
 

 

RELATÓRIO DE VISITA TECNICA 

O presente relatório busca apresentar as 3 (três) áreas implantadas com os kits de irrigação por 

aspersão fixa contemplados pela Associação Baiana dos Produtores de Algodão -  ABAPA. 

 

DADO DOS PRODUTORES 

Nome do produtor: CELIO SILVA DE MOURA 
Localidade: APARECIDA DO OESTE 

Município: CORRENTINA – BAHIA  

Coordenadas Geográficas - UTM: E (m): 536791.595; N(m): 8508432.301 

Área irrigada: 10.895 m²  

Finalidade: Produção de pastagem – Cynodon cv. Tifton 85 (produção de Leite) 

Lotação: 9 UA/ha  

Fase: Implantado  

Imagens: anexos 

Ganhos econômicos pós-projeto: Esta unidade já era utilizada para pastejo de animais leiteiros, após a 

implantação do sistema de irrigação, outras melhorias no sistema de produção foram acompanhadas, dentre 

elas: adubação; Divisão de área em 20 piquetes rotacionados, divididos com cerca elétrica; Melhoria genética 

do rebanho leiteiro; Controle zootécnico e administrativos. 

 

De acordos os dados técnicos obtidos, o presente produtor sai do patamar médio de 6 litros de leite/dia para 14 

litros de leite/dia, somente a pasto. Esse aumento ocorre em função da taxa de lotação que antes era de 

apenas 3 animais, chegando agora a 9 animais numa área de pouco mais de 1 hectare. O leite produzido é 

comercializado na vila de Aparecida do Oeste, sendo o excedente destinado a produção de derivados, como: 

queijo, manteiga e requeijão.   

    

 

 

Nome do produtor: RAIMUNDO SILVA PEREIRA 

Localidade: BARREIRO PRETO 

Município: CORRENTINA – BAHIA  

Coordenadas Geográficas - UTM: E (m): 554528.051; N(m): 8508432.301  

Área irrigada: 6.486 m²  

Finalidade: Produção de pastagem – Cynodon cv. Tifton 85 (produção de Leite) 

Lotação: 6 UA/ha  

Fase: Implantado  

Imagens: anexos 

Ganhos econômicos pós-projeto: Esta unidade também já era utilizada para pastejo de animais leiteiros, 

após a implantação do sistema de irrigação, os técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura fizeram as 

mesmas recomendações para a melhoria no sistema de produção, sendo elas: adubação; Divisão de área em 

22 piquetes rotacionados, divididos com cerca elétrica; Controle zootécnico e administrativos. 

 

Nesta propriedade o produtor já dispunha de animais produtivos, porem não os alimentavam bem. Após a 

implantação do sistema de irrigação acompanhados das medidas acima mencionadas, o produtor conseguiu 

aumentar a produtividade em 70%. Assim, 3 animais eram ordenhados com uma media de 9 litro de leite/dia, a 

taxa de lotação chegou a 6 animais e possibilidade de aumento. Hoje o produtor dispõe de 6 animais com uma 

produtividade média de 15 litros somente a pasto.  O leite produzido é comercializado na vila de São Manoel, 

sendo o excedente também destinado a produção de derivados, como: queijo, manteiga e requeijão.    

 

 

 



 

 

 

 

 

Nome do produtor: ANTONIO CARLOS CASTRO E SILVA 

Localidade: BAIXA GRANDE 

Município: CORRENTINA – BAHIA  

Coordenadas Geográficas - UTM: E (m): 544852.346 ; N(m): 8512388.912 

Área irrigada: 5.788 m²  

Finalidade: Produção de Milho (palhada fornecida aos animais de leite, espigas de milho verde 

comercializada na Feira da Agricultura Familiar do município) 

Fase: Implantado  

Imagens: anexos 

Ganhos econômicos pós-projeto: O presente produtor destinou uma área de 0,5 hectares para implantação 

do sistema de pastejo rotacionado do Genero Pannicum maximum cv. Mombaça. Todavia momento a área 

esta sendo destinada ao cultivo de milho para produção de pamonhas e vendas de espigas verdes. Há cerca 

de 1 mês o mesmo efetuou o plantio do capim. O sistema de irrigação que já foi implantado, fora dimensionado 

no espaçamento de 12 x 12 metros, sendo que os 20 piquetes terão uma área de 288 m², para ser pastejado 

um a cada dia. O produtor dispõe de 5 animais leiteiros com uma produção média de 9 litros de leite/dia. 

Espera-se já neste primeiro ciclo de pastejo que ocorrerá em meados de dezembro, o produtor já consiga obter 

aumento de 50 %, chegando a 13,5 litros de leite/dia. Esse aumento ocorrerá em função do fornecimento de 

uma alimentação mais nutritiva e adaptações na propriedade para obter um maior conforto animal.  

 

 

IMPACTO SOCIAL E AMBIENTAL 

A implantação dos três projetos de irrigação supracitados constitui grande avanço no modelo de 

irrigação adotado pelos pequenos produtores do município de Correntina, saindo do tradicional 

método de irrigação por superfície, para métodos mais eficientes, como a aspersão. Assim, alem dos 

ganhos ambientais e econômicos há melhorias na qualidade de vida dos beneficiários pela produção 

de produtos de maior qualidade tanto olericolas como pastagens.      

Alem dos materiais, como tubos e conexões fornecidos pela ABAPA a Prefeitura de Correntina 

disponibilizou assistência técnica na elaboração dos projetos e as respectivas execuções. Coube ao 

produtor serviços de mão de obra como a abertura de valas e fornecimento de almoço a equipe técnica 

momento da execução dos projetos.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

 

Correntina, Estado da Bahia 11 de novembro de 2019 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXOS  

 
Figura 1. Piquetes rotacionados Pastagem do Gênero Cynodon - Célio Silva de Moura 

 

 
Figura 2. Piquetes rotacionados Pastagem do Gênero Cynodon - Celio Silva de Moura  

 

 



 

 

 

 
Figura 3. Produção de milho verde - Antonio Carlos Castro e Silva 

 

 
Figura 4. Produção de milho verde - Antonio Carlos Castro e Silva 

 

 

 



 

 

  

 
Figura 5. Pastagem do Gênero Cynodon - Raimundo Silva Pereira. 

 

 
Figura 6. Pastagem do Gênero Cynodon - Raimundo Silva Pereira. 


