noções básicas de segurança para transportar, 
por exemplo, produtos inflamáveis. Também foi abordado o 
tema, direção defen-siva, legislação básica, meio ambiente, 
dentre outros assuntos. O curso ocorreu em parceria com 
Serviço Social de Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte (Senat).

Em setembro de 2017, a Abapa, através do Centro de 
Treinamento, renovou a parceria com o Serviço Social da 
Indústria (Sesi). À época, esta união de produtores com o 
Sistema S da indústria já havia permitido o atendimento 
de 2,3 mil trabalhadores, com treinamentos e palestras 
realizados para funcionários de mais de 60 fazendas 
associadas da Abapa. A parceria ofereceu cursos sobre 
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho; 
saúde e segurança; condições de trabalho na área rural e 
educação de jovens e adultos (EJA) a distância. Também 
foram promovidos seminários, em que se destacam as ações 
voltadas à implantação do E-Social dentro das empresas.

Cerimônia de 
encerramento dos cursos 
Técnicos em Agropecuária 
e Hospedagem

Mudanças da Reforma 
Trabalhista para fazendas 

Uma semana, três 
capacitações

Parceria renovada
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Capacitação de 
acadêmicos da UFOB

Representantes da 
Linha Amarela da John 
Deere fortalecem 
parcerias

Realizado em parceria com a Pirelli, o Curso de Tecnologias 
de Pneus Agrícolas permitiu que os participantes tivessem 
oportunidade de aprender mais sobre a composição e 
padrões técnicos dos pneus, manutenção e segurança. Ao 
final, eles participaram de uma aula prática para o manuseio 
adequado em caso de possíveis substituições e reparos.

No curso de Desenvolvimento de Lideranças, os inscritos 
ampliaram seus conhecimentos em administração, e 
incrementaram a capacidade de gerenciamento dos 
processos, pessoas e projetos desenvolvidos nas fazendas. 

No dia 10 de outubro de 2017, Acadêmicos do quinto e do 
sexto períodos de Agronomia, da Universidade Federal do 
Oeste da Bahia (Ufob), do campus de Barra, participaram do 

curso Operação de Pulverizadores Agrícolas-JD, no Centro de 
Treinamento, em Luís Eduardo Magalhães. Um grupo de 27 
estudantes viajou cerca de 440 quilômetros para aprender, 
durante três dias, noções básicas de como operar as 
máquinas agrícolas. Ao final do curso, eles tiveram a chance 
de pilotar um pulverizador no campo. O curso, com carga 
horária de 24horas/aula, reforçou a importância de respeitar 
os protocolos de segurança para operar o equipamento nos 
modos manual e automático.

No dia 13 de novembro, representantes comerciais da 
“linha amarela” da John Deere, uma das maiores empresas 
do segmento de maquinário para construção civil que 
atuam no Brasil, estiveram com o presidente da Abapa, 
Júlio Busato, e da Aiba, Celestino Zanella, estreitando 
o relacionamento da empresa com as entidades de 
produtores. Na passagem pelo Centro de Treinamento, 
a parceria resultou na cessão, por parte da Jonh Deere, 
de maquinários e simuladores para os treinamentos 
destinados ao aprendizado de funcionários das fazendas 
do oeste da Bahia, fundamental para garantir aos 
participantes o acesso aos recursos de segurança e 
tecnologia que estão à disposição nas máquinas. A 
capacitação reforça a segurança na operação e torna mais 
eficazes os processos.
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O Centro de Treinamento promoveu, ao longo do 
mês de novembro, o curso Operador de Máquinas e 
Beneficiamento de Algodão. Com carga horária de 80 
horas/aula, abordou as etapas de beneficiamento da 
commodity desde a separação da pluma e do caroço 
até a análise que atesta a qualidade da fibra junto ao 
mercado consumidor.

Pioneiro na Bahia, o curso contou com cerca de 25 
inscritos, que aproveitaram a oportunidade para 
aumentar seu potencial de ingresso e ascensão no 
mercado de trabalho. 

No dia 21 de novembro, o presidente da Associação Mato-
grossense dos Produtores de Algodão (Ampa), Alexandre 
Schenkel, visitou as instalações do CT, acompanhado do 
presidente da Abapa, Júlio Busato. Os representantes 
dos dois maiores estados produtores de algodão do país 

Nos dias 25 e 26 de novembro, o Centro de Treinamento 
sediou o II Workshop de Segurança do Trabalho. O evento 
incluiu palestras e atividades práticas sobre combate e pre-
venção a incêndios. Ao reunir especialistas em segurança e 
saúde do trabalho de toda a região, o workshop estimulou a 
troca de experiências entre os participantes, atualizando os 
profissionais inscritos sobre as principais normas técnicas 
regulamentadoras vigentes na legislação brasileira.

Beneficiamento de algodão

Visita do Presidente 
da Associação Mato-
grossense dos Produtores 
de Algodão (Ampa) 

Workshop de Segurança 
do Trabalho

trocaram informações e ideias acerca dos CT e de outras 
iniciativas em qualificação para os integrantes da cadeia 
produtiva do algodão. À época da visita de Schenkel, o CT já 
havia capacitado cerca de seis mil pessoas.
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Em 2018, os primeiros cursos do Centro de Treinamento 
foram realizados nos dias 30 e 31 de janeiro, voltados às 
pessoas que trabalham diretamente com colheitadeiras de 
grãos. 

No início de fevereiro, mais duas turmas foram formadas, 
sendo uma sobre a Norma Reguladora nº 33 (NR33), com 
foco em trabalho nos locais confinados, e outra para capaci-
tação para a NR 35, que abarca o trabalho em altura.

Capacitações técnicas 
abriram o ano

EVENTOS 2018

A Abapa firmou, no dia 07 de março, um novo convênio 
de cooperação técnica com o Centro Territorial de 
Ensino Profissional (Cetep) da Bacia do Rio Grande, 
sediado em Barreiras. O objetivo deste convênio 
foi garantir o acesso dos estudantes do ensino 
profissionalizante, de todo o oeste da Bahia, às 
atividades desenvolvidas pelos produtores de algodão, 
no Centro de Treinamento Parceiros da Tecnologia.

Convênio com o Cetep

O 1º Workshop de Pulverização Agrícola, realizado no 
Centro de Treinamento, aconteceu no dia 19 de março 
e reuniu cerca de 300 inscritos, dentre profissionais 
e técnicos agrícolas, estudantes de ensino 
profissionalizante e de nível superior. Os participantes 
assistiram a palestras sobre a importância no manejo 
e aplicação adequados de defensivos agrícolas para 
o combate de doenças e pragas nas lavouras. O 
evento foi realizado em conjunto pela Abapa, Agrosul, 
Forquímica e Ufob Campus Barra, com o apoio da 
Veneza Equipamentos.

1º Workshop de 
Pulverização Agrícola

Operação de Máquinas 
Agrícolas

No dia 11 de abril, a Abapa lançou, em parceria com 
a Prefeitura de Correntina e com o Senai, o curso 
Operadores de Máquinas de Beneficiamento de 
Algodão. O primeiro módulo foi iniciado no dia 14 do 
mesmo mês, e versou sobre segurança do trabalho. 
Participaram da turma, 30 moradores da zona rural 
do município. A capacitação teve carga horária de 80 

131



O I Workshop de RH no Agronegócio foi realizado no 
dia 13 de abril, em Luís Eduardo Magalhães. Gestores e 
colaboradores das áreas de Recursos Humanos (RH), das 
fazendas e empresas agrícolas, trocaram informações 
sobre serviços e treinamentos que podem proporcionar a 
promoção da saúde, segurança e qualidade de vida dentro 
do ambiente de trabalho, seja no escritório ou no campo. 
Divididos em estações, os representantes de entidades 
como Senai, Sesi, Senac, Sesc, Sebrae, Sest/Senat, IEL, Cieb 
e Senar/SRPB, apresentaram seus trabalhos e iniciaram 
o diálogo sobre possíveis parcerias em ações estratégicas 
para apoiar as empresas da área agrícola no atendimento às 
normas e também para fomentar a retenção de talentos.

Workshop de RH no 
Agronegócio

horas/aula, ministradas ao longo do mês. Com o curso, 
novos operadores foram formados, aptos a ingressar 
no mercado de trabalho nas fazendas de algodão 
próximas à sede de Correntina.

A necessidade de adequação à plataforma 
e-Social, ao longo de 2018, levou a Abapa/CT a 
desenvolver e aplicar, em Barreiras e Luís Eduardo 
Magalhães, o treinamento “E-Social Contábil e 
Jurídico”. Participaram da aula, nas duas cidades, 
aproximadamente, 150 gestores e técnicos das áreas 
administrativa, contábil e de recursos humanos das 
empresas ligadas ao setor agrícola da região. Em 
parceria, e com certificação do Centro das Indústrias 
do Estado da Bahia (Cieb), o treinamento foi realizado 
no dia 25 de maio e teve carga horária de 16 horas/
aula, abordando de maneira prática as principais 
mudanças na rotina das empresas, decorrentes da 
implementação do e-Social.

Curso sobre e-Social 
para setor agrícola

Qualificações nos 
municípios de Cocos, 
Correntina e Muquém do 
São Francisco

Em parceria com as prefeituras, o Centro de 
Treinamento Parceiros da Tecnologia (CT) promoveu, 
ao longo do mês de junho, cursos para aperfeiçoar 
a mão de obra de profissionais das fazendas nos 
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municípios de Cocos, Correntina e Muquém do São 
Francisco, no oeste da Bahia. Foram beneficiadas 80 
pessoas, agrupadas em cinco turmas, nos cursos de 
Operação e Manutenção de Máquinas Beneficiadoras 
de Algodão, Operação e Manutenção de Trator Agrícola 
e NR 31.8, voltada à Segurança do Trabalho para 
Aplicação de Defensivos Agrícolas.

Em parceria com o Cieb, a Abapa/CT realizou, nos dias 13 
e 14 de setembro, o treinamento Gestão da Qualidade em 
Agronegócio – implantação da ISO 9001. A capacitação 
ocorreu no auditório da Agrosul, em Roda Velha, distrito 
de São Desidério, e capacitação teve como público 
representantes do segmento do agronegócio. Participaram 
da iniciativa mais de 20 pessoas, entre produtores rurais, 
gerentes e profissionais da área de Recursos Humanos.

Abapa e CIEB promovem 
capacitação no distrito de 
Roda Velha

Aula inaugural do 
Curso Técnico de 
Eletromecânica

No dia 20 de outubro, a Abapa realizou, em Luís 
Eduardo Magalhães, a aula inaugural do Curso Técnico 
em Eletromecânica, oferecido em parceria com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).  Atividade 
ligada ao Centro de Treinamento Parceiros da Tecnologia, 
o curso teve carga horária de 1200 horas/aula, na 
modalidade de Educação a Distância (EAD), com cerca de 
30 estudantes inscritos. O público foi de profissionais 
das fazendas e/ou das indústrias de beneficiamento de 
algodão da região. Os concluintes serão capacitados a 
inspecionar equipamentos de soldagem, manutenção 
de máquinas e equipamentos e a desenvolver projetos 
industriais.
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Capacitação para 
instrutores do Curso de 
Tratorista Agrícola

Abapa recebe doação 
de máquinas e 
equipamentos

Em novembro, a Abapa/CT recebeu a doação de 
novos equipamentos para enriquecer as atividades de 
capacitação dos profissionais da cadeia produtiva do 
algodão no oeste da Bahia. A Veneza Equipamentos/
John Deere entregou um moderno simulador e 
uma pá-carregadeira para auxiliar na etapa prática 
dos cursos de operadores das máquinas, ligados à 
movimentação de cargas na região.

Em parceria com o Senar Bahia, o Sindicato dos 
Produtores Rurais de Luís Eduardo Magalhães e a 
Agrosul/John Deere, a Abapa promoveu, nos dias 
27 e 29 de novembro, o Programa de Capacitação 
para Instrutores e Alinhamento Técnico do curso de 
Tratorista Agrícola. Sediada nas instalações do Centro 
de Treinamento Parceiros da Tecnologia, a capacitação 
teve o objetivo de atualizar o conhecimento teórico 

No mês de setembro, a Agrosul Máquinas/John 
Deere cedeu 12 computadores para serem utilizados 
pelos participantes dos cursos sediados no Centro de 
Treinamento Parceiros da Tecnologia.
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Formatura da 
segunda turma do 
Curso Técnico em 
Agropecuária

 No dia 11 de dezembro, a Abapa promoveu a 
solenidade de formatura da segunda turma do 
Curso Técnico em Agropecuária, em Luís Eduardo 
Magalhães. O evento, realizado na sede do Centro 
de Treinamento Parceiros da Tecnologia, pilar social 
da entidade, recebeu familiares e amigos dos 28 
concluintes do curso. Promovido em parceria com a 
tradicional Universidade Federal de Viçosa (UFV) e 
com o apoio da Agrosul, da Veneza Equipamentos e 
da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães, 

e prático dos instrutores em relação à tecnologia 
de operação e manutenção de máquinas agrícolas. 
Também foram levados temas como a atualização 
das normas de segurança do trabalho e a preven-
ção e combate aos acidentes de trabalho, além das 
novidades tecnológicas incorporadas às máquinas 
agrícolas. O Programa contou com o apoio da Oeste 
Pneus/Pirelli, que apresentou as inovações na 
fabricação dos pneus e noções do uso correto para 
prolongar a vida útil dos equipamentos. 

o curso teve duração de dois anos, com aulas 
semipresenciais, e capacitou os profissionais com 
teoria e prática voltadas para o planejamento, 
execução, acompanhamento e fiscalização de 
projetos agropecuários. 

Os estudantes do curso que obtiveram índice 
superior a 60% no percentual de concluintes, está 
entre os mais altos dentro da instituição na oferta 
de cursos técnicos na modalidade semipresencial 
pelo Brasil. Na ocasião, a Abapa foi representada 

pelo diretor, Paulo Schmidt, que ressaltou a 
importância do conhecimento, principalmente 
para aqueles que trabalham no setor agrícola 
e parabenizou também, a equipe do Centro de 
Treinamento, que juntamente com os agricultores 
e parceiros do setor, tem gerado emprego e renda, 
além de conhecimento e qualificação para quem se 
dedica ao campo.
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Com a implantação do programa nacional SBRHVI, o 
laboratório da Abapa vem aprimorando gestão, processos 
e resultados. O Centro é o maior da América Latina e ficou 
ranqueado entre os dez melhores do mundo, nas quatro 

últimas rodadas de testes realizadas pela CSITC.

QUALIDADE

8



A classificação de pluma por High Volume Instrument 
(HVI) é um processo que demanda precisão em cada 
etapa, desde o recebimento das amostras no Centro 

de Análise de Fibra da Abapa até a calibração minuciosa 
dos instrumentos de aferição. Isso porque os resultados 
laboratoriais precisam ser reconhecidos como fidedignos 
pelo mercado comprador, nacional e internacional. E quando 
isso acontece, o produto se valoriza, e o produtor é melhor 
remunerado.

O laboratório baiano é hoje o maior da América Latina e foi 
ranqueado como o terceiro lugar do mundo no round test 
da CSITC. Em 2018, ele aderiu oficialmente ao programa 
Standard Brasil HVI (SBRHVI), da Abrapa, intensificando 
ainda mais os investimentos em qualidade de processos, 
equipamentos e estrutura, para assegurar e fortalecer a 
imagem da fibra brasileira.

Negociado em mais de 150 nações e produzido em cem 
países, nos cinco continentes, o algodão traduz a globalização, 
muito antes desse conceito entrar em voga. Com tantas 
línguas e culturas diferentes envolvidas, foi preciso criar 
uma linguagem universal da pluma que expressasse seus 
níveis de qualidade e fosse compreendida sem abstrações 
e diversidade de interpretação por todos os envolvidos em 
seu comércio. Essa linguagem não alfabética inclui uma série 
de índices que representam as características intrínsecas e 
extrínsecas da fibra. Elas são mensuráveis, e muitas podem 
ser aferidas a olho nu, como a cor ou a espessura, mas os 
resultados dessas avaliações não necessariamente serão 
um consenso, porque estão carregados de subjetividade. A 
tecnologia do HVI, a mais utilizada para a análise instrumental 
de fibra no mundo, expandiu a capacidade de análise das 
características intrínsecas do algodão para muito além do 
alcance da visão e do tato. Entretanto, mesmo assim, os 

CLASSIFICAR 
É PRECISO

resultados de HVI também estão sujeitos à contestação, se a 
classificação se der fora dos parâmetros ideais de ambiência 
e manipulação do processo e de calibragem das máquinas.

Durante muito tempo, a classificação de fibra no Brasil não 
gozava de boa reputação no mercado mundial. Em 2009, 
durante o tradicional evento anual da International Cotton 
Association (ICA), representantes dos players globais da pluma 
alertaram o Brasil de que os resultados obtidos em suas 
análises não eram confiáveis. Além de não “pegar nada bem”, 
a reprimenda se traduz menos remuneração no bolso do 
produtor, com a desvalorização da commodity no mercado 
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internacional. Para mudar esse quadro, a Associação 
Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) e suas 
associadas, dentre as quais a Abapa, apresentaram como 
resposta ao mundo o programa Standard Brasil HVI (SBRHVI), 
em 2016, que tem por objetivo parametrizar e padronizar a 
análise, favorecendo a harmonia de resultados em todos os 
laboratórios participantes do programa. 

A qualidade na classificação de fibras já era uma meta 
perseguida com afinco pelo Centro de Análise de Fibras 
da Abapa, mesmo antes do programa SBRHVI, mas, com 
a implantação da iniciativa nacional, que tem como seus 

três pilares o Centro Brasileiro de Referência em Análise 
de Algodão (CBRA), o Banco de Dados da Qualidade e a 
Orientação aos Laboratórios, a classificação por HVI no Centro 
de Análise de Algodão da Abapa tem se aprimorado e tornado 
cada vez mais precisa. Modernizado em 2013, o Centro é uma 
referência, e a fibra baiana, cuja qualidade vem conquistando 
a confiança e o reconhecimento do mercado no Brasil e no 
mundo, ajuda a fortalecer a imagem do algodão brasileiro. 
O Centro de Análise de Fibras da entidade ficou ranqueado 
entre os dez melhores do mundo, nas quatro últimas rodadas 
de testes realizadas pela Padronização Comercial dos 
Instrumentos de Testes de Algodão (CSITC). 
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Segundo maior produtor de algodão do Brasil, a Bahia 
possui o maior Centro de Análise de Fibras de Algodão 
da América Latina. Equipado com tecnologia de última 
geração e mantido pelos produtores de algodão 
associados da Abapa, o laboratório fica localizado em 
Luís Eduardo Magalhães (BA) e conta com modernos 
equipamentos de HVI, com capacidade instalada para 
receber até 18 mil amostras de algodão por dia e de 
entregar os resultados em 24 horas.

Maior centro de análise de 
fibras da América Latina

Na safra 2017/2018, até o dia 11 de dezembro de 2018, 
data de fechamento deste capítulo do Relatório de Gestão, 
foi analisado pelo centro um total de 1.839.472 amostras por 
HVI, e, por meio de classificação visual, 217.544 amostras. 
Já no ciclo 2016/2017, foram 1.126.408 amostras de HVI e 
166.891 por classificação visual. Esse incremento superior a 
60% e a 30%, respectivamente, nas análises por HVI e visuais, 
não tem a ver com produtividade do laboratório, mas com o 
aumento da safra de algodão no período.

Quantidade de Amostras Classificadas Fazendas e Associados Atendidos

Safra 2017/18 Safra 2017/18Safra 2016/17Safra 2016/17
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O Centro da Abapa conta com nove equipamentos, sendo 
cinco da marca suíça Uster 1000 e quatro instrumentos da 
indiana Premier Art. Cada equipamento tem capacidade 
para análise de duas mil amostras diárias. São analisadas 
as características intrínsecas do algodão, são essenciais 
para avaliação do setor têxtil. Dentre estas, estão 
alongamento, resistência, uniformidade, reflectância, 
amarelamento, maturidade, grau da folha e índice de 
fiabilidade. 

Além dos equipamentos HVI, o laboratório conta com um 
Sistema de Condicionamento Rápido (SCR), com 94m² 
de área climatizada e capacidade diária de condicionar 
18 mil amostras para análise. Esta tecnologia inovadora 
possibilita a climatização das amostras em até 20 
minutos. O SCR oferece ao produtor a realização do 
“emblocamento” por características intrínsecas da fibra, 
garantindo um algodão mais uniforme. Isso contribui para 
agregar valor ao produto.

A infraestrutura conta, ainda, com o Sistema de 
Condicionamento Passivo (SCP) – com 62m² de área 
climatizada e capacidade diária de condicionar 4 mil 
amostras para análise – e com a Sala de Classificação 
Instrumental (SCI), com 170m² de área climatizada, com 
capacidade para instalação de 10 equipamentos de HVI. O 
laboratório também realiza as classificações extrínsecas, 
por meio de classificação visual, baseadas nas caixas de 
algodão padrão, utilizadas como referências mundiais. 
O laboratório dispõe de uma equipe especializada, 
infraestrutura moderna e procedimentos operacionais 

Tecnologia  e qualidade

implantados em conformidade com normas técnicas –  
nacionais e internacionais – para divulgar os diagnósticos 
das amostras de algodão com alta confiabilidade.

A partir do início da colheita do algodão, que geralmente 
acontece no princípio de junho, os produtores passam a 
encaminhar as amostras para classificação no Centro de 
Análises de Fibra da Abapa. Essas amostras, que precisam 
seguir ao padrão especificado pela legislação brasileira, 
com o atendimento à Instrução Normativa nº24 (IN24), 
são recebidas por uma equipe capacitada para realizar o 
trabalho com o rigor necessário em cada etapa, desde o 
recebimento.

Na safra 2017/2018, o time do laboratório foi formado 
por 65 profissionais, número maior que o alcançado 
no ciclo 2016/2017, de 45 colaboradores, em função 
do aumento da demanda ocasionado por uma safra de 
grande volume. Esses profissionais zelaram pela melhor 
classificação do algodão baiano, numa etapa essencial 
para especificar a qualidade da pluma e  amparar a decisão 
do mercado consumidor, definindo, de acordo com as 
características do produto, para onde e para quem a fibra 
será comercializada. 

O trabalho de classificação é o que vai determinar se um 
lote de algodão será comercializado, por exemplo, para 
uma indústria que fabrica uma camisa com texturas mais 
ou menos finas, calças jeans, roupa de cama ou usos 
menos nobres como tapetes ou estofados. 
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Em dezembro de 2016, o Centro de Análise de Fibras da 
Abapa passou a integrar uma rede de 14 laboratórios de 
certificação de algodão espalhados pelo Brasil, coordenados 
pelo Centro Brasileiro de Referência em Análise de 
Algodão (CBRA), da Associação Brasileira dos Produtores 
de Algodão (Abrapa), que fica localizado em Brasília (DF). 
O CBRA conquistou, ao final do seu segundo ano de 
funcionamento, após cumprir uma série de requisitos 
e passar por auditorias, a tão almejada certificação 
internacional do Centro Global de Testagem e Pesquisa 
do Algodão (ICA Bremen). A instituição, de referência 
mundial, congrega o Faserinstitut Bremen, o Bremen Fibre 
Institute (FIBRE) e o Bremer Baumwollboerse (BBB). Com 
esta chancela, o laboratório central, um dos três pilares do 
programa Standard Brasil HVI (SBRHVI), passa a fazer parte 
de um seleto grupo de apenas 11 laboratórios no mundo, 
certificados pela mais importante instituição de testagem 
de resultados de HVI. 

Portal do Associado – Foi desenvolvida uma plataforma 
web, em que os resultados das análises de HVI realizados 
pelo laboratório da Abapa são sincronizados ao Portal de 
Atendimento ao Cliente Abapa. O objetivo é acompanhar 
todo o processo, desde o recebimento das amostras até 
a análise, via internet, sendo realizado pelo usuário o 
download ilimitado dos certificados em arquivos PDF e 
TXT. A ação trouxe mais comodidade, agilidade e facilitou o 
acesso aos relatórios estatísticos. 

Modernização do parque de máquinas – A Abapa investiu 
cerca de R$ 8 milhões para aquisição de cinco novos 
equipamentos Uster 1000, buscando a melhoria contínua no 
quesito confiabilidade dos resultados. Isso garante também 
mais eficiência e agilidade na classificação tecnológica da 
fibra de algodão.

Referência e padronização

Melhorias e investimentos

No escopo do pilar da Orientação aos Laboratórios, 
técnicos do CBRA realizaram visitas técnicas periódicas 
a fim de acompanhar os procedimentos operacionais e 
administrativos, no Centro de Análise de Fibra da Abapa, 
comparando-os aos parâmetros do programa SBRHVI. 
A cada 200 amostras, uma é rechecada pelo CBRA, para 
garantir o controle de qualidade do Centro de Análises 
da Abapa. 

Para assegurar o cumprimento do padrão de 
qualidade, o laboratório da Abapa também 

implantou, em maio de 2018, o equipamento 
Chiller, com um investimento de R$ 300 mil 
visando melhorar o sistema de climatização, 

a fim de obter resultados mais precisos e 
uniformes, mantendo a temperatura e umidade 

padrão com o monitoramento/registro.

Equipamento Chiller – instalado em maio de 2018
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Critério e características 
de análise

Uma vez que as características mensuradas 
(principalmente a resistência) são influenciadas pelo 
teor de umidade do algodão e pela metodologia de 
condicionamento, as amostras deverão atingir um 
teor de umidade em equilíbrio com as condições 
atmosféricas aprovadas, antes e durante os testes.

A análise de fibra é uma prática que tem impacto direto no 
valor comercial do algodão e, consequentemente, no resultado 
financeiro do produtor. Seguindo padrões internacionais e, 
com melhor tempo de resposta, o produtor poderá negociar 
no mercado de forma mais ágil e seletiva, conquistando novos 
clientes, além de comercializar melhor sua produção. 

Comparativo por Parâmetro Geral
Acumulado Safra 2016/2017

Comparativo por Parâmetro Geral 
Acumulado Safra 2017/2018

Taxa de Confiabilidade (%)

Taxa de confiabilidade 
referente a 3.272 amostras 

de checagem, que equivalem 
a 654.400 fardos do produtor.

Taxa de confiabilidade 
referente a 6.845 amostras de 

checagem, que equivalem a 
1.369.000 fardos do produtor.
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A Abapa obteve a terceira melhor colocação mundial em 
equipamentos de HVI nos testes realizados pela CSITC 
(Padronização Comercial dos Instrumentos de Testes de 

Nos dias 12 e 13 de junho de 2017 e no dia 30 de maio 
de 2018, a Abrapa realizou em sua sede duas edições do 
Workshop de Melhores Práticas de Laboratório de HVI. 

Em 2017, o conteúdo teve como base o programa de 
certificação ICA Bremen, as principais práticas utilizadas 
nos laboratórios de HVI visando à padronização dos 
itens essenciais para uma boa reprodutibilidade dos 
equipamentos para a safra 2016/2017.

Em 2018, o treinamento teve foco o manual para a 
padronização e classificação instrumental do algodão, 
publicado pelo ICAC e ITMF, o programa de certificação ICA 

Algodão), aferição que detecta e reduz irregularidades nos 
resultados das análises entre equipamentos de vários 
laboratórios. 

PRINCIPAIS EVENTOS EM 2017 E 2018

Workshop de Melhores Práticas 
de Laboratório de HVI

Bremen, o sistema de gestão de qualidade, a interpretação 
do round test do CSITC e as principais práticas utilizadas 
nos laboratórios de HVI, visando à padronização dos itens 
capitais para uma boa reprodutibilidade dos equipamentos 
para a safra 2017/2018. 

Evolução no prazo de 
divulgação dos resultados 

das análises em 
equipamentos de HVI
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Buscando a melhoria contínua, o laboratório da Abapa 
iniciou a implantação de Requisitos Gerais para a 
Competência de Laboratórios de Ensaio e Calibração, 
por meio de um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), 
para padronizar as operações técnicas de ensaio e 
atender à crescente exigência do mercado do algodão 

No dia  08 de junho de 2018, a Abrapa realizou  no 
complexo Bahia Farm Show a Mobilização de Adesão ao 
Programa Standard Brasil HVI. O objetivo foi incentivar os 
associados da Abapa para adesão ao programa SBRHVI. 

1. Curso Requisitos Gerais para a competência de 
laboratórios de ensaio e calibração – ABNT NBR ISO/IEC 
17025:2017 – Lince Consultoria – 21 a 23 de fevereiro de 
2018

2. Workshop pelo SENAI para implantação de sistema de 
gestão de qualidade ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 – 26 
e 27 de abril de 2018

3. Curso Requisitos Gerais para a competência de 
laboratórios de ensaio e calibração – ABNT NBR ISO/IEC 
17025:2017 – 16 e 17 de agosto de 2018

Curso da norma 
ISO 17025

Mobilização de Adesão ao Programa 
Standard Brasil HVI (SBR HVI)

no tocante à qualidade nas análises. Na oportunidade, 
foram ministrados os seguintes treinamentos para os 
funcionários do laboratório:

A iniciativa estimulou a adesão das propriedades rurais ao 
sistema que garante a rastreabilidade, a confiabilidade e a 
veracidade das informações que atestam a qualidade do 
algodão brasileiro para o mercado consumidor.
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Curso ministrado pelo Engenheiro Sênior da Uster 
Technologies, Jim Pope, realizado no Centro Brasileiro de 
Referência em Análises de Algodão (CBRA), em Brasília/DF.

O objetivo foi a capacitação e aperfeiçoamento na operação 
e manutenção dos equipamentos HVI 1000 da marca 
Uster Technology, maior fabricante de equipamentos deste 
segmento. 

Curso de Capacitação 
Uster Technologies, Inc
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Missão Compradores 
2017/2018

O Centro de Análise de Fibras da Abapa, em Luís Eduardo 
Magalhães, recebeu por dois anos consecutivos, no biênio 
2017/2018, a visita de grupos de compradores e tradings 
internacionais. Eles conheceram de perto o laboratório que 
vem atestando a qualidade da fibra baiana para o mundo. 
A Missão Compradores 2018, organizada pela Associação 
Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), incluiu 
representantes de indústrias têxteis e de tradings que vieram 
de países asiáticos, do Oriente Médio e da América Latina, 
como Bangladesh, China, Colômbia, Indonésia, Turquia e 
Vietnã, interessados no algodão nacional. Na oportunidade, 
eles percorreram toda a infraestrutura e tiveram acesso 
aos resultados que demonstraram o compromisso dos 
cotonicultores com a qualidade da fibra comercializada.

2017

2018
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Em cada fazenda de algodão do oeste da Bahia, os 
cotonicultores cuidam de um patrimônio que é de todos: o meio 

ambiente. Com a união dos produtores, está sendo possível ir 
além na preservação das matas e águas da região.

PARCERIAS 
ESTRATÉGICAS 

9
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Um dos maiores ativos dos produtores rurais do 
cerrado da Bahia, como de qualquer outra região do 
planeta, é o meio ambiente. Afinal, terra e água são 

recursos naturais imprescindíveis à produção de alimentos 
e também de algodão. E como, no Oeste, os produtores já 
entenderam que, se não forem bem administrados, esses 
recursos são finitos, investem intensivamente em projetos 
de conservação ambiental, mesmo sendo os próprios 
agricultores, dentre os quais, os cotonicultores, os grandes 
responsáveis pela proteção da cobertura vegetal do bioma. 
Diga-se de passagem, proteção garantida às suas próprias 
custas, nas propriedades rurais. 

Em cada uma das unidades produtivas, 20% da mata nativa 
são rigorosamente segregados e protegidos também do 
ataque por fatores não ligados ao negócio agrícola, como 
incêndios florestais e a ação de caçadores, por exemplo. 
Recebem igual cuidado, as chamadas Áreas de Proteção 
Permanentes (APP), como as nascentes dos rios e os topos 

de morro. Essas são intocáveis, não importando a extensão 
que ocupem dentro da fazenda. Importante lembrar que 
Reservas Legais e APPs significam preservação por força 
de lei, portanto, pelo menos em princípio, para sempre. 
Para que isso aconteça, essas áreas precisam estar 
protegidas de fato e de direito, obedecendo a todos os 
trâmites legais e com a devida documentação. Para tanto, 
é importante que estejam inscritas no Cadastro Estadual 
Florestal de Imóveis Rurais (Cefir), denominação do Estado 
da Bahia ao Cadastro Ambiental Rural (CAR).

O alcance desse trabalho individual, que é realizado 
dentro de cada fazenda, já foi mapeado e quantificado 
no estudo realizado pela Embrapa Territorial, por 
encomenda da Abapa, que comprovou, com imagens 
de alta precisão, captadas via satélite, que, na região, os 
agricultores conservam muito mais que os 20% exigidos 
pela lei, e que, incluídas essas reservas legais, Áreas 
de Proteção Permanente (APP) – mantidas intocadas, 

UNIDOS PARA 
CONSERVAR
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independentemente da sua extensão na propriedade –, 
e também a mata nativa, 60% do bioma do cerrado estão 
preservados. Não há nada que se assemelhe a isso no 
mundo, nem qualquer categoria profissional que promova 
uma preservação analóga à que é feita pelo agricultor.

Ao longo deste capítulo, o leitor vai conhecer relevantes 
projetos que recebem o apoio da Abapa e cujo alcance vai 
além da cotonicultura, com benefícios compartilhados por 
toda a sociedade. Dentre outras vertentes, eles tratam 
da legalização da área produtiva, o que significa não 
somente a redução dos passivos ambientais e multas, 
mas a garantia de que a atividade da produção rural 
será regida pelas leis existentes, com todos os bônus e 
ônus que isto representa, da recuperação do patrimônio 
natural degradado, a exemplo das nascentes e de muitas 
outras frentes. A gestão racional das águas superficiais 
e subterrâneas da região também é foco da atenção 
das entidades, em parceria com a Universidade de 

Nebraska (EUA) e a Universidade Federal de Viçosa (UFV), 
estão realizando o estudo. No escopo deste trabalho 
está o gigantesco Aquífero Urucuia, verdadeiro tesouro 
líquido do Brasil, com 126 mil quilômetros quadrados 
de extensão de águas subterrâneas, a maior parte 
delas sob o oeste da Bahia e Minas Gerais. Quantificar a 
importância desta ação é até difícil, dada a sua natureza e 
abrangência, mas, certamente, seus benefícios irão muito 
além das gerações que hoje estão aqui, atuando ou não 
no agro.

Os esforços envidados conjuntamente pelas entidades 
representativas do agronegócio regional têm obtido 
resultados positivos, amplificados pela força da união. 
Força esta que caracteriza o jeito de pensar e agir do 
agricultor do cerrado, há cerca de trinta anos, e que foi 
potencializada com a introdução da cotonicultura na matriz 
produtiva que já era caracterizada pela diversificação.
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Uma das iniciativas mais notáveis neste sentido é o 
trabalho do Centro de Apoio à Regularização Ambiental, 
que recebe investimento do Instituto Brasileiro do 
Algodão (IBA), através da Abapa. Conduzido pela 
Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), o 
Centro tem um papel fundamental na redução do passivo 
ambiental do oeste da Bahia. Ele orienta o produtor 
sobre os processos necessários para trazê-lo de volta à 
legalidade, com a adesão ao CAR, ao Cefir e ao PRA. 

Desde que a iniciativa foi criada, mais de oito milhões de 
hectares foram regularizados na região oeste da Bahia.  
No biênio 2017/2018, o Centro orientou diretamente 
cerca de mil produtores rurais e 43 indústrias de 
beneficiamento de algodão sobre o cumprimento da 
legislação e os procedimentos para a regularização 
ambiental dos seus empreendimentos. A ação das 
entidades dos agricultores tem sido fundamental para 
garantir mais segurança na aplicação da lei.

Centro de Apoio à 
Regularização Ambiental 

A equipe técnica do Centro Ambiental representou os 
agricultores baianos, ao longo do biênio 2017/2018, em 219 
eventos e fóruns, sobre diferentes temas voltados para a 
área ambiental. Destaca-se o apoio à reunião realizada no 
dia 9 de março entre Abapa e Aiba, quando foram reforçados 
os critérios de sustentabilidade adotados pelos produtores 
de grãos do Oeste da Bahia ao representante da área de 
sustentabilidade da Cargill e da rede Mc Donald´s. Da mesma 
forma, a participação da equipe em eventos da Semana 
Mundial do Meio Ambiente, na qual foram distribuídas mudas 
nativas do cerrado, e também o debate em fóruns diversos, 
como o Conselho Estadual de Meio Ambiente (Cepram) e o 
Subcomitê de Combate a Incêndios Florestais do Instituto do 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Iniciativa e 
representatividade
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No biênio 2017/2018, preocupados com a gestão e uso 
adequado dos recursos hídricos, os agricultores do oeste 
da Bahia, por meio da Abapa e da Aiba, incentivaram 
e desenvolveram projetos de impacto na preservação 
das águas e rios da região. Além de trabalhos de 
recuperação de nascentes e das Áreas de Preservação 
Permanente (APP), as entidades apoiaram a realização 
de um amplo diagnóstico das águas subterrâneas e 
superficiais nas bacias hidrográficas ligadas ao Aquífero 
Urucuia, desenvolvido em parceria com a Universidade de 
Nebraska, dos Estados Unidos, e Universidade Federal de 
Viçosa (UFV), em Minas Gerais.

Nos dias 26 e 27 de fevereiro, em Salvador, e no dia 1º 
de março de 2018, em Barreiras, foram apresentados os 
resultados parciais deste estudo, durante o I Seminário 
Internacional de Políticas Públicas de Gestão Sustentável 
dos Recursos Hídricos. O Seminário e o estudo do 
potencial hídrico integram o Projeto Urucuia, que visa 
mensurar a disponibilidade dos recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos na região oeste da Bahia.

O tema foi aprofundado com o workshop sobre 
Governança e Infraestrutura de Recursos Hídricos e 
Agricultura do Estado da Bahia, ocorrido entre os dias 

No dia 11 de setembro de 2018, Dia Nacional do Cerrado, a 
Abapa, em parceria com a Universidade Federal do Oeste da 
Bahia (Ufob) e a Aiba, promoveu, em Barreiras, o 1º Simpósio 
Regional em Agronegócio e Conservação do Cerrado, com o tema 
“Ações, Planejamento e Inovações”. Na oportunidade, o chefe-
geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, apresentou 
os resultados do estudo que demonstra que mais da metade 
da área das propriedades rurais é destinada à preservação do 
cerrado. Cerca de 400 mudas de espécies nativas do cerrado 
foram distribuídas na ocasião em parceria com a SLC Agrícola.

No dia 11 de outubro de 2018, Abapa e Aiba, em parceria com 
a Ufob, também organizaram o 1° Workshop de Agricultura 
Familiar Sustentável no Oeste da Bahia com o tema “Importância 
da Gestão dos Recursos Hídricos e Potencial da Irrigação”. 
Este evento teve como convidado especial o representante da 
Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação 
(FAO/ONU), Alan Bojanic, considerado um dos grandes nomes 
da luta pela extinção da fome no mundo.  Também participaram 
do workshop o diretor de pesquisas do Instituto Water for Food, 
da Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, Christopher 
Neale, que entrou “ao vivo”, por videoconferência. Depois, no dia 
12 de outubro, Bojanic aproveitou a vinda ao oeste da Bahia para 

Estudo do Potencial 
Hídrico do Oeste 
da Bahia Agricultores mantêm 

cerrado preservado

Durante os anos de 2017/2018, foram realizados 
atendimentos específicos a 1.373 produtores rurais.  Entre 
os assuntos mais abordados nos atendimentos realizados 
pela equipe técnica do Centro Ambiental, destacam-se: 
Licenciamento Ambiental, Reposição Florestal, Compensação 
Ambiental, Cota de Reserva Ambiental (CRA, CAR/Cefir  e 
PRA), Outorgas de Uso da Água, Autorização de Supressão 
de Vegetação (ASV), Notificações e Autos de Infrações, 
Defensivos Agrícolas, dentre outros.

Lançamento do Estudo do Potencial Hídrico Aquífero Urucuia.

1º e 3 de março de 2018, em Barreiras. O evento reuniu 
representantes do Poder Público, órgãos ambientais, 
consultores, técnicos e pesquisadores. 
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ver de perto a produção agrícola. Ele visitou uma propriedade 
rural na Unidade de Conservação da Área de Proteção Ambiental 
(APA), do Rio de Janeiro, localizada nos municípios de Barreiras e 
Luís Eduardo Magalhães. Esta APA tem 352 mil hectares de área. 

No dia 25 de outubro de 2018, o Centro de Apoio à Regularização 
Ambiental, em parceria com a Universidade Federal de Viçosa 
(UFV), realizou o 2° Workshop Potencial da Agricultura Irrigada no 
Oeste da Bahia, em Viçosa, Minas Gerais.

Durante o lançamento da Bahia Farm Show 2018 na Fenagro, 
em Salvador, a Aiba e a Abapa apresentaram ao público da 
capital a terceira edição da Cartilha sobre Regularização 
Ambiental de Propriedades Rurais. A publicação é uma reedição 
da que foi lançada em 2015, com conteúdo revisto e ampliado 
para atender também aos proprietários rurais do Matopiba. 

O objetivo da publicação é mostrar o passo a passo para a 
regularização das propriedades, com destaque para a adesão 

Distribuição de mudas nativas do cerrado, durante o 1º 
Simpósio do Cerrado em parceria com a SLC Agrícola

Equipe do Centro Ambiental em escola beneficiada pelo 
projeto Horta na Escola

Workshop da Agricultura Familiar Sustentável no oeste da 
Bahia

Cartilha sobre 
regularização ambiental

ao PRA e para a inscrição no Cefir, denominação do Estado 
da Bahia para o Cadastro Ambiental Rural (CAR). As cartilhas 
enfatizam a importância de cumprir a legislação ambiental 
vigente – sempre fomentada pela Abapa e pela Aiba – e 
elencam a fundamentação legal das áreas destinadas ao uso 
Alternativo do Solo, Áreas de Preservação Permanente (APP), de 
Reserva Legal e de Uso Restrito, que, em conjunto, contribuem 
para a sustentabilidade da propriedade rural.
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Para a adoção de boas práticas nas propriedades, o Centro de 
Apoio à Regularização da Aiba – em parceria com a Abapa e 
IBA – desenvolveu um material de orientação que versa sobre 
o Gerenciamento dos Resíduos Sólidos (PGRS) e a prevenção 
a incêndios florestais no empreendimento rural. Acerca do 
primeiro, o Manual descreve a gestão, classificação e descarte 
correto dos resíduos, incluindo a chamada logística reversa.  
Também no biênio 2017/2018, foi publicado o Guia de Boas 
Práticas para a Prevenção de Incêndios em Propriedades 
Rurais, com métodos eficazes para a prevenção e combate, 
além de dicas sobre formação de brigadas de incêndios, 
compostas pelos profissionais das propriedades rurais.

Dentre as ações de impacto iniciadas em 2018 pela Abapa e pela 
Aiba, com recursos do IBA, está o trabalho para a recuperação 
e proteção das nascentes de rios do oeste da Bahia. Ao longo 
do ano, em parceria com as Secretarias de Meio Ambiente, 
foram revitalizadas 30 nascentes dos municípios de Barreiras, 
Correntina, Cocos, Formosa do Rio Preto, Jaborandi, Luís Eduardo 

Trata-se de uma publicação de referência para a regularização 
ambiental das indústrias de beneficiamento de algodão. 
Seu público-alvo são os donos de algodoeiras. No material, 
produzido pelo Centro de Apoio à Regularização da Aiba – 
em parceria com a Abapa e IBA –, está inserido o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), Programa de 
Gerenciamento de Riscos (PGR), obrigatoriedade e uso correto 
de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), Licenciamento 
Ambiental, além de outros requisitos legais.

Gestão de resíduos sólidos 
e prevenção de incêndios

Nascentes protegidas

Cartilha sobre 
regularização ambiental 
das algodoeiras

Magalhães, Mansidão, Riachão das Neves e Wanderley. O projeto 
também promoveu dez cursos de recuperação de nascentes, 
com capacitação de cerca de 200 pessoas, dentre técnicos do 
Poder Público municipal, de entidades ligadas ao meio ambiente, 
estudantes e moradores do entorno da nascente protegida.

No dia 9 de julho, Abapa e Aiba lançaram oficialmente uma nova 
etapa do projeto, com investimento de R$ 500 mil. Os recursos 
foram dirigidos às ações de capacitação e sensibilização, e 
também para a aquisição de insumos, mudas e equipamentos 
para revitalizar as nascentes de rios de onze municípios, que 
abarcam as bacias hidrográficas do Rio Grande, Rio Corrente e 
Rio Carinhanha. Adicionalmente, as entidades querem apoiar 
uma rede permanente de diálogo e de ações para a proteção e 
recuperação das suas nascentes. 

No dia 12 de dezembro, foi lançado o Programa de Educação 
Ambiental no Parque Vida Cerrado, em Barreiras e Luís Eduardo 
Magalhães. A iniciativa visa a integrar as ações do macroprojeto 
de recuperação e conservação de nascentes do Oeste, além de 
formar uma rede de educação ambiental, com sensibilização 
e participação das comunidades ribeirinhas, Poder Público, 
iniciativa privada e sociedade em geral. 

Para o idealizador, e um dos principais incentivadores do 
projeto de Recuperação de Nascentes, o presidente da Abapa, 
Júlio Busato, a ideia é montar um verdadeiro exército de 
pessoas engajadas para diagnosticar, recuperar e proteger 
as nascentes da região. “Nossa meta é garantir também as 
condições materiais para que as prefeituras possam executar os 
serviços nos municípios. Queremos promover ainda um curso 
no município de Baianópolis, que passa a integrar a rede de 
parceiros do projeto”, afirmou Busato. Por causa da normalidade 
do clima, com a volta das chuvas, a partir de 2018, as ações 
foram novamente intensificadas.
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O Projeto Aplicação Integrada de Tecnologia (s) para 
Conservação de Solos e Água nas Áreas Produtoras de 
Algodão do Oeste da Bahia teve início em janeiro de 2016 
e será encerrado em fevereiro de 2019. Através dele, 
foram implantadas duas Unidades Demonstrativas com 
modelos de tecnologia de conservação de solo e água, em 
áreas produtoras de algodão. Uma dessas unidades está 
instalada na microrregião agrícola de Roda Velha e a outra, 
na microrregião agrícola de Coaceral. 

 De acordo com as especificidades de cada microrregião 
em que se localizam, as Unidades Demonstrativas 
servem como vitrines de boas práticas. Dentre as técnicas 
aplicadas, sistema de Plantio Direto na Palha, rotação de 
culturas, terraceamento para retenção de águas pluviais 
e realização constante de serviços de manutenção nas 
estradas, de maneira a conduzir a água para bacias de 
infiltração. Para isso, o projeto realizou estudos sobre as 
características físico-químicas do solo, e também mantém 
monitoramento constante das condições climáticas, 
para que as práticas sejam adotadas de acordo com a 
pluviometria. O monitoramento avalia, principalmente, 
a eficiência das medidas conservacionistas adotadas: 
se de fato ocorre o escoamento superficial de água, e o 
carreamento de solo, que, como consequência, causa a 
sua erosão. Esta análise permite comparar a diferença 
entre áreas com práticas conservacionistas e áreas com 
sistema de plantio convencional.

O estudo de viabilidade técnica e econômica deste 
trabalho sobre as boas práticas está em fase de 
conclusão. Quando finalizado, será possível mensurar 
com precisão os benefícios ambiental e econômico que 
elas proporcionam. Também está em fase de conclusão 
a elaboração de um manual de boas práticas agrícolas 
adotadas na região, que contribuem para a conservação 
do solo e da água nas áreas de produção. 

Um curso para dimensionamento e avaliação de terraços 
foi realizado, e dele participaram técnicos, estudantes, 
professores e produtores rurais. Dois dias de campo 
para divulgação das práticas conservacionistas de solo e 
água estão programados para acontecer. Nestes, serão 
demonstradas as vantagens e a viabilidade técnica e 
econômica da adoção das práticas conservacionistas 
experimentadas nas Unidades Demonstrativas.

Vitrine de boas 
práticas ambientais
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O projeto Diagnóstico da Ocorrência de Fitonematoides 
no Cultivo do Algodoeiro no Oeste da Bahia, realizado em 
parceria pela Embrapa e Abapa, com recursos do IBA, foi 
executado no biênio 2017/2018. Nas duas safras neste 
intervalo, o projeto avaliou e diagnosticou uma área de 
250 mil hectares plantados com algodão e confirmou 
a infestação por nematoides em 96 unidades, neste 
recorte. As fazendas avaliadas estão distribuídas em 11 
municípios do oeste da Bahia, em 15 núcleos de produção 
de algodão. 

Além de dimensionar o problema, o projeto comprovou 
a efetividade de medidas de manejo de nematoides, 
como as culturais, a exemplo da adição de matéria 
orgânica e uso de plantas de cobertura, além das 
relativas ao controle genético, químico e biológico. Ao 
longo deste biênio, os pesquisadores coletaram mais de 
1,2 mil amostras de nematoides; caules com sintomas 

Diagnóstico da ocorrência de fitonematoides no 
cultivo do algodoeiro no oeste da Bahia

de murcha de Fusarium sp, e levantou dados sobre 
o sistema de cultivo e produtividade em fazendas de 
algodão do oeste da Bahia.

O objetivo principal do projeto foi dimensionar a 
infestação de nematoides; avaliar medidas de controle e 
caracterizar a diversidade genética do nematoide-das-
galhas, incidentes em lavouras de algodão da região. 
Para demonstrar os principais resultados do diagnóstico 
e as mais efetivas formas de prevenção e combate aos 
fitonematoides, foram realizadas palestras em eventos 
regionais e nacionais. Foram promovidos dois encontros 
técnicos e dois dias de campo. Os resultados dos trabalhos 
foram apresentados em congressos, feiras e workshops. 
Ao final das atividades contempladas no projeto, uma 
publicação técnica consolidou as informações levantadas 
e elencou medidas de convivência com o parasita, que 
podem ser implementadas na região.
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Adoção de cultivares de 
algodoeiro no Cerrado da Bahia

A cada ano, novas opções de cultivares de algodoeiro 
são ofertadas para o cerrado brasileiro, com diferentes 
características fitossanitárias, biotecnológicas e de 
qualidade de fibra. Essa diversidade na oferta cria um 
largo espectro de itens a serem observados pelo produtor 
no momento de escolher qual delas adotar, a exemplo de 
custos de produção, produtividade e rentabilidade. 

Para avaliar as cultivares disponíveis, provendo 
informações detalhadas para os produtores, áreas 
demonstrativas foram implantadas pela Abapa e 
Fundação Bahia em várias fazendas da região. Todas 
essas áreas passaram pela avaliação de pesquisadores, 
empresas obtentoras, consultores, agrônomos e 
produtores. As ações foram financiadas pelo IBA, sendo 
conduzidas nas safras 2016/17 e 2017/18.   

Safra 2017/2018 – As condições meteorológicas da 
safra 2017/18 foram consideradas ideais para o cultivo 
do algodoeiro, com precipitações variando entre 800 
e 1.000 mm, e regularidade na distribuição no período 
em que as chuvas são esperadas. Essas condições 

favoreceram o desenvolvimento das cultivares, que 
alcançaram produtividades acima da média histórica. 

As características avaliadas variaram em função do local 
de implantação da UD. Dentre elas: resistência a pragas 
(ácaro rajado); resistência a doenças (ramulária, mancha-
alvo, viroses, complexo Fusarium + nematoides e mancha 
de mirotécio); porte; ciclo; cavitação; apodrecimento de 
maçãs; produtividade e características de fibra. Em alguns 
locais, as plantas alcançaram porte mais alto, o que, 
em um contexto de precipitação de 892mm no período, 
resultou em incidência mais elevada de apodrecimento 
de maçãs, provocadas pela presença de fungos (mirotécio 
- Myrothecium roridum, mela - Rhizoctonia solani e mancha-
alvo - Corynespora cassiicola).

Nesta safra, as produtividades obtidas foram elevadas, 
e algumas cultivares apresentaram estimativas acima 
de 480 arrobas por hectare de algodão em caroço e 
180 arrobas por hectare de pluma. Os resultados de 
produtividade de algodão em caroço e em pluma estão 
apresentados nas Figuras 4 a 6.
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FIGURA 4. Produtividade de algodão em caroço (PAC) e em pluma (PAP), em arrobas/hectare, obtida na área demonstrativa da 
Fazenda Warpol, safra 2017/18.

FIGURA 5. Produtividade de algodão em caroço (PAC) e em pluma (PAP), em arrobas/hectare, obtida na área demonstrativa da 
Fazenda São Francisco, safra 2017/18.

FIGURA 6. Produtividade de algodão em caroço (PAC) e em pluma (PAP), em arrobas/hectare, obtida na área demonstrativa do 
Centro de Pesquisa e Tecnologia do Oeste - Fundação BA, safra 2017/18.
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Safra 2017/2018 – A precipitação pluviométrica da safra 
2016/17 variou de 1.000 a 1.100 mm no período chuvoso, o 
que possibilitou o excelente desenvolvimento das cultivares, 
e a obtenção de produtividades acima da média histórica. 
Nesta safra, ocorreram problemas com viroses, cavitação, 
mancha-alvo e ramulária, com graus medianos, provocando 
perdas de posições nas plantas. Várias cultivares chegaram a 
perder de três a sete maçãs/m devido ao apodrecimento. 

Na unidade demonstrativa da Fazenda Warpol, quanto às 
avaliações de produtividade de algodão em caroço, dez 
cultivares produziram acima de 385 arrobas por hectare 
e igual número de cultivares produziram acima de 156 
arrobas de pluma por hectare (Figura 1).

Em todas as unidades demonstrativas, foram obtidas 
produtividades acima de 320 arrobas por hectare de 
algodão em caroço, conforme as Figuras 2 e 3.

FIGURA 1. Produtividade de algodão em caroço (PAC) e em pluma (PAP), em arrobas/hectare, obtida na área demonstrativa da 
Fazenda Warpol, safra 2016/2017.

FIGURA 2. Produtividade de algodão em caroço (PAC) e em pluma (PAP), em arrobas/hectare, obtida na área demonstrativa da 
Fazenda Harmonia, safra 2016/2017.
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Realizado no período entre novembro de 2016 e outubro 
de 2017, este projeto foi executado pela Fundação 
Bahia com o apoio da Abapa/IBA. Seu objetivo foi 
avaliar e difundir novas cultivares de algodoeiro, com 
diferentes tecnologias transgênicas, desenvolvidas com 
características de alta adaptabilidade ao cerrado baiano e 
alto potencial produtivo e qualitativo. 

FIGURA 3. Produtividade de algodão em caroço (PAC) e em pluma (PAP), em arrobas/hectare, obtida na área demonstrativa do 
Centro de Pesquisa e Tecnologia do Oeste - Fundação BA, safra 2016/17.

Neste intervalo de tempo, as lavouras foram implantadas, 
conduzidas e colhidas nas áreas demonstrativas, 
apresentando em campo novas cultivares de algodoeiro, 
portadoras de diferentes eventos transgênicos. O projeto 
tem contribuído para aumentar a oferta de sementes de 
novas cultivares de algodoeiro transgênico, especialmente 
desenvolvidas para os produtores do cerrado baiano. 

Adoção de novos eventos transgênicos em 
cultivares de algodoeiro para o cerrado da Bahia
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Celestino Zanella 

Ao deixar a diretoria da Abapa, passando 
à diretoria o Júlio Busato, fizemos com 
tranquilidade, certos de que dariam 

sequências às ações bem-sucedidas, ampliando 
os resultados. A certeza nos veio não só do laço 
de amizade que mantemos, mas, sobretudo, pela 
consciência da capacidade dos diretores, enquanto 
produtores rurais e gestores. Júlio chegou à 
entidade com a bagagem de já ter presidido, por 
dois mandatos, a Aiba, e com a experiência de 
representar o setor produtivo no âmbito federal, 
com o seu trânsito livre pelas Câmaras Setoriais, 
vice-presidente da Abrapa e pelos Ministérios. Por 
isso, sem medo de errar, afirmo que a cotonicultura 
e os cotonicultores baianos, estarão muito bem 
representados nacionalmente e por que não 
dizer, internacionalmente, através das missões 
estrangeiras que tanto nos empenhamos para 
receber no oeste da Bahia.

Nesse último biênio (2017-2018), a Abapa teve à sua 
frente uma diretoria competente e comprometida 
com as causas do segmento; preocupada em aliar 
alta produtividade com alto padrão de qualidade e 
também de sustentabilidade, afinal os agricultores 
são cônscios às questões ambientais e sociais. São 
frutos da sensibilidade da categoria projetos como 
a Patrulha Mecanizada da Abapa, cujo objetivo é 
revitalizar as estradas da região, retendo as águas 
e elevando seus leitos; Recuperação das Nascentes 
dos Rios do Oeste, que cuida de 20 nascentes 
localizadas na Bacia do Rio Grande, como ainda 
realiza o trabalho de educação ambiental junto às 
pequenas comunidades envolvidas; o Fundesis, que 

através da doação do produtor rural do Oeste vem 
transformando milhares de vidas.

Aliás, a responsabilidade socioambiental foi ampliada 
nesta gestão, com a distribuição de mudas nativas 
e mais recentemente com o apoio ao primeiro 
lançamento aéreo de sementes de ipê em Barreiras. 
Outros bons exemplos são: o Centro de Treinamento, 
parceria da Abapa, Agrosul e John Deere, responsável 
por capacitar e inserir no mercado de trabalho 
regional milhares de jovens; o monitoramento 
fitossanitário de propriedades rurais; as demarcações 
de APP’s e a ampliação integrada de manejo e 
conservação de solo e água em perímetros agrícolas. 
Contudo, na nossa opinião, o maior passo dado, 
neste período, foi o apoio à pesquisa do Potencial 
Hídrico do Oeste Baiano, com vistas a ampliar de 
forma sustentável a agricultura irrigada na região, 
de modo a garantir a segurança alimentar e hídrica 
da população. Convém ressaltar, aqui, que esse 
importante passo foi dado graças à visão futurista 
dos gestores da Abapa e Aiba.

O espírito associativista da diretoria e suas decisões 
sempre sensatas e assertivas serão provas de que 
a Abapa estará no caminho certo. Os associados 
acabam de atestar isso, renovando o voto de 
confiança para serem representados por mais um 
biênio. Temos certeza de que, a exemplo desta, a 
próxima gestão será igualmente exitosa, e que novos 
projetos sairão do papel para alavancar ainda mais o 
agronegócio do oeste baiano, trazendo o progresso e 
o desenvolvimento para a nossa região.

Presidente da Associação de 
Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA)



Sebastião Barbosa

A Embrapa atua com diferentes parceiros no 
desenvolvimento e validação de tecnologias para 
atender às demandas atuais e futuras da cadeia 
produtiva do algodão e garantir a sustentabilidade da 
cotonicultura nacional.  

Um dos destaques atuais é a Plataforma de Pesquisa 
do bicudo-do-algodoeiro, uma iniciativa que busca 
desenvolver, com a Associação Brasileira dos Produtores 
de Algodão (Abrapa), cultivares transgênicas de 
algodoeiro resistentes ao bicudo. 

Outro é o mapeamento de áreas com infestação de 
nematoides no oeste da Bahia, em parceria com a 
Fundação Bahia e a Abapa, com o financiamento do 
Instituto Brasileiro do Algodão (IBA). Em paralelo, 
as melhores técnicas de manejo desse parasita, 
considerado um dos principais problemas fitossanitários 
do algodoeiro no Cerrado, são avaliadas.

A mancha-de-ramulária também é alvo de 
pesquisas em que se utilizam métodos de controle e 
monitoramento da resistência a fungicidas, por meio de 
Rede de Pesquisa atuante em todo o Cerrado, também 
com apoio da Abrapa. Assim, estão em fase final de 
avaliação cultivares resistentes à ramulária e também a 
nematoides. 

Métodos de manejo para controle de plantas daninhas 
e para evitar o surgimento de plantas invasoras 
resistentes a herbicidas são objetos de trabalhos 
de pesquisa da Embrapa. Visando reduzir os custos 
do manejo de pragas de algodão e soja, está sendo 
desenvolvida tecnologia de aplicação de inseticidas para 
o manejo de lepidópteros-praga. 

Com relação aos sistemas de produção, há pesquisas 
para o cultivo do algodoeiro em sistema de plantio 
direto, o que aumenta o estoque de carbono no solo, 
se constitui em parte da solução para o sequestro do 
carbono e é fundamental para melhorar a resiliência 
do solo às mudanças climáticas. Nessa linha, 
desenvolveram-se para o Cerrado modelos de rotação/
sucessão de culturas com uso de plantas de cobertura. 
Destaque são as braquiárias, que ao longo do tempo 
melhoram a qualidade físico-química do solo, auxiliam 

no controle de plantas daninhas, pragas e doenças, 
trazendo a sustentabilidade ao sistema de produção 
algodão/soja/milho.  Além da resistência a pragas e 
doenças, o melhoramento de plantas busca a qualidade 
das fibras e o destaque é o lançamento, em parceria com 
a Fundação Bahia, da BRS 433 FL B2RF, primeira cultivar 
brasileira de fibra longa transgênica com resistência a 
herbicida e lagartas. 

Olhando do outro lado da porteira, a Embrapa elaborou 
metodologia para determinar a contaminação por 
açúcares na fibra, com detecção da pegajosidade de 
forma rápida e precisa, por meio do uso de imagens 
hiperespectrais, que podem ser captadas por 
smartphones. 

Quanto à agricultura familiar, estamos desenvolvendo 
tecnologias para viabilizar a colheita mecanizada, 
destruição de restos de culturas, monitoramento de 
pragas e sistemas de plantio com uso de insumos e 
máquinas de pequeno porte. Outra linha de pesquisa 
voltada para a agricultura familiar é o algodão orgânico/
agroecológico, que tem tido demanda crescente na 
indústria têxtil. 

Embrapa e Abapa têm colaborado para mensurar o 
papel dos produtores rurais baianos na preservação 
da vegetação nativa, particularmente no Oeste do 
estado. A Embrapa Territorial (Campinas/SP) calculou, 
por exemplo, o valor do patrimônio imobilizado (R$ 
11 bilhões) e o custo de oportunidade das áreas de 
reserva legal (R$ 6,5 bilhões) da região. São informações 
que, hoje, dão ao mundo a dimensão do empenho 
dos agricultores brasileiros na preservação do meio 
ambiente.

A Embrapa tem muito orgulho de atuar em parceria 
com os produtores e alegra-se em ver as tecnologias 
apoiando a expansão da área cultivada. Na última safra, 
a Bahia teve uma expansão de 32% da área plantada, 
alcançando uma produtividade de 4.410 kg/ha de 
algodão em caroço, e a previsão para esta safra que está 
sendo plantada é um crescimento de mais de 25%, o que 
demonstra a sustentabilidade do cultivo na região. 

Presidente da Embrapa

Tecnologia e parcerias 
para a cotonicultura




