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Uma meta comum a todos os que administram um cargo, eletivo
ou não, é fazer um trabalho para ser lembrado, para entrar
na história. Quando a diretoria da Abapa, em janeiro de 2019,
assumiu a missão de conduzir a entidade, não foi diferente.
Vínhamos de uma sucessão de boas safras e clima favorável,
assim como a conjuntura de preços, especialmente no mercado
externo. Realizar um trabalho notável quando a régua já está alta
pode parecer fácil, mas é bastante desafiador.

A capacidade de inovar e de planejar e a aversão à chamada
“zona de conforto” foram a mola que nos levou a chegar ainda
mais longe. Mantivemos os nossos programas estruturantes,
mas incrementamos todos eles, seja nos pilares de qualidade,
rastreabilidade, sustentabilidade e tecnologia, seja no de
promoção. No entanto, quando nos comprometemos, cada um
dos membros da diretoria, individualmente ou em conjunto,
em construir algo para ficar na memória da instituição, não
imaginávamos que isso poderia ser literal. Afinal, no segundo ano
do biênio, tudo virou histórico.

Ao contrário, contudo, do que se poderia esperar, longe de
termos um Relatório de Gestão de páginas em branco na
segunda metade da publicação, contabilizamos muito mais
iniciativas. O ano de 2020 nos obrigou a nos reinventar em
tempo recorde, e o uso intensivo de tecnologias que já estavam
disponíveis, mas que pouco eram aproveitadas, nos fez ganhar
tempo, encurtar distâncias, economizar recursos e sermos
ainda mais produtivos. Se tivemos menos eventos presenciais,
promovemos como nunca a difusão de conhecimento, tecnologia
e o intercâmbio de ideias, através dos webinars, das lives e das
videoconferências. E aqui, neste Relatório, está uma mostra do
quanto é possível realizar, quando se tem vontade de fazer.
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ALGODÃO DA BAHIA
NO CONTEXTO
NACIONAL E GLOBAL
Segundo maior produtor de algodão do
Brasil e campeão global de produtividade
em “sequeiro”, a Bahia deve reduzir a
área em 15%, em 2020/2021, como efeito
da Covid-19.
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SUSTENTABILIDADE
A sustentabilidade é a base da
cotonicultura na Bahia. É, também, ao
mesmo tempo, causa e consequência
das marcas recordes mundiais em
produtividade em sequeiro que o estado
alcança ano a ano, e resultado direto do
engajamento do produtor.

COMUNICAÇÃO &
RESPONSABILIDADE
SOCIAL
Construindo cada vez mais pontes com
a sociedade, a Abapa tem participação
ativa na vida do produtor, trabalhadores
e das comunidades do Oeste da Bahia,
nos momentos alegres e também nos
difíceis.

FITOSSANIDADE
Com trabalho intensivo e constante
vigilância, os cotonicultores da Bahia têm
conseguido vencer as batalhas diárias
contra o bicudo e outras pragas do
algodoeiro, como ramulária e lagartas.
Por isso, o programa Fito é crucial para
a Abapa.
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Incentivar a cotonicultura desenvolvida
pelos pequenos produtores, além de
importante do ponto de vista social,
ajuda a fortalecer a produção de algodão
na Bahia, o segundo maior produtor do
Brasil.

90

6

APOIO AOS
PEQUENOS
PRODUTORES

QUALIFICAÇÃO
O cotonicultor valoriza formação
e a qualificação profissional dos
trabalhadores que atendem às fazendas.
Por isso, através da Abapa, investe
para garantir a excelência nos Recursos
Humanos.
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QUALIDADE
Precisão e excelência no resultado das
análises por HVI, para fortalecer cada
vez mais a imagem do algodão brasileiro.
A Abapa trabalha fortemente para isso,
com o aprimoramento constante do seu
Centro de Análise de Fibras.

PARCERIAS
ESTRATÉGIAS
O sucesso da cotonicultura da Bahia vem
do trabalho de cada produtor, e da união
de todos eles, através da Associação, e,
desta, com outras entidades, através de
parcerias fundamentais.
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PONTO DE VISTA
A opinião de quem vive a cotonicultura do Oeste da Bahia, e daqueles que trabalham para o seu desenvolvimento
mesmo longe do campo, é valorizada e sempre bem-vinda, pela Abapa.
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Uma das razões pelas quais a Abapa publica, a cada
biênio, um Relatório de Gestão, é que, além de uma
prestação de contas, este é um documento histórico que
nos permite construir uma linha do tempo, fiada dentro
de um contexto maior, a conjuntura em que aconteceram
os fatos. Toda edição remonta aos dois anos em que
uma diretoria esteve à frente da entidade.Nada de tão
incomum: nestes 20 anos de história,falamos de um ano,
do outro, e damos uma ideia do todo. Os anos são, em
geral, uma continuidade no fluxo. Mas o que aconteceu
no Biênio 2019/2020 não tem precedente, nem para
a cotonicultura baiana, nem para a brasileira, ou para
qualquer outro negócio, em qualquer lugar do mundo.
Este é um Relatório para ser lido e entendido, mais que
nunca, em duas partes: antes da pandemia da Covid-19 e
depois dela.
Saíamos, ao final de 2019, do que eu chamo de “ano
dourado da cotonicultura baiana”, quando colhemos
603,5 mil toneladas de fibra, em 313,5 mil hectares
de lavouras, e atingimos a impressionante marca de
produtividade de 1.925 quilos de pluma por hectare. Os
preços eram da ordem de $76 a $78 centavos de dólar.
Tínhamos razões de sobra para comemorar. Aí veio
março de 2020, com o mundo entrando oficialmente em
pandemia, e nada mais foi ou será o mesmo.
A única certeza do produtor de algodão era de que não
poderíamos parar. Mesmo que, para isto, tivéssemosque
aprender “do zero” em muitos aspectos. A cadeia

produtiva do algodão e dos têxteis foi uma das que mais
sofreram em todo o globo. O fechamento dos comércios
gerou um efeito dominó de montante a jusante – do
comércio à lavoura–, passando pelas confecções,
tecelagens, malharias e fiações. Contratos foram
postergados pelos compradores, e os cotonicultores
tiveram de esperar. Os preços desabaram.
O consumo mundial, que era de quase 27 milhões,
caiu para 22 milhões, obrigando-nos a reduzir a área
plantada. Na Bahia, a estimativa para 2020/2021 é de
cerca de 16% a menos de lavouras, 264,6 mil hectares,
com produção de 488,2 mil toneladas, 20% inferior ao
ciclo passado. Plantar menos algodão não é bom para o
cotonicultor, tampouco para o estado ou para o país, pois
a cultura tem um faturamento bruto três vezes maior
do que o da soja e emprega cinco vezes mais pessoas
do que esta. Contudo, com a soja e outras commodities
agrícolas, como o milho, em patamares de preços muito
mais altos, não há como não migrar em busca de mais
rentabilidade.
A produtividade nas lavouras de algodão, no Brasil e na
Bahia, tem sido um fator crucial para a remuneração do
produtor e para a nossa competitividade no mercado
global. Ninguém alcança níveis assim em sequeiros.
Nosso principal concorrente, os Estados Unidos, colhe
a metade, e esta é a razão de a gente insistir tanto em
nos superar neste índice, considerando que nossos
custos logísticos são maiores que os deles e que não

temos subsídios governamentais. Para sobreviver
na cotonicultura, e ser remunerado num negócio de
margens estreitas, é preciso tecnologia e aprimoramento
constante no sistema produtivo e de gestão.
A pandemia nos obrigou a suspender algumas das
ações que vínhamos realizando, sobretudo os eventos
“físicos”. Por outro lado, jamais estivemos tão próximos.
As tecnologias digitais nos permitiram superar todas as
distâncias, não só com os nossos pares no Brasil como
no mundo inteiro. Alcançamos níveis de presença nas
reuniões que nunca vimos anteriormente. Economizamos
em tempo, dinheiro e outros recursos, e, no fim das
contas, trabalhamos muito mais, já que chegamos ao
status da comunicação quase sem barreiras.
Ao longo dos dois anos, avançamos bastante,
principalmente na área de Qualificação, onde se destaca
o nosso Centro de Treinamento; na de Sustentabilidade,
pilar do qual fazem parte o programa Patrulha
Mecanizada e, claro, as certificações ABR e BCI; em
Qualidade, com o nosso Centro de Análise de Fibras, o
mais bem ranqueado do Brasil no programa SBRHVI;e em
Fitossanidade, apesar da dor de cabeça que o bicudo-doalgodoeiro nos deu, sobretudo, em 2019.
Tenho muito orgulho de afirmar que, neste biênio,
também avançamos muito no relacionamento com a
sociedade. Mais uma vez, a Abapa mostrou que é ativa e
relevante como parte do local em que se insere. Se, antes

da Covid-19, já mobilizávamos os municípios do Oeste
para a conscientização da importância dos cuidados com
a saúde, promovendo a Corrida do Algodão e a Cotton
Bike, depois da pandemia, o pelotão do algodão partiu
para o front, ajudando a equipar as nossas cidades
para o enfrentamento da doença, com doações de
equipamentos hospitalares e material de proteção e
limpeza, conforme se poderá ver nas páginas adiante.
O Biênio 2019/2020 teve à frente uma diretoria
extremamente participativa.Todas as nossas decisões
foram tomadas coletivamente, em linha com o
posicionamento que a Abapa mantém desde a sua
criação, cuja premissa é a união. Acredito que ainda
vamos enfrentar tempos bastante difíceis em 2021, mas,
com os olhos num horizonte de médio prazo, já podemos
vislumbrar um período muito melhor em 2022. Até lá,
não podemos perder de vista que nosso concorrente não
é o nosso vizinho. Nem mesmo os norte-americanos
ou os australianos. Nosso concorrente é o sintético,
e é para mostrar que o algodão leva vantagem como
matéria-prima ante o petróleo que nós temos, todos,
que trabalhar. Se há outro legado positivo da Covid-19,
quando tivemos que ficar mais tempo em casa, é
que o algodão mostrou que, em termos de conforto,
respirabilidade, maleabilidade, dentre outros atributos,
ainda não inventaram nada melhor nesses últimos sete
mil anos.
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Algodão da Bahia
no contexto
nacional e global
Segundo maior produtor de algodão do Brasil e campeão
global de produtividade em “sequeiro”, a Bahia deve reduzir a
área em 15%, em 2020/2021, como efeito da covid-19.

Algodão da Bahia
no contexto
nacional e global
Segundo maior produtor de
algodão do Brasil e campeão
global de produtividade em
“sequeiro”, a Bahia deve reduzir
a área em 15%, em 2020/2021,
como efeito da covid-19.

D

e cada cinco fardos de algodão que o
mundo consome, pelo menos um deles
é oriundo do Brasil, e de todo algodão
que o nosso país produz, um quarto, 25%, é da
Bahia. O estado é o segundo maior produtor
nacional, e contribuiu, na safra 2019/2020, com
quase 600 mil toneladas (595,7 toneladas, mais
precisamente) de pluma para o montante de,
aproximadamente, três milhões de toneladas de
pluma que saíram das lavouras brasileiras.
Em produtividade, a Bahia tem não apenas
o mais alto índice do Brasil, em produção de
pluma por hectare, com cerca de dois mil
quilos/ha, como pode se orgulhar de deter a
maior marca de produtividade em sequeiro do
planeta. Não bastasse isso, o algodão baiano fez
fama por seu brilho e cor especiais, um “plus”
que é resultado da grande incidência de sol o
ano inteiro e da ausência de chuvas na época da
colheita. Uma confluência de fatores positivos
advindos das condições de clima e solo da
região oeste da Bahia.
Mas nem tudo é só obra da natureza e
do charme do estado. Acima disso, estão
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tecnologia, know-how e profissionalismo dos
produtores, aliados à pesquisa científica e
ao combate incansável às pragas e doenças,
como o bicudo-do-algodoeiro e a mancha de
ramulária. Neste Relatório é possível conhecer
mais sobre o trabalho desenvolvido pela
Abapa em defesa fitossanitária, qualificação
profissional e sustentabilidade/infraestrutura,
que contribuem de maneira muito efetiva para o
desenvolvimento da cotonicultura baiana.
Nas duas safras que compõem o Biênio
2019/2020, ao qual se refere este Relatório
de Gestão – 2018/2019 e 2019/2020 –, a Bahia
alcançou recordes tanto em produção quanto
em produtividade, deixando para trás, pelo
menos por enquanto, o fantasma de 2015/2016,
quando o estado colheu 247,7 toneladas de
pluma, com produtividade de 1.052 quilos de
pluma por hectare – o equivalente a um pouco
mais da metade da atual. Naquele fatídico
momento, a área plantada somou 235,20
hectares.
Àquela época, a Bahia enfrentava a pior
seca de sua história nos últimos cem anos. A
recuperação e a virada se deram a partir de
2016/2017, sobretudo em função de fatores
climáticos, favorecidos pelo fenômeno La Niña,
que se caracteriza por propiciar um volume

SAFRA 2018/2019
Área

Produção

Produtividade

331.028

maior de chuvas na região Nordeste. Mas
creditar à natureza o mérito também não é
suficiente. Nesse período, e nas safras que se
seguiram, até o plantio da safra 2019/2020, não
somente a tecnologia para mitigar os riscos
climáticos avançou, como uma conjuntura
formada por preços em bons patamares,
puxados por um consumo mundial em alta
e superior à produção global, estimulou o
produtor baiano, e todos os demais produtores
de algodão no Brasil, a plantar mais.
Da safra 2015/2016 até a 2019/2020, a produção
estadual seguiu um ritmo crescente, com
recordes de produção e produtividade em
2018/2019 e 2019/2020. A escalada, entretanto,
foi impactada pela pandemia de coronavírus,
declarada em março de 2020 e ainda sem
previsão de acabar. Em dezembro deste mesmo
ano (mês de produção do presente Relatório
de Gestão), ainda que com o lançamento das
primeiras vacinas, as incertezas continuam
grandes, o que mexe totalmente com o
consumo.
Dentre os dez estados brasileiros produtores,
a Bahia vem na sequência de Mato Grosso,
e precede, nesta ordem, Goiás, Minas Gerais,
Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, São Paulo,
Tocantins e Paraná.

SAFRA 2019/2020

313.566

MIL HECTARES

MIL HECTARES

626.268,56

603.599

TONELADAS

300,3

ARROBAS/HECTARE

TONELADAS

310,15

ARROBAS/HECTARE
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331,0

Área, produção e produtividade
de algodão no Brasil

313,5

263,7

264,6

235,2

Últimas quatro safras

201,6

Área plantada
(mil hectares)

TOTAL

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

1.175

1.618

1.666

1.615

Produção de Pluma (Ton x 1000)

2.006

2.779

3.002

2.738

Produtividade de Pluma (kg/ha)

1.708

1.717

1.802

1.744

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

-21,00

-16,10

235,60

443,50

Produção de Pluma (Ton x 1000)

-273,60

240,30

476,30

773,00

Produtividade de Pluma (kg/ha)

-251,00

279,00

78,51

94,53

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Área Plantada (ha)

-2%

-2%

25%

38%

Produção de Pluma (Ton x 1000)

-18%

19%

31%

39%

Produtividade de Pluma (kg/ha)

-16%

21%

5%

6%

Área Plantada (ha)

(previsão)

DIFERENÇA TOTAL

Comparativo safra
2019/2020versus 2020/2021
Para a temporada 2021, a previsão é de que o
estado plante 264.614 hectares de lavouras,
algo em torno de 15% a 16% inferior à safra

Área Plantada (ha)

precedente, com produção estimada em 488.213
toneladas de pluma, ou cerca de 20% menos
que no ciclo anterior.
DIFERENÇA PERCENTUAL

ESTADO

ÁREA 2019/20
(em ha)

PREVISÃO ÁREA
2020/21 (em ha)

VARIAÇÃO (%)

PRODUÇÃO PLUMA
2019/20 (em ton)

PREVISÃO PRODUÇÃO
PLUMA 2020/21 (em ton)

VARIAÇÃO (%)

BA

313.566

265.608

-15%

599.742

490.047

-18%

GO

35.422

27.281

-23%

60.572

48.615

-20%

MA

27.526

25.931

-6%

48.218

45.942

-5%

MG

36.577

26.409

-28%

63.205

45.952

-27%

MS

31.640

23.008

-27%

57.499

41.414

-28%

MT

1.131.506

973.095

-14%

2.011.036

1.702.916

-15%

PI

17.289

7.451

-57%

27.858

13.798

-50%

PR

1.200

950

-21%

1.296

1.026

-21%

SP

11.504

3.950

-66%

19.810

6.802

-66%

TO

9.150

3.250

-64%

15.756

5.597

-64%

Outros

15.300

15.300

0%

17.400

16.800

-3%

TOTAL

1.630.680

1.372.233

-16%

2.922.392

2.418.909

-17%

Contexto nacional e global
De acordo com a Câmara Setorial do Algodão,
do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, em 2019/2020, o Brasil
produziu 2.934,251 toneladas de pluma, em
1.633.857,73 hectares, com produtividade de
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Fonte: Conab, novembro/2020 – Elaboração Abrapa

No Biênio 2019/2020, o Brasil consolidou a sua
posição de quarto maior produtor mundial,
atrás de Índia, China e Estados Unidos, e

à frente do Paquistão, que nessa ordem,
sustentaram o posto de maiores produtores
mundiais de algodão no Biênio mencionado.

Ranking mundial de produção

2018/2019
1.796 quilos por hectare. Em três safras, o
país dobrou a área em produção, com forte
recuperação da área em estados como a Bahia,
que havia sido fortemente afetada pela seca, na
safra 2015/2016.
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2019/2020

2020/2021

Geopolítica e exportações

Outra grande conquista do Biênio 2019/2020,
para o Brasil, foi galgar mais uma posição no
ranking dos maiores exportadores mundiais,
tornando-se o segundo maior exportador,
atrás apenas dos Estados Unidos, posição
que pretende ultrapassar até 2030, com as
iniciativas em promoção que estão sendo
empreendidas, em especial, o lançamento do
projeto Cotton Brazil.
Lançado no dia 8 de dezembro, pela Abrapa e
Agência Brasileira de Promoção de Exportações
e Investimentos – Apex Brasil, com participação
também da Anea, o Cotton Brazil é uma
iniciativa dos produtores de algodão do
país para fortalecer a presença do algodão
brasileiro no seu principal mercado, a Ásia. A
cadeia produtiva do algodão será a primeira,
do setor privado, a ter um escritório exclusivo

20

de representação no continente, situado na
cidade de Singapura. Além de um representante
permanente no lugar, a iniciativa congrega
ações de marketing internacional e business
intelligence, comunicadas a todos os nove
países foco em língua local.
Importante assinalar que o Brasil, que era,
tradicionalmente, conhecido como um
exportador de segundo semestre, tornou-se,
neste período, graças ao substancial aumento
em produção, um fornecedor ao longo dos
12 meses do ano, constante e com escala. A
previsão para a temporada 2020/2021 é de
embarcar dois milhões de toneladas de pluma.
Atualmente, o marketshare do Brasil nas

As safras 2018/2019 e 2019/2020 foram
diretamente influenciadas pela guerra
comercial entre Estados Unidos e China. As
exportações de algodão dos EUA, principal
concorrente do Brasil em exportações para o
país asiático, começaram a apresentar reduções
consideráveis a partir do 2º semestre de 2018,
após o governo norte-americano impor tarifas
sobre US$ 34 bilhões para os produtos chineses.
A retaliação chinesa não tardou a chegar, com
a sobretaxa, pela China, de 25% em diversas
mercadorias norte-americanas. Dentre elas, o
algodão. Isso diminuiu a competitividade dos
EUA ante outros exportadores. Foi exatamente
nesse momento que o Brasil aproveitou a
oportunidade de mercado e se tornou a
preferência dos chineses nas compras de
algodão.

exportações globais é de 22%.
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toneladas de pluma para a China e, na
2019/2020, 576.682 toneladas, o maior volume
para um só país nos últimos anos. Sucedem-se
à China em volume de compras, nesta ordem,
Vietnã, Bangladesh, Paquistão e Turquia. Nas
últimas três safras, em média, 98% do algodão
brasileiro exportado teve como destino final o
continente asiático.
Um fato marcante para o setor foi conseguir
embarcar mais de 300 mil toneladas de pluma
em um só mês, fato inédito para a cotonicultura
brasileira, que, com a ajuda da Associação
Nacional dos Exportadores de Algodão (Anea),
alcançou o feito e preparou o Porto de Santos,
principal ponto de escoamento da produção
brasileira de algodão, com a quantidade de
contêineres necessários e a inauguração de mais
linhas para o continente asiático.

Na safra 2018/2019, o Brasil exportou 443.391
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Exportações do algodão
brasileiro por país

com o mesmo período do ano passado, a
retração industrial será de 19,8%.

Valor FOB em dólares

Volume exportado em toneladas de pluma

Safra 2018/2019

A indústria de vestuário diminuiu em 36%, e
as vendas no varejo foram 37,6% menores, de
acordo com os dados da mesma associação.
Contudo, segundo a própria Abit, a retomada
do consumo está se dando de forma acelerada,
depois do relaxamento nas medidas de
contenção da covid-19, com a reabertura, ainda
que parcial, do comércio e do setor de serviços.
O estoque final de algodão no Brasil, para
2019/2020, é estimado em 424 mil toneladas.
Este número, provavelmente, irá diminuir de
modo considerável, a depender da performance
das exportações no primeiro semestre de 2021.
Para 2020/2021, espera-se um volume de 776
mil toneladas.

De volta às compras
“Sintomas” da covid-19
na cotonicultura baiana,
nacional e global
A previsão de área de plantio na Bahia e
no Brasil reflete, claramente, a mudança de
comportamento provocada pela pandemia.
Nacionalmente, a previsão de retração na área
plantada é similar ao que acontecerá no estado:
em torno de 15% a menos na extensão das
lavouras.
Este é um efeito direto da pandemia que não se
viu logo de início, pois, quando a OMS declarou
oficial a existência da crise sanitária em nível
global, em março de 2020, as lavouras em
todo o país, da safra 2019/2020, já estavam
plantadas, e a cultura, em desenvolvimento, não
havendo, assim, consequências para a atividade
produtiva no período.
Após a colheita, os efeitos da covid-19 ficaram
notáveis, principalmente no escoamento da
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safra para o mercado externo. Isso porque
a queda do consumo no ponto de venda,
em todo o mundo, teve impacto na indústria
internacional (majoritariamente concentrada
na Ásia). Houve casos de grandes marcas
quebrando contratos com as indústrias, e,
muitas destas, postergando a compra de
insumos como o algodão. Por conta disso,
os embarques foram “alongados”, o que, em
uma situação de supersafra, gera estoques de
passagem maior deste para o próximo ano.
No mercado interno, a indústria de algodão
costumava consumir, antes da pandemia, em
torno de 750 mil toneladas de pluma. Para
2021, após o advento da covid-19, a Associação
Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecções
(Abit) já trabalha com um consumo interno
estimado em 520 mil toneladas. Na comparação
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Apesar de benéfica e desejável para a
economia, a rapidez da volta do consumo
trouxe alguns problemas para o setor. A
indústria e o varejo não previam o ritmo da
retomada. Havia uma demanda reprimida,
e uma substancial injeção de recursos, pelo
Governo Federal, através do auxílio emergencial,
concedido às famílias prejudicadas pela perda
de emprego e renda, por conta da pandemia.
No retorno do consumidor às compras,
muito se falou na imprensa sobre uma
possível escassez de algodão no mercado,
relacionando a exportação recorde do produto
ao que aconteceu, por exemplo, com o
arroz. No caso do cereal, o preço aumentou
exponencialmente no mercado interno porque o
câmbio e os preços internacionais fomentaram
demasiadamente a exportação. Na mídia, de
maneira totalmente equivocada, propagava-se
que o Natal do brasileiro seria mais caro, porque
o algodão nacional estava indo para o mercado
externo, ao invés de abastecer a indústria
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do Brasil, e os produtores, supostamente,
aumentaram o preço do produto.
“Esqueceram-se de que ninguém faz roupas
com algodão in natura. Primeiro, a matériaprima precisa virar fio. Depois, tecido, e, por
fim, roupas ou outros artigos industrializados”,
afirmou à época o presidente da Abapa e vicepresidente da Abrapa, Júlio Cézar Busato. “Em
setembro de 2018, nós estávamos vendendo
algodão pelo mesmo preço que vendemos

em setembro de 2020. O preço mais alto em
Real deve-se, exclusivamente, à cotação do
dólar em relação à nossa moeda. O que houve
é que 80% das indústrias estavam fechadas,
no auge do coronavírus. Elas não estocaram e
não tinham produtos. A partir do momento em
que a demanda voltou a crescer, houve falta de
produto”, respondeu o presidente da Abapa e,
então, vice-presidente da Abrapa, Júlio Cézar
Busato.

Todos na sala
No dia 13 de novembro, para acabar com as
possíveis dúvidas, a Abrapa e suas estaduais,
com ativa participação da Abapa, colocou
na mesma “sala” virtual algumas das maiores
marcas da indústria têxtil e do varejo
nacional, além de representantes de toda
a cadeia produtiva têxtil e de confecções.
Aproximadamente 70 pessoas participaram do
encontro. A Associação Brasileira da Indústria

Têxtil e de Confecção (Abit), a Associação
Nacional dos Exportadores de Algodão (Anea)
e a Bolsa Brasileira de Mercadorias (BBM) foram
algumas das entidades presentes, que ajudaram
a mobilizar as empresas e marcas, muitas das
quais parceiras do movimento Sou de Algodão,
para discutir a safra 2019/2020, no tocante a
preços, disponibilidade de algodão no mercado,
logística e perspectivas futuras.

Ranking mundial de consumo
Safras 2018/2019 e 2019/2020 e previsão 2020/2021
A covid 19 atacou em cheio a cadeia
produtiva têxtil, e, consequentemente,
a do algodão, em um efeito dominó
da jusante à montante. As medidas
preventivas, como o fechamento
do comércio em todo o mundo e os
lockdowns, reduziram o volume de
compras em todos os elos, a começar pelo
ponto de venda. Isso acarretou grandes
estoques nas indústrias têxteis, portos e
em campo no decorrer de alguns meses
do ano de 2020.
Índia e China tiveram redução de,
respectivamente, 12% e 18% nos
números de consumo em comparação à
temporada 2018/2019. A queda brusca na

demanda global por vestuário ocorreu,
especialmente, entre os meses de março –
quando o surto da covid-19 foi decretado
como pandemia pela Organização
Mundial da Saúde – e junho de 2020.
As perspectivas do ICAC para a safra
2020/2021 apontam China, Índia
e Paquistão como os três maiores
consumidores mundiais de algodão,
como observado de praxe nos últimos
anos. Para o Brasil, a previsão é de que
a indústria nacional absorva em torno
de 600 mil toneladas de pluma, mesmo
patamar alcançado na safra 2019/2020.

2018/2019

Ranking mundial de produtividade
Safras 2018/2019 e 2019/2020 e previsão 2020/2021
O Brasil tem se posicionado entre os quatro
primeiros países no ranking de produtividade
mundial, nas últimas duas safras. Mas o
International Cotton Advisory Committee
(ICAC) já prevê que, na safra 2020/2021,
passará para o terceiro lugar, ficando atrás
de Austrália e China. Já quando se fala em
produtividade em lavouras sem irrigação,
o algodão brasileiro é imbatível, uma vez
que os dois países líderes precisam irrigar
para produzir. Por conseguinte, a Bahia, que
detém a maior produtividade dentre os 10
estados produtores do Brasil, é campeã
mundial neste índice.
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Para se ter uma ideia do que representam
os quase dois mil quilos de pluma que
os cotonicultores baianos colhem, em
média, por hectare, os EUA, maiores
concorrentes do Brasil em tecnologia,
qualidade e exportações de algodão,
oscilam entre a oitava e a nona posição
no ranking mundial de produtividade, com
a previsão de ultrapassar os mil quilos de
pluma/hectare na safra 2020/2021. Ou
seja, metade da produtividade alcançada
nas lavouras baianas.
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2019/2020

2020/2021
(previsão)
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02

Comunicação &
Responsabilidade
Social
Construindo cada vez mais pontes com a sociedade,
a Abapa tem participação ativa na vida do produtor,
trabalhadores e das comunidades do oeste da Bahia, nos
momentos alegres e também nos difíceis.

Comunicação &
Responsabilidade
Social:
Em todos os cantos,
a melhor imagem do
algodão da Bahia

A

história do algodão na Bahia é
muito antiga. Não se pode dizer
com exatidão desde quando a fibra
está no continente, tampouco no
território que se convencionou chamar de Brasil,
e, dentro dele, nesse estado de contornos tão
similares aos do país, banhado a Leste pelo
oceano Atlântico e que avança, a Oeste, no
bioma do cerrado. Estima-se, no entanto, que,
há pelo menos seis mil anos, sua ocorrência por
aqui já era possível.
Mas já em 22 de abril de 1500, quando Pedro
Álvares Cabral aportou em Porto Seguro, no sul
do estado, o almirante-mor e os expedicionários
perceberam que a fibra abundava nos utensílios

28

do dia a dia dos povos que moravam aqui,
muito antes dos europeus. Existem três
documentos históricos que contam sobre a
descoberta da nova terra, sendo o mais famoso
deles a Carta de Pero Vaz de Caminha. Mas é na
Relação do Piloto Anônimo, um texto de autoria
controversa, que se pode ver quão comum e
rotineiro era o uso do algodão dentre os povos
indígenas.
“No meio dessas casas, entre as colunas e a
parede, eles dependuram redes de algodão
– que podem acomodar um homem – e entre
elas fazem uma fogueira. Uma única casa pode
abrigar entre 40 e 50 leitos armados como
teares”.
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Em outro trecho, o documento cita a planta
dentre as riquezas encontradas:
“A terra é abundante em árvores de diferentes
tipos e tem uma água excelente, além de
inhames e algodão”.
Os nativos não apenas plantavam, como
fiavam, teciam e até tingiam o algodão.
No Brasil, algumas tribos usavam-no como
matéria-prima para vestimentas, fazendo,
ainda, cordas, lanças incendiárias de algodão
revestido com cera e suportes para atar as
crianças à mãe, enquanto estas trabalhavam
na lavoura. Essa intimidade com o cultivo
e o beneficiamento da fibra mostra que a

familiaridade desses nativos, a quem os
portugueses chamaram de índios, vinha
de longa data. Naquela época, contudo, a
variedade disponível era totalmente diversa
da atual. Os índios usavam Gossypium

barbadense, um algodão arbóreo, de fibra
extralonga e de cultura perene. Outros povos
indígenas eram exímios agricultores e artesãos
deste algodão, especialmente os Incas, no
Peru e Bolívia, mas sua ocorrência também
era verificada no Paraguai, Pantanal matogrossense e Amazônia brasileira. Sobre a
presença do algodão no país em eras préhistóricas e o uso pelos homens daquelas
épocas não se pode afirmar com certeza, uma
vez que a fibra é biodegradável e as condições
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de clima e solo do Brasil, sem um deserto para
conservar a fibra, fios e tecidos, permitem que
pouco fique para ser estudado.
O algodão está, portanto, desde o início
da história escrita sobre o Brasil. Mas sua
história aqui é uma meada de muitos fios. Já
foi plantado no litoral, depois migrou para o
agreste e o sertão, quase sempre como uma
cultura subordinada à pecuária, e avançou pelo
Vale do Iuiú, ali prosperando por um longo
período. Entretanto, em todas essas vezes
em que foi cultivado como uma atividade
econômica, seja para abastecer o mercado
externo, nos séculos XVIII e XIX, ou a indústria
nacional, no século XX, a cultura esteve ao sabor
dos altos e baixos do mercado, avançando e
retraindo conforme a demanda.
O que aconteceu, porém, desde Gossypium
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barbadense, dos índios, o algodão mocó, do
Sudoeste, até o Gossypium hirsutum, também
conhecido como “upland americano”, é uma
história interessante e que nos mostra a
diferença que pode fazer uma mentalidade
sustentável, pensada a longo prazo, e em bases
social, ambiental e econômica.

estados como Mato Grosso e Goiás, onde, anos
antes, começou-se a plantar o algodão, graças ao
trabalho da Embrapa e à coragem de pioneiros
como Olacyr de Moraes. O oeste da Bahia não
tinha qualquer tradição na cotonicultura como
atividade econômica, e foi preciso muito trabalho
e investimento para encontrar as variedades
adaptadas para suas condições naturais.

controle do bicudo. Trocou a cultura permanente
pela anual, o algodão de fibra longa pelo de fibra
curta, com destruição das lavouras e das plantas
voluntárias, na entressafra, dentre diversas outras
medidas, que requerem um profundo trabalho
de educação e conscientização dos produtores
e de profissionais de todos os elos da cadeia
produtiva.

No final dos anos de 1990, a cotonicultura
brasileira estava condenada a desaparecer. O
Brasil se tornou o segundo maior importador
mundial da fibra. Grande parte das lavouras
estava no Nordeste, sendo a Bahia o principal
produtor àquela época. Mas os cultivos estavam
sendo devastados pelo bicudo-do-algodoeiro,
uma praga que chegou por aqui em 1983, uma
velha conhecida dos americanos do Norte,
que a descobriram um século antes. O bicudo
encontrou no Brasil e na Bahia as condições
para prosperar: monocultura, safras repetidas,
indefinidamente, na mesma área, baixíssima
tecnologia e outras práticas não adequadas.

Em compensação, o cerrado baiano tinha
vantagens que até hoje fazem diferença:
estações climáticas bem definidas, com chuva no
plantio e desenvolvimento das lavouras e seca na
colheita; relevo plano e favorável à mecanização
em todas as etapas do processo produtivo; solos
claros que não comprometem a coloração da
pluma; e calor e sol o ano inteiro. Diferenciais que
respondem pela famosa qualidade do algodão
da Bahia, e que, com o aporte de tecnologia
e boas práticas produtivas, fazem com que
o estado seja, também, campeão mundial de
produtividade de algodão sem irrigação.

Um trabalho como este seria impossível sem
uma instituição forte, aglutinadora e com grande
capacidade de mobilização. Uma associação,
como modelo de gestão profissional, mas
liderada por cotonicultores, capaz de defender
os interesses do setor em todas as esferas do
poder, diante de todos os segmentos do domínio
e também da sociedade civil organizada: a
Associação Baiana dos Produtores de Algodão
(Abapa), que foi fundada em 31 de maio de 2000
e, desde então, tornou-se uma referência para
o agronegócio brasileiro, e, por sua força, tem
levado a voz do cotonicultor da Bahia cada vez
mais longe.

A migração do algodão para o cerrado foi a
guinada nesta história que estava fadada a um
final infeliz. A região oeste do estado da Bahia
tem boa parte do seu território neste bioma
do Brasil central, que também se observa em

Assim como nos demais estados brasileiros
que cultivam algodão nesta fase recente da
história da cotonicultura brasileira do século
XXI, também conhecida como a retomada
da atividade, a Bahia adotou as medidas
fitossanitárias necessárias para o combate e
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A Abapa tem projetos que abrangem, de ponta
a ponta, a cadeia produtiva: desde a pesquisa
científica até a logística e a comercialização
da fibra; do desenvolvimento das pessoas
envolvidas nas várias etapas da atividade até as

questões legais, com iniciativas de fomento à
regularização ambiental e ao cumprimento da
legislação trabalhista, dentre outros. Tudo isso é
potencializado através de parcerias estratégicas
com distintas instituições, como o Fundeagro, o
IBA, a Fundação Bahia e entidades de pesquisa
públicas e privadas – sob a orientação, claro,
da Associação Brasileira dos Produtores de
Algodão, a Abrapa.
A Abapa é a síntese da união e organização do
setor. Para dar conta da missão de alavancar a
atividade na Bahia, criando todas as condições
para isto, a Abapa possui um time robusto
e multidisciplinar, formado por profissionais
capacitados e em constante aprimoramento,
com especialidade em cada uma das frentes de
atuação da instituição.
No presente capítulo, é possível conferir um
resumo deste trabalho, em especial, as ações
de comunicação nas suas várias vertentes: as
relações institucionais, o jornalismo/assessoria
de imprensa, as iniciativas de propaganda e

marketing, os eventos e os trabalhos voltados
à educação, nas mais diferentes disciplinas:
ambiental, profissional, fitossanitária, dentre
outras. A seguir, um relato do que foi
desenvolvido no Biênio 2019/2020.
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Estrutura Administrativa
Comprometida com a excelência nos trabalhos
desenvolvidos para os associados, a área
administrativa da Abapa passou a contar,
desde o final de 2019, com um quadro de 135
colaboradores efetivos. Já ao final de 2020, o
número de profissionais passou para 166.
Na estrutura administrativa, o departamento de
Recursos Humanos tem um papel fundamental
na construção e acompanhamento do plano

Medidas diante da
pandemia
de engajamento; no apoio às lideranças
e colaboradores; no ciclo de gestão de
performance; no atendimento aos associados;
e na orientação aos colaboradores e líderes
em relação à postura e ao Código de Ética. No
referido Biênio, o setor implementou melhorias
na gestão do programa Jovem Aprendiz e
implantou o programa de desenvolvimento de
PCD’s.

O ano de 2020 foi de grandes realizações,
mas, também, de consolidar mudanças e
adequações na área administrativa, com o
advento da pandemia do novo coronavírus.
A Abapa passou a realizar reuniões virtuais,
videoconferências e procedimentos de proteção
e afastamento de profissionais com suspeita de
covid; readequou o espaço físico para garantir
o distanciamento entre as estações de trabalho;
e fez o acompanhamento dos casos positivos
e o revezamento de profissionais no regime de
trabalho remoto.

Qualificação
No Centro de Treinamento Parceiros da
Tecnologia (CT), a Abapa disponibilizou, em
2019, 23 cursos e treinamentos, capacitando 33
colaboradores das áreas administrativa, técnica
e operacional, com o objetivo de aperfeiçoar
e desenvolver os profissionais por meio de

cursos sobre a fibra de algodão, segurança,
informática, gestão e desenvolvimento de
habilidades. Em 2020, foram qualificados 81
dos seus colaboradores, com treinamentos em
diversas áreas.

Fizeram parte da rotina de prevenção:
a higienização das estruturas físicas e
equipamentos utilizados pelos profissionais
durante a jornada de trabalho, e a aferição de
temperatura dos colaboradores. Em um trabalho

Transparência na gestão
Como forma de garantir a transparência e eficácia
das informações, todo ano é realizada uma auditoria
externa para análise e comprovação do balanço
patrimonial e dos demonstrativos. A medida
busca evidenciar a veracidade dos registros e
procedimentos, dentro dos padrões legais em vigor
e de acordo com as normas contábeis. Realizada por
uma equipe de auditores independentes da empresa
BDO Brasil, a auditoria garante, ainda, a credibilidade
nas contas contábeis, financeiras e econômicas da
Associação.
Em agosto de 2020, a Abapa avançou com a
implantação da plataforma D4Sign, que prevê a
assinatura de documentos, eletronicamente, em
minutos, garantindo mais agilidade, segurança e
validade jurídica na circulação de documentos entre
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Os colaboradores foram orientados e
incentivados a adotar medidas de prevenção,
controle e diminuição dos riscos de transmissão
da covid-19, sendo disponibilizados itens de
segurança, como álcool em gel, máscaras e
luvas descartáveis, na sede e nas filiais.

conjunto entre o setor administrativo, a área de
Segurança do Trabalho e a Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (Cipa), foi elaborada e
disseminada uma cartilha educativa, voltada ao
público interno, com orientações de prevenção
que reforçaram as medidas práticas para evitar
a proliferação do coronavírus, como higiene
das mãos, uso correto dos materiais, medidas
de prevenção nos ambientes de trabalho e nas
áreas comuns, palestras, informações sobre
formas de contágio, sintomas e os cuidados
necessários para reduzir a transmissão do vírus.

Diretoria para o Biênio
2021/2022

os públicos interno e externo. Durante a pandemia,
o novo sistema reduziu a impressão de papel – um
possível vetor de contágio – e tornou a entidade
ainda mais sustentável. Somados os contratos
assinados de forma eletrônica, até dezembro de
2020, a Abapa evitou a emissão de um quilo de
dióxido de carbono (CO2) por ano, preservou uma
árvore e poupou o uso de dois mil litros de água,
obtendo o Selo de Empresa Sustentável.
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A Abapa elegeu, em 26 de outubro de 2020, a nova
diretoria para o Biênio 2021/2022. Em chapa única,
em consenso entre os produtores associados, Luiz
Carlos Bergamaschi, vice-presidente da entidade
no Biênio 2019/2020, foi escolhido como o novo
presidente, substituindo Júlio Cézar Busato, que
liderou a instituição nos últimos quatro anos e que,
em 2021, assumirá a presidência da Associação
Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa).
A Assembleia foi realizada nas instalações do
Centro de Treinamento da Abapa, em Luís Eduardo
Magalhães.

Composição da nova diretoria da Abapa para o Biênio 2021/2022.
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Em seu discurso, o novo presidente reforçou a
pertinência do apoio à condução da entidade.
“Com muitos projetos para conduzir, a exemplo
das estradas, que contribuem diretamente
com o escoamento da safra dos produtores,
entendemos a importância de manter todos

os relacionamentos e parcerias já firmados,
incluindo os com o poder público, a fim de que
tenhamos recursos para projetos desenvolvidos
em prol dos agricultores, setor agrícola e
sociedade. Este é um trabalho de todos e
devemos andar juntos”, disse Bergamaschi.

Diretoria da Abapa eleita para o Biênio 2021/2022
Membros do Conselho Diretor
Presidente: Luiz Carlos Bergamaschi
1ª Vice-presidente: Alessandra Zanotto Costa
2º Vice-presidente: Paulo Almeida Schmidt
1ª Secretária: Patrícia Kyoko Portolese Morinaga
2º Secretário: Paulo Massayoshi Mizote
1º Tesoureiro: Vitor Yuki Dourado Horita
2º Tesoureiro: Douglas Orth

Membros do Conselho Fiscal
1º Titular: João Carlos Jacobsen Rodrigues Filho
2º Titular: Miguel da Cunha Gonçalves Prado
3º Titular: Augusto José Montani
1º Suplente: Celito Eduardo Breda
2º Suplente: Josué Grah

Relações Institucionais e Comunicação
Dar voz e visibilidade às ações desenvolvidas
pela Abapa é responsabilidade do Programa de
Marketing Institucional e Comunicação. É por
meio dele que a cotonicultura da Bahia ganha
projeção e espaço, junto às diferentes mídias e
veículos de comunicação do Brasil e do exterior.
O setor é responsável pela criação de peças
e campanhas informativas e promocionais da
Abapa, bem como sua divulgação, junto aos
públicos interno e externo. Este departamento

da Associação também realiza eventos técnicos
e institucionais e garante apoio às ações e
agendas de diretores e da presidência.
Todo o trabalho do setor é focado na promoção
do algodão baiano, no fortalecimento da
sua imagem junto aos mercados nacional
e internacional e na divulgação das ações
que evidenciam a produção responsável e
sustentável da fibra baiana.

3ª Suplente: Suzane Mari Piana

CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Site

Deliberação e organização

A Abapa mantém um site atualizado com a cobertura
jornalística dos eventos, ações e participação de
seus diretores e representantes da organização em
compromissos sociais, políticos e institucionais.

De maneira colaborativa, rumos estratégicos
e destinação de investimentos são
deliberados com a anuência dos produtores
associados durante as Assembleias Gerais
Ordinárias (AGO) e Extraordinárias (AGE).
As definições dos projetos, com decisões
tomadas nas instâncias operacional e tática,
acontecem em encontros mensais, com os
membros da diretoria eleita (conselho diretor
e fiscal) e consultiva, formada pelos expresidentes.
Apesar do estabelecimento de um
cronograma, com reuniões mensais, em
2020, foram reduzidos os encontros, por
causa das exigências de distanciamento por
causa da pandemia da covid-19. Em 2020,
foram realizadas oito reuniões de diretorias e
duas assembleias, e, em 2019, 12 reuniões de
diretoria, e duas assembleias.
Como vice-presidente da Associação
Brasileira dos Produtores de Algodão
(Abrapa), Busato também participou de
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No site, além das notícias mais atuais sobre a
cotonicultura baiana, é possível encontrar dados
sobre as safras, números de amostras do Laboratório
de Análise de Fibras, detalhes sobre a entidade, seus
programas, parcerias e a atuação social e econômica
da Abapa. Em 2020, o site foi totalmente remodelado,
e recebeu uma nova roupagem, mais moderna e
dinâmica, em comemoração aos 20 anos da instituição.

forma direta das decisões tomadas pela
entidade nacional, durante as reuniões das
Câmaras Setoriais e Assembleias, totalizando,
no Biênio 2019/2020, 15 participações. Como
presidente da Abapa, Busato representou,
ainda, a entidade nas reuniões do Conselho
Gestor e nas Assembleias do Instituto
Brasileiro do Algodão (IBA), entidade
financiadora dos projetos da cotonicultura
nacional. No Biênio 2019/2020, foram
realizados seis encontros por ano.
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Mídias Sociais

YouTube

Instagram
O Instagram da Abapa é uma importante e ativa
ferramenta de comunicação. Em dezembro de 2020,
já contava com 9.861 seguidores. Na plataforma são
postadas fotos, vídeos, campanhas, notícias em que a
Abapa é protagonista, além de informações variadas.
As atualizações são diárias, obedecendo à velocidade

na dinâmica de interação das redes sociais. Além do
feed, são postados registros nos stories com o intuito
de informar e engajar os seguidores. O incremento
constante no número de seguidores destes canais
reflete a identificação e envolvimento do público com
a entidade.

Na plataforma, são arquivados os vídeos institucionais,
entrevistas e reportagens sobre os programas
institucionais, videoaulas e propagandas da
organização. Em 2020, por causa do distanciamento
social, o canal do YouTube foi utilizado como
ferramenta de um curso de formação do programa
educacional Conhecendo o Agro, para professores
da rede pública, que integra o programa educacional

da entidade. Com 414 inscritos, até dezembro de
2020, a plataforma é atrelada diretamente ao site da
instituição, proporcionando mais visibilidade ao canal
para associados, colaboradores e interessados na
cultura do algodão.

Informativo Mensal
A comunicação com os associados e demais públicos
prioritários é contínua. Mensalmente, é publicado um
Informativo, batizado de Informe Aiba&Abapa. A mídia
é produzida pelas equipes de comunicação das duas
entidades, em parceria.

Facebook
O perfil da Abapa no Facebook foi criado em 2014,
e, desde então, o engajamento de novos seguidores
aumentou consideravelmente. Em dezembro de 2020,
eram 4.506 pessoas que acompanhavam as postagens,
atualizadas diariamente, com informações, fotos,
vídeos e notícias recentes sobre a cotonicultura baiana.
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Endomarketing
Para estar cada vez mais perto dos associados
e colaboradores, a equipe de comunicação
da Abapa mantém um calendário anual de
campanhas destinadas a estes públicos. São
produzidas peças publicitárias, enviadas em
datas comemorativas, como aniversários e
cumprimento de mais um ano de prestação
de serviço à entidade.

Datas relevantes, como Dia das Mães, dos Pais, do
Agricultor e Natal, são também lembradas, com
peças específicas. Do mesmo modo, acontece com as
campanhas que reforçam os cuidados com a saúde, como
o Outubro Rosa, o Novembro Azul, dentre outras. Todas
as cidades produtoras de algodão da Bahia são lembradas
nos dias de emancipação, assim como nas datas em que
se celebram feriados nacionais, estaduais e municipais.

Relacionamento com a
imprensa
A projeção da Abapa nos cenários regional,
estadual e nacional está diretamente ligada ao
relacionamento da instituição com a imprensa,
em uma estratégia de comunicação que visa
a impulsionar a visibilidade da Associação, de
forma – majoritariamente – espontânea: ou seja,
não paga.
Uma assessoria de comunicação externa,
coordenada por um gestor interno, mantém
diálogo estreito e constante com jornalistas das
mais diversas mídias. Os profissionais recebem o
apoio necessário para as matérias e entrevistas.
A assessoria cuida de prover informações para
a mídia (com press releases e sugestões de

Datas comemorativas e materiais informativos
Outra produção do setor, destinada aos públicos
externo e interno, são as publicações para divulgar
ações específicas ou para fornecer orientações
técnicas, como cartilhas, folders e panfletos

importantes, que dão suporte às ações desenvolvidas,
ou que contêm informações essenciais e duráveis
sobre programas e projetos.

pauta), de marcar entrevistas, enviar fotos,
vídeos e outras peças. Assim, a Abapa tem
ampliado o alcance da sua penetração, dentro e
fora do Brasil, para diferentes públicos.
A assessoria de comunicação cobre
jornalisticamente as ações da entidade,
produzindo, em média, dez notícias/
informativos por mês, que são divulgados local
e nacionalmente. Estas informações abastecem
os canais institucionais, como o site, as redes
sociais e o informativo mensal.
Dentre os veículos nacionais que têm a Abapa
como acesso contínuo em suas pautas, podese citar Globo Rural, Terra Viva, os sites
Agrolink e Notícias Agrícolas e as emissoras
de TV Bandeirantes e Record. Além disso, os
jornais estaduais Correio da Bahia, Jornal A
Tarde, Rádio Sociedade de Salvador e Band
FM de Salvador estão na relação. Quanto aos
regionais, pode-se falar que a receptividade é
praticamente de 100%, nas rádios, emissoras
de TV, sites e blogues do oeste da Bahia.
Todos estes meios reservam espaços em sua
programação para a Abapa e o algodão da
Bahia.
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CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS

Campanha Não ao Bicudo

20 anos
A Abapa completou 20 anos, em 2020. Um
momento para lembrar que as coisas nem
sempre foram como são. A Bahia, hoje o
segundo maior estado produtor de algodão do
Brasil, havia perdido a esperança de se tornar,
novamente, expressivo na cultura, pois, no final
dos anos de 1990, o bicudo-do-algodoeiro
praticamente erradicou a atividade das terras
baianas.
Com uma campanha emocional, em tons de
sépia e dourado, a Abapa ressaltou um trabalho
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de qualidade e competência, possível apenas
graças à união do produtor de algodão e à sua
disponibilidade de organizar o setor, sob as
diretrizes de uma instituição forte.
A campanha enfatiza que a Abapa pensa a
cotonicultura em todas as suas etapas, desde
o plantio até a entrega, de ponta a ponta.
Dentro desse conceito, cabem todas as ações
da entidade, a saber, no tocante à qualidade,
qualificação, sustentabilidade, tecnologia,
rastreabilidade e promoção da pluma baiana.
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Para mobilizar os cotonicultores na prevenção e
combate à praga, a Abapa reformulou, em 2020,
a campanha “Não ao Bicudo”, com uma nova
logomarca que amparou e reforçou as ações
de mobilização e de divulgação do Programa
Fitossanitário. Foram produzidos adesivos
para os veículos, panfletos informativos
impressos, cards nas redes sociais e vídeos, com
depoimentos de produtores, utilizando uma
nova identidade visual.
Para o Programa Fitossanitário, a campanha
“Não ao bicudo” resume, em uma só frase,

o espírito de união de todos os produtores
contra um inimigo das lavouras da fibra que
prejudica a qualidade e reduz drasticamente a
produtividade e a rentabilidade do produtor.
Ao abraçar a campanha, os produtores vêm
reforçando ações que são fundamentais
para vencer o bicudo, como a destruição de
soqueiras e tigueras, durante o vazio sanitário,
seja nas lavouras, seja nas margens de estradas,
além das blitzes educativas nas rodovias para a
sensibilização quanto ao transporte correto do
algodão.
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Promoção de eventos institucionais

Missão Compradores

2019

Dia do Algodão

Ao aterrissar, no dia 21 de agosto de 2019,
no oeste da Bahia, a comitiva internacional,
com representantes de indústrias têxteis,
majoritariamente, de países asiáticos,
conheceu “in loco” os processos de produção
do algodão nas lavouras, assim como as fases
de beneficiamento e a classificação da fibra.
Promovida pelos agricultores brasileiros, por
meio da Associação Brasileira dos Produtores
de Algodão (Abrapa), com apoio, na Bahia,
da Abapa, a Missão Compradores tem por
meta ampliar mercados e manter os já
conquistados. Isso é feito no estilo “ver para
crer”, que sempre encanta os visitantes e
atesta a capacidade de produção da fibra,
com qualidade, sustentabilidade e respeito
aos protocolos internacionais para o comércio
exterior. A comitiva, em 2019, contou com
cerca de 30 integrantes da China, Bangladesh,
Vietnã, Turquia, Paquistão, Índia e Coreia do
Sul, selecionados e conduzidos por cinco
tradings internacionais.

Segundo maior produtor de algodão do Brasil, a
Bahia sediou a 1ª edição do Dia do Algodão, no
dia 15 de junho de 2019, na Fazenda Sete Povos,
no distrito de Roda Velha, em São Desidério. O
evento, organizado pela Abapa, com o apoio
do Instituto Brasileiro do Algodão (IBA) e
Fundeagro, impressionou pela estrutura, que
acolheu um público de 1,4 mil pessoas, dentre
agricultores, gerentes e técnicos das fazendas,
consultores, pesquisadores, estudantes e
profissionais da cadeia produtiva do algodão.
Eles percorreram a estrutura, implantada em
meio à lavoura de algodão, com estações
temáticas, estandes e auditório. Além dos
encontros e da troca de experiências, o público
presente participou de debates e palestras,
com temas que garantem aos cotonicultores a
atualização do pacote tecnológico para a safra
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de algodão da Bahia. Apesar do grande sucesso
do evento, a edição de 2020, que estava com
data e local confirmados, foi suspensa por
causa da pandemia da covid-19. Uma nova
data, a depender das condições sanitárias, será
programada para 2021.
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Em seu primeiro compromisso, de um
roteiro de visita de dois dias, a comitiva
desembarcou na Fazenda Acalanto e na
Algodoeira Algopar, do Grupo Horita, e
seguiu para a Fazenda Warpol e Algodoeira

do Grupo Busato, ambas localizadas no
distrito de Roda Velha, em São Desidério. À
noite, eles participaram de um jantar em Luís
Eduardo Magalhães, com os produtores de
algodão baianos, onde puderam coletar mais
informações sobre manejo, características
de solo, clima, safras, beneficiamento e
qualidade do algodão baiano. No segundo
dia, a comitiva visitou o Centro de Análise de
Fibras e o Centro de Treinamento da Abapa,
localizados em Luís Eduardo Magalhães.
Na ocasião, ressaltaram-se as boas práticas
nas áreas social e de qualidade da fibra,
desenvolvidas pelos agricultores baianos.
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Missão Vendedores
Em setembro do ano passado, os produtores
baianos desembarcaram na Ásia, integrando
a Missão Vendedores. Esta é uma das
iniciativas de promoção internacional do
algodão brasileiro, que leva os produtores
para conhecer os clientes internacionais, em
especial, as indústrias têxteis do continente
asiático, maior destino da pluma nacional. A
agenda, com abertura na cidade de Xangai,
na China, incluiu visita às instalações do
Texhong Textile Group Limited, um dos
maiores consumidores de algodão do
mundo. O presidente da Abapa, Júlio Cézar
Busato, e o vice-presidente, Paulo Schmidt,
integraram a comitiva da Missão Vendedores
2019. A agenda oficial se estendeu até o dia
13 de setembro. Os produtores participaram

Cotton Bike

de reuniões com industriais e traders,
visitaram polos têxteis e compareceram a
eventos promovidos pela Abrapa.

Missão Técnica da Abapa
em Israel
Agricultores baianos participaram, no
final de julho de 2019, de um intercâmbio
promovido pela Abapa para conhecer as
novas tecnologias sustentáveis de irrigação
em Israel. A comitiva, que também contou
com a participação de técnicos de fazendas,
gerentes, diretores, pesquisadores e
consultores ligados à produção agrícola
no oeste da Bahia, visitou, em cinco dias,
lavouras, indústrias do agro e centros de
pesquisa israelenses dedicados à agricultura
irrigada, com uso otimizado e racional dos
recursos. O país tem limitação na oferta
de água, que é racionada em cada kibutz
(agrovilas de plantio e indústria que agrupam
em torno de 300 famílias cada). A escolha
por Israel teve a ver com o sucesso do país
na incorporação de inovações tecnológicas e
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com o nível de organização de todo o setor
agrícola para produzir em clima e terrenos
desérticos com baixa pluviosidade. A missão
foi liderada pelo vice-presidente da Abapa,
Luiz Carlos Bergamaschi, e pelo diretor e
consultor técnico do Programa Fitossanitário
da entidade, Celito Breda.
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Com pista técnica e estrutura elogiada pelos
atletas e visitantes, a Abapa promoveu,
em 7 de julho, a segunda edição do evento
esportivo Cotton Bike, realizado no Haras
do Dely, em Barreiras. Cerca de 200 atletas
inscritos vieram de regiões da Bahia e dos
estados vizinhos, como Goiás, Tocantins,
Minas Gerais e Distrito Federal, para
competir, em 17 categorias, por prêmios,
que totalizaram R$ 15 mil, e pontos para o

ranking nacional de Ciclismo.

modalidade Mountain Bike Olímpico (XCO).
A infraestrutura teve área de alimentação,

playground com brinquedos e atividades
lúdicas para as crianças, além de slackline
e orientações sobre saúde e vida saudável.
O evento foi animado pelo DJ Charles, com
encerramento feito pela banda Vintage Tune.
Em 2020, a Cotton Bike seria remodelada,
para abarcar outras categorias do esporte,
mas foi adiada, por causa da pandemia do
coronavírus.

O público conferiu, de um píer, a técnica
e as manobras radicais dos atletas da
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Corrida do Algodão

Prêmio Abapa de
Jornalismo
Na categoria “Jovem Talento”, inscreveramse estudantes de faculdades baianas
parceiras que participaram de uma visita
técnica para conhecer in loco a produção
de algodão da Bahia, o segundo maior
produtor do Brasil. Participaram da iniciativa,
os discentes de cinco instituições de
ensino de Salvador: Universidade Federal
da Bahia (UFBA), Unijorge, Unifacs, Centro
Universitário Estácio da Bahia e FTC.
Cerimônia de Premiação em Salvador/BA.

Em sua terceira edição, a Corrida do
Algodão, organizada pela Abapa,
impressionou pela estrutura de apoio aos
atletas e pelas áreas de lazer e convivência.
Milhares de pessoas assistiram ao evento, na
Praça do Jardim Paraíso, em Luís Eduardo
Magalhães. Com o tema “Correr nunca foi
tão leve”, cerca de 1,2 mil homens, mulheres
e crianças correram, em uma disputa que
misturou profissionais e amadores e incluiu
pessoas com necessidades especiais,
usuários de cadeira de rodas.
A competição distribuiu mais de R$ 13
mil em prêmios, troféus para os primeiros
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colocados na classificação geral e por faixa
etária, bem como medalhas, para quem
chegou até o final do trajeto. A infraestrutura
contou com área de gastronomia, playground
e atividades lúdicas para as crianças, e
área de expositores e de patrocinadores. A
animação ficou por conta do cantor Bosco
Fernandes e da dupla de Dj’s Lust.
O evento foi suspenso, em 2020, por
causa da pandemia do coronavírus. Com a
retomada dos eventos esportivos, em 2021,
a Corrida do Algodão segue confirmada, no
rol dos maiores eventos de Luís Eduardo
Magalhães e de todo o oeste da Bahia.
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Em sua primeira edição, em 2019, o
Prêmio Abapa de Jornalismo reconheceu
o talento dos jornalistas profissionais e
dos acadêmicos das faculdades baianas.
A solenidade foi realizada, no dia 25 de
novembro, no auditório da União dos
Municípios da Bahia (UPB), em Salvador. Na
categoria “Profissionais”, foram agraciados
os jornalistas que produziram matérias sobre
“Agronegócio com foco na cotonicultura
da Bahia”, nas mídias internet, jornal,
revista impressa e TV, no período entre 3
de setembro de 2018 e 4 de novembro de
2019. Cada um dos vencedores recebeu uma
premiação de R$ 10 mil reais, para cada uma
destas subcategorias.

Lançamento do Prêmio.

No lançamento do Prêmio de Jornalismo,
realizado em junho de 2019, em coletiva
de imprensa, durante a Bahia Farm Show,
a Abapa anunciou que proporcionaria
a visita de um grupo de 120 estudantes
de jornalismo para conhecer de perto
as lavouras e as estruturas ligadas à
cadeia produtiva do algodão baiano. Isso
fomentou a produção de reportagens, nos
formatos impresso e televisivo, inscritas nas
coordenações dos cursos e que levaram
a premiação total de R$ 12 mil. Com o fim
da pandemia, a Abapa realizará uma nova
edição da premiação.
Visita Técnica.
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Fórum de Inovação e
Sustentabilidade para a
Competitividade (FISC)

12º Congresso Brasileiro do
Algodão (CBA)

Produtores e técnicos do setor do algodão
na Bahia participaram, entre os dias 27 e
29 de agosto, do 12º Congresso Brasileiro
do Algodão (12º CBA), em Goiânia (GO).
Com vagas esgotadas e mais de três
mil inscritos, a programação do evento
incluiu seis plenárias, 24 salas temáticas
e cinco workshops, que mobilizaram 107
palestrantes.

O I Fórum de Inovação e Sustentabilidade
para Competitividade (FISC), realizado pelo
Correio da Bahia, em parceria com a Abapa
e outras empresas, aconteceu, no dia 24 de
outubro, em Salvador/BA. Durante o evento,
foram destacadas as ações de preservação
ambiental empreendidas pelos agricultores
baianos, que investiram cerca de 11 bilhões
de reais para preservar 35% do cerrado em
suas propriedades.

Barreiras, no dia 25 de novembro. As
palestras versaram, assim como na edição da
capital baiana, sobre as práticas sustentáveis
e inovadoras adotadas na produção
agrícola, além do papel da agricultura para
a sustentabilidade e preservação ambiental.
Na ocasião, também foram temas o Projeto
do Estudo do Aquífero Urucuia e Potencial
de Irrigação no Oeste da Bahia e o Programa
Algodão Brasileiro Responsável (ABR).

O FISC também foi realizado no oeste
da Bahia, na Câmara de Vereadores de
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Segundo maior produtor de algodão do
Brasil, e referência em técnicas inovadoras
para atingir produtividade e qualidade da
fibra, a Bahia e os produtores baianos foram
destaque no congresso. Ainda durante o
primeiro dia do CBA, Júlio Busato falou
sobre “A visão e a demanda dos produtores
para o manejo do algodão”, no decorrer
da plenária “Caminhos e soluções para o
bicudo-do-algodoeiro 2020/2030”. O vicepresidente da Abapa, Paulo Schmidt, tratou
sobre o “Custo de Produção de Algodão
na Bahia” na plenária “Custos e riscos de
sistemas produtivos de algodão e de culturas
concorrentes por área”.
Também representaram a Bahia no
Congresso, nos debates na área de

fitossanidade, o agricultor e diretor da
Abapa, Celito Breda, o consultor agronômico
Ezelino Carvalho e o pesquisador, da
Universidade do Estado da Bahia (UNEB),
Marco Tamai, Doutor em Entomologia pela
Esalq/Usp. A próxima edição do CBA já tem
data e local marcados. Será em Salvador,
entre os dias 17 e 19 de agosto de 2021.
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Doação de silos bag para apoiar a limpeza das praias do Nordeste,
atingidas pelas manchas de óleo

Doação de toalhas 100% algodão para unidades hospitalares de Barreiras

Em mais uma ação de responsabilidade social dos agricultores baianos, a Abapa promoveu, no dia 18
de janeiro, a doação de 150 toalhas para serem utilizadas pelos pacientes das duas maiores unidades
hospitalares de Barreiras: Hospital do Oeste (HO) e Eurico Dutra.

Doação de mochilas

Nem mesmo a distância de quase mil
quilômetros que separa a região Oeste do
litoral da Bahia impediu que a ajuda de
agricultores e empresas do agro da região

Oeste chegasse a órgãos como o Instituto do
Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia
(Inema) e o Ibama, para ajudar a retirar o óleo
derramado no oceano que atingiu nove estados
do Nordeste, além do Pará e Espírito Santo. A
Abapa enviou um caminhão com embalagens
plásticas reforçadas (bags) para acondicionar
o óleo retirado das praias, manguezais e recifes
de corais. O material foi entregue, no dia 27
de outubro de 2019, às equipes do Ibama e
da Marinha. A iniciativa do Oeste mereceu,
do superintendente do Ibama no estado, um
comunicado de agradecimento, direcionado aos
agricultores.

Apoio a projeto de estudantes de Roda Velha
No dia 15 de julho de 2020, a Abapa doou 45
mochilas para a escola localizada no Povoado
de Campo Grande, Escola Municipal Otaviano
Pereira da Silva, a 60 quilômetros da sede de
São Desidério, como forma de estimular os pais
dessas famílias a continuarem no campo, com
empregos e renda seguros.

A Abapa apoiou o projeto de pesquisa de
quatro estudantes do distrito de Roda Velha
que venceram uma competição nacional. Eles
pesquisaram, a fundo e com muita motivação,
modos de testar a fibra de algodão baiano no
espaço, com o apoio da NASA. A comemoração
foi grande entre os discentes Alyne, Isadora,
Luiz Carlos e Wendell, da Escola Maria Edith
Rhoden.

Apoio na doação de agasalhos na zona rural

A Abapa apoiou o projeto “Algodão que
aquece”, que doou, no inverno de 2019,
agasalhos feitos em 100% algodão para
estudantes de escolas em localidades rurais
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de Barreiras. O projeto, realizado pelo segundo
ano consecutivo, faz parte das atividades do
núcleo Mulheres do Agro, com o patrocínio
das empresas CiaSeeds, FMC Agrícola e J&H
Sementes. No total, 660 agasalhos foram
entregues nas comunidades do Cerradão,
Campoerê, Cajuarama, Cabecerinha, Chico Preto,
Teiú e Santa Rita, na zona rural de Barreiras. No
dia 26 de julho, as entregas foram finalizadas
nos povoados de Chico Preto e Teiú. No inverno
de 2018, a Abapa e o Núcleo Mulheres do Agro
deram o pontapé no projeto com a doação de
400 agasalhos para os estudantes da localidade
de Rio de Pedras, também na zona rural de
Barreiras.
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Apoio à iniciativa Plante Amor – Barreiras
A Abapa integrou o evento “Plante Amor”,
realizado no dia 21 de dezembro, na Praça
Castro Alves, em Barreiras. Juntamente com
a SLC Agrícola, a entidade doou 300 mudas
de espécies nativas do cerrado que foram
entregues à população. O evento sensibilizou,
ainda, as pessoas nas cidades sobre a
importância da arborização. Este é o segundo
ano consecutivo que a Abapa apoia a iniciativa,
também realizada em dezembro de 2018.
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Campanha de doação de presentes de Natal
A Abapa apoiou uma série de ações sociais para
presentear crianças no Natal de 2019. A instituição
entregou presentes para as campanhas “Natal
Feliz”, promovida pela Rádio Oeste FM, e “Natal
do Bem”, da TV Oeste, afiliada da Rede Globo, no
oeste da Bahia. A Abapa também doou presentes
diretamente para os estudantes da Escola Caic
Murilio de Avellar Hingel, em Barreiras. Somando
todas as ações, foram mais de 100 crianças
presenteadas, entre 4 e 8 anos de idade, que
mandaram cartinhas com pedidos ao “Papai Noel”.

PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES E EVENTOS
2019

Posse do secretariado do
Ministério da Agricultura
O presidente da Abapa, Júlio Cézar Busato,
participou, no dia 02 de janeiro, da cerimônia de
posse dos secretários do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa), a primeira da
gestão da ministra Tereza Cristina.

Apresentação das ações
de sustentabilidade para o
ministro do Meio Ambiente
O presidente da Abapa, Júlio Cézar Busato, no
dia 25 de julho, manteve, em Brasília, um primeiro
contato com o novo ministro do Meio Ambiente,
Ricardo Salles, durante visita de cortesia.
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Apresentação de estudo
sobre potencial hídrico do
oeste da Bahia para novo
presidente da Embrapa
O presidente da Abapa, Júlio Busato, apresentou,
em Brasília, no dia 24 de janeiro, para a equipe
técnica da Embrapa, os resultados preliminares
do estudo do potencial hídrico do oeste da Bahia,
relacionados ao aquífero Urucuia.

Super Dia Agrosul
John Deere
As entidades dos agricultores baianos marcaram
presença na 10ª edição do Super Dia, promovido
pela Agrosul/John Deere, no dia 16 de fevereiro,
em Luís Eduardo Magalhães.

Cerimônia de posse da
nova diretoria da FPA
O presidente da Abapa, Júlio Cézar Busato,
representou os associados da entidade na
cerimônia de posse da nova diretoria da Frente
Parlamentar da Agropecuária (FPA), realizada no
dia 10 de fevereiro, em Brasília (DF).

Agrorosário 2019
Durante a Agrorosário, realizada no dia 16 de
março, no município de Correntina, a Abapa
recepcionou, os estudantes da Escola Agrícola
de Santana Pe. Arthur Birk, que puderam conferir
as principais novidades tecnológicas do setor
agrícola.
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Inauguração do IFGoiano
A Abapa prestigiou, no dia 22 de março,
a inauguração do Instituto Federal Goiano
(IFGoiano) em Posse (GO).

Lançamento da Bahia Farm
Show 2019
Apoiadora oficial da Bahia Farm Show, a Abapa
marcou presença no lançamento da maior feira
agrícola do Norte-Nordeste, realizada no dia 23
de maio. O vice-presidente da entidade, Paulo
Schmidt, representou os produtores.

Convênio para reforço das
barreiras sanitárias contra a
Peste Suína
Manter o status de Zona Livre de Peste Suína
Clássica, no estado da Bahia, é um esforço comum
das entidades que representam os agricultores do
Oeste, prova disso foi a assinatura de um convênio
entre a Abapa e a Secretaria da Agricultura do
Estado (Seagri), no dia 31 de maio, durante a Bahia
Farm Show 2019.

Reunião com ministro das
Relações Exteriores
O presidente da Abapa, Júlio Cézar Busato,
participou, no dia 31 de maio, de um encontro com
o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo,
e da Agricultura, Tereza Cristina, com o objetivo de
estreitar laços e fomentar o comércio exterior com os
países asiáticos, na promoção do algodão brasileiro.
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Lançamento do Plano Safra e
reuniões com FPA e Apex-Brasil
O presidente da Abapa, Júlio Cézar Busato,
acompanhou, no dia 18 de junho, em Brasília (DF),
o anúncio do Plano Safra 2019/2020 pelo Governo
Federal, participou de uma reunião da Frente
Parlamentar da Agropecuária (FPA) e de uma
reunião na Apex-Brasil, desenhando a parceria para
a instalação de um escritório para a promoção do
algodão brasileiro em Singapura, na Ásia.

Reunião com ministro do
Meio Ambiente
A reunião entre o ministro e o presidente da
Abapa se deu no colegiado da Frente Parlamentar
da Agricultura (FPA) e contou, também, com a
participação do deputado federal Carlos Tito, no
dia 25 de junho.

Reunião com produtores da
área agrícola do Rosário
O Encontro contabilizou mais de 60 pessoas, no dia 5
de julho, entre produtores rurais e trabalhadores ligados
ao agronegócio, na fronteira da Bahia com Goiás. Como
acontece todos os anos, no período pós-colheita,
equipes da Aiba e Abapa visitaram comunidades
agrícolas para apresentar as ações e projetos das
instituições e ouvir as demandas da população.

Encontro Regional do
Algodão
O presidente da Abapa, Júlio Cézar Busato,
participou, no dia 6 de julho, do Encontro Regional
do Algodão – Dia de Campo do Algodão, realizado
pela Fundação Bahia, em Luís Eduardo Magalhães.
A equipe do Programa Fitossanitário da entidade
prestigiou o evento.
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Reunião com secretários do
Governo da Bahia
Cumprindo extensa agenda de trabalho em Salvador (BA),
o presidente da Abapa, Júlio Cézar Busato, participou de
uma série de reuniões entre os dias 17 e 19 de julho, com
secretários de Estado, como o vice-governador e secretário
de planejamento, João Leão, e com os deputados Cacá
Leão (federal) e Eduardo Salles (estadual).

Reunião com produtores da
área agrícola de Roda Velha
A comunidade agrícola de Roda Velha foi a segunda
a receber as equipes das entidades de classe para
discutirem demandas locais, no dia 25 de julho. O
distrito de Roda Velha pertence ao município de
São Desidério. Na oportunidade, foram debatidos
os gargalos para manter o título de maior produtor
brasileiro de algodão e a alta produtividade em campo.

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E ENCONTROS

Reunião na Secretaria de
Planejamento da Bahia
No dia 8 de janeiro, durante encontro com o
vice-governador da Bahia em exercício, João
Leão, o presidente da Abapa, Júlio Cézar Busato,
reforçou a importância do setor do algodão para o
desenvolvimento socioeconômico baiano.

Participação na Jornada
Pedagógica de Luís
Eduardo Magalhães
A Abapa apresentou, no dia 7 de fevereiro, durante
a Jornada Pedagógica, os resultados do primeiro
ano do programa educacional Conhecendo o Agro
aos professores da rede municipal de ensino de Luís
Eduardo Magalhães.

Troca de comando da
Polícia Militar (PM)
Presente à solenidade que marcou a troca de comando
da 84ª Companhia Independente da Polícia Militar
(CIPM) e da Companhia Independente de Policiamento
Tático (CIPT/Rondesp Oeste), no dia 1º de agosto, o
presidente da Abapa, Júlio Cézar Busato, destacou
a importância das parcerias com as corporações na
garantia da segurança de produtores e propriedades
rurais, com a Operação Safra.

Participação na 6ª edição
do AgroBrazil
A Abapa participou, no dia 5 de agosto, de uma
apresentação sobre o potencial agrícola do oeste
da Bahia para embaixadores e investidores de dez
países: Argélia, Alemanha, Austrália, Canadá, Cuba,
França, Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnã. Esta é a
6ª edição do AgroBrazil.
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Super Dia Agrosul John
Deere
Os produtores rurais, por meio das entidades
representativas – Abapa, Aiba e Fundação Bahia –,
estiveram presentes com um estande institucional em
mais uma edição do Super Dia Agrosul – John Deere,
no dia 15 de fevereiro.

Webinar “perspectivas para
o mercado de algodão”
O debate, com a participação de analistas e
representantes do setor, ocorreu em 27 de abril, em um
webinar fechado para a cadeia produtiva da fibra.
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Entrega de demandas
do setor ao ministro da
Infraestrutura
Um documento contendo as demandas do setor foi
entregue durante visita do ministro Tarcísio de Freitas
à região. Ao desembarcar em Barreiras, no dia 18
de maio, para vistoriar obras da ferrovia, o ministro
foi recepcionado por representantes das principais
entidades do agronegócio do oeste da Bahia.

Lançamento do 13º
Congresso Brasileiro do
Algodão (CBA)
A capital baiana vai abrigar a 13º edição do evento,
que traz, como marcas principais, a inovação, os
desafios e os novos cenários da cotonicultura
mundial pós-pandemia. O CBA será realizado de 17
a 19 de agosto de 2021, em Salvador. O evento de
lançamento foi virtual, no dia 5 de agosto, com a
presença em estúdio do presidente da Abapa, Júlio
Cézar Busato, que vai presidir o CBA em 2021.

Atendimento com foco na
covid-19
Com respeito ao distanciamento social e ao uso das
máscaras, a Abapa, em parceria com o Serviço Social
da Indústria (Sesi), iniciou as ações de orientações e
atendimentos com foco na prevenção da covid-19 nas
propriedades rurais e algodoeiras situadas no oeste baiano.

Reunião da CTIA
Com a presença do presidente da Abapa, Júlio
Cézar Busato, a Câmara Temática de Insumos
Agropecuários (CTIA), no dia 26 de junho, debateu
os efeitos da pandemia no abastecimento de
produtos para os diversos setores do agro. A primeira
desde o decreto da pandemia da covid-19, a 104ª
Reunião da Câmara do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa) foi presidida por
Júlio Busato, que representa a Abrapa.

Gincana Virtual de Riachão
das Neves
A Abapa apoiou a 1ª etapa da Gincana Virtual
“Ginkn@sRedes – EducatiNevense”, da rede municipal
de ensino de Riachão das Neves, no oeste da Bahia.
A atividade, realizada no dia 3 de julho, é uma
alternativa à mobilização dos estudantes durante a
suspensão das aulas, no período da pandemia.
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Webinar Futuro do
Algodão Brasileiro
O presidente da Associação Baiana dos Produtores
de Algodão, Júlio Cézar Busato, integrou o
webinar “O futuro do algodão brasileiro e seus
desafios logísticos”, realizado no dia 19 de agosto
pela empresa de serviços portuários, marítimos e
logísticos Wilson Sons.

Webinar sobre destruição de
restos culturais de algodão
Medida fundamental para reduzir a proliferação
de pragas e doenças na próxima safra, a Abapa
promoveu, no dia 3 de setembro, um webinar
com foco no controle de plantas voluntárias e
na destruição de soqueiras e tigueras depois da
colheita do algodão.

Entidade dialoga sobre
fortalecimento do
agronegócio baiano com
Governo do Estado
Contexto, cenários, pontos fortes, ameaças e
oportunidades foram fartamente apresentados aos
representantes do governo estadual, no dia 9 de outubro.
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Encontro Banco do
Nordeste

Lançamento do Projeto
Cotton Brazil

Produtores rurais e lideranças empresariais do
oeste baiano receberam, no dia 6 de novembro,
em Barreiras, o presidente do Banco do Nordeste,
Romildo Rolim, e os gerentes da instituição
financeira, lotados em agências da região. Na
ocasião, foram apresentadas as principais linhas de
crédito do Banco para o segmento e os resultados
obtidos nos últimos anos.

Para mostrar ao mundo, em especial, aos
consumidores da indústria asiática, os diferenciais de
sustentabilidade, qualidade e rastreabilidade da pluma
brasileira, a Abrapa, a Anea e a Apex-Brasil lançaram,
no dia 8 de dezembro, em evento virtual, o Projeto
Cotton Brazil. O objetivo é colocar o país no topo do
ranking da exportação mundial de algodão até 2030.

Reunião sobre parceria
com o município de São
Desidério

Reunião da CTIA
O presidente da Abapa, Júlio Cézar Busato,
participou, virtualmente, no dia 30 de novembro,
de um debate sobre as perspectivas de
mercado e inovação para o setor agrícola para
a safra 2020/2021. As pautas foram levantadas
durante a reunião da Câmara Temática de
Insumos Agropecuários (CTIA), do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O
encontro reuniu cerca de 30 participantes, dentre
produtores, governo, representantes do setor
de fertilizantes, máquinas e defensivos, sendo o
último encontro do calendário da Câmara no ano
de 2020.

Café com algodão – coletiva
de imprensa da Abrapa
O presidente da Abapa, Júlio Cézar Busato,
conversou com profissionais de imprensa durante
uma coletiva, realizada virtualmente, no dia 8 de
dezembro. Na ocasião, o presidente da Abrapa
para o Biênio 2019/2020, Milton Garbugio,
apresentou um panorama sobre o algodão
brasileiro, dentro e fora do país, assim como os
feitos da sua gestão, que será sucedida pela
diretoria 2021/2022, liderada por Júlio Busato.
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Abapa e Aiba reuniram-se, no dia 22 de agosto,
com o prefeito de São Desidério, José Carlos, a fim
de firmar uma nova parceria para a pavimentação
de 136 quilômetros de estradas na zona rural.

Reunião na comunidade de
Cascudeiro
Foi em clima de descontração e muita harmonia
que a comunidade de Cascudeiro e seus
produtores receberam as equipes da Aiba e
da Abapa, no dia 10 de agosto, para a reunião
anual da comunidade, na sede da Associação de
Moradores da região.

Posse na Frente
Parlamentar do Setor
Produtivo na ALBA
O diretor-executivo da Abapa, Lidervan Morais,
representou o presidente da entidade, Júlio Busato, na
posse dos representantes dos conselhos Consultivo,
Jurídico e Parlamentar da Frente Parlamentar do
Setor Produtivo da Assembleia Legislativa da Bahia
(Alba), no dia 1º de outubro, em Salvador.
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World Cotton Day em
Genebra, na Suíça

Reuniões estratégicas com
o Governo da Bahia

O presidente da Abapa, Júlio Cézar Busato,
representou os cotonicultores brasileiros, no dia
7 de outubro, durante o primeiro World Cotton
Day, instituído nesta data. Na função de vicepresidente da Abrapa, ele acompanhou a ministra
da agricultura, Tereza Cristina.

Trabalhar para superar gargalos no
desenvolvimento da agricultura e da cotonicultura
é uma constante na Abapa. Nos dias 22 e 23 de
outubro, o presidente da Associação cumpriu
uma verdadeira maratona entre as secretarias
e outros órgãos estratégicos do Governo da
Bahia. Dentre os representantes governamentais,
estiveram presentes o secretário estadual de
Infraestrutura (Seinfra), Marcus Cavalcanti, o
secretário de Agricultura (Seagri), Lucas Moura,
e o chefe de gabinete da Secretaria da Fazenda
(Sefaz), Adriano Tadeu Chagas, que representou o
secretário, Manoel Vitório. A agenda contemplou,
ainda, uma reunião na superintendência do Banco
do Nordeste.

Encontro Anual da ICA
Em outubro, o presidente da Abapa, Júlio Cézar
Busato, representou os cotonicultores da Bahia no
encontro anual da International Cotton Association
(ICA), realizado, na edição de 2019, em Liverpool,
na Inglaterra. Em 2020, o evento, que faria parte
da agenda de compromissos internacionais da
Abapa, foi cancelado, por causa da pandemia.

Reunião com o novo reitor
da UFOB
Para fortalecer ainda mais a relação entre a
cotonicultura e a academia, o presidente da
Abapa, Júlio Cézar Busato, e o diretor-executivo
da referida instituição, Lidervan Morais, receberam,
no dia 21 de outubro, o recém-empossado reitor
da Universidade Federal do Oeste da Bahia
(UFOB), Jacques Antonio de Miranda.
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2º Workshop de Recursos
Humanos do Agronegócio
A Abapa reuniu, no dia 18 de outubro, cerca de 70
representantes do setor de Recursos Humanos
(RH) que trabalham em empresas do agro, no
oeste da Bahia. O objetivo é o aperfeiçoamento
profissional dos participantes e a troca de
conhecimento na área de liderança e RH.

Fenagro 2019
Como já é de costume, a Abapa e a Aiba
marcaram presença na Fenagro, com um estande
conjunto. A tradicional feira agropecuária da
capital baiana aconteceu dia 23 de novembro e
1º de dezembro, no Parque de Exposições. Na
oportunidade, foi lançada a Bahia Farm Show
2020, que foi adiada por causa da pandemia da
covid-19.
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Cerimônia de troca
da Bandeira Nacional,
homenagem à
cotonicultura brasileira e
reunião na FPA
No dia 1º de dezembro, os cotonicultores
brasileiros foram homenageados, na Praça
dos Três Poderes, em Brasília (DF), durante a
cerimônia de substituição da bandeira nacional. O
vice-presidente da Abrapa e presidente da Abapa,
Júlio Cézar Busato, representou os produtores de
algodão na solenidade, promovida pela Marinha
do Brasil, por ocasião dos 20 anos da Associação
Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa). Já
no dia 3, também em Brasília, Busato participou de
reunião na Frente Parlamentar da Agropecuária.

APOIOS, PATROCÍNIOS E PARCERIAS
Eventos esportivos
A Abapa acredita no esporte como vetor de
desenvolvimento de saúde, cultura, inclusão e
superação. Por isso, incentiva e investe na prática
esportiva em toda a região Oeste. Nos últimos
anos, além de realizar a Cotton Bike e a Corrida

Desafio - Dia de Cooperar.

do Algodão, a Abapa apoiou diversas iniciativas
esportivas, que fizeram a diferença no cotidiano de
milhares de pessoas que participam de corridas,
motociclismo, ciclismo, trilhas ecológicas, dentre
outras modalidades.

1ª Copa Cross.

Corrida Ecológica.

Correndo com Garra.

Desafio das serras.

Confraternização de
fim de ano
No dia 14 de dezembro, os funcionários da Abapa
participaram da confraternização de final de ano,
tradicionalmente realizada pela entidade. Um
momento para celebrar as conquistas do ano e
renovar os laços de amizade entre os profissionais
que trabalham dia a dia para a cotonicultura do
estado.

2019
1ª Copa Cross – A Abapa apoiou o evento Copa

Corrida Solidária da Criança – A 2ª Corrida

Cross, que foi idealizado por Ricardo Duílio
Teixeira dos Reis (Amador de Motocross), em
parceria com prefeituras e apoiadores do esporte
na região. A Copa aconteceu no período de agosto
a dezembro de 2019, em Barreiras, e teve de três a
cinco etapas, a depender da categoria.

Solidária da Criança foi realizada, no dia 6 de
outubro de 2019, com saída do Ginásio de
Esportes de Barreiras. O valor arrecadado foi
direcionado a alunos de uma das escolas do bairro
Vila Amorim. A festa teve distribuição de lanche,
brinquedos e kits de higiene pessoal para o abrigo
dos idosos.

Arraial Trail Run 2019 – A 3ª edição foi realizada
no dia 26 de maio de 2019. O evento esportivo
é idealizado e organizado pela Alcateia. A prova
agregou esporte, diversão e cultura, além de
valorizar a vila do Arraial da Penha, berço da
cidade de Barreiras.
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Corrida Ecológica – A Corrida Ecológica é um
evento de caminhada e corrida que tem como
objetivo reforçar a importância da prática de
exercícios físicos para a prevenção de doenças
e melhoria da qualidade de vida das pessoas.
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A Corrida, sem fins lucrativos, foi realizada na
Fazenda Jacó, bairro Jardim Paraíso, em Luís
Eduardo Magalhães, no dia 25 de agosto de 2019.

Desafio Correndo com Garra – O Desafio
Correndo com Garra foi realizado no período de
5 de agosto a 1º de setembro de 2019, para as
modalidades Júnior e Sênior. No desafio, cada
participante, de acordo com a sua categoria,
percorreu, progressivamente, a cada semana, pelo
período de um mês, um mínimo de um quilômetro,
através do aplicativo Strava.
Desafio das Serras – O Desafio das Serras é
realizado todos os anos por amantes do ciclismo.
A edição de 2019 aconteceu no Arraial da Penha,
em Barreiras, na modalidade de XCM, nos dias 16 e
17 de novembro de 2019.

Desafio do Cerrado – O Desafio do Cerrado 2019
foi a 4ª edição do evento de ciclismo MTB XCM,
organizado pelo Peba’s Clube, ocorrido no dia
5 de maio de 2019, em Luís Eduardo Magalhães,
com prêmios em dinheiro para os cinco primeiros
colocados, em cada modalidade.

Taça Oeste de Futsal – O campeonato aconteceu
nos meses de setembro e outubro de 2019, e foi
organizado no sistema de zonais. Cada zonal
representou o seu município: São Desidério,
Santa Maria da Vitória, Ibotirama, Luís Eduardo
Magalhães, Buritirama e Riachão das Neves. O
evento teve um grande alcance de visualização
de público, com ampla divulgação na mídia, em
especial, na TV Oeste.

Evento TOP 10 – MTB – Competição ciclística de
Mountain Bike no Cerrado que reuniu, no dia 2 de
novembro de 2019, em Luís Eduardo Magalhães,
250 atletas. O percurso foi de aproximadamente
180 km. O evento foi voltado para as categorias
masculina e feminina, por idade, e premiou do 1º
ao 5º lugar, com dinheiro, troféus e brindes.

II Duathlon – Evento esportivo de ciclismo e
corrida, realizado no dia 1º de maio de 2019, em
Luís Eduardo Magalhães, com percursos de 2km,
5km e 20km, cujo intento é o incentivo à prática
de esportes, difundindo na sociedade hábitos
saudáveis. Na oportunidade, foram arrecadados
alimentos para comunidades do município.

Extreme LEM - Veloterra – Motocross –
Organizado pela Associação de Motociclismo, sob
a direção do Polivalente Trilha Motos, o evento
aconteceu nos dias 30 e 31 de março de 2019, em
Luís Eduardo Magalhães, e reuniu cerca de 100
pilotos, de diversos estados do país.

O percurso de 45km foi cumprido em três dias
(31/07, 01/08 e 02/08/2020). Os ganhadores
receberam as premiações (troféus e medalhas)
diretamente em casa.

Desafio XôVid Run 100km – A corrida de rua
também foi virtual, sem aglomeração de pessoas,
e controlada, individualmente, pelo aplicativo
Strava. O evento ocorreu entre 13 de julho e 9 de
agosto, e todos os atletas receberam camisas,
máscara e medalhas. Foram premiados com

troféus, os três atletas que fizeram o trajeto de
100km em menor tempo.

Dia de Cooperar – O Dia C foi uma competição
virtual esportiva de corrida de rua e ciclismo
que aconteceu no dia 18 de outubro, organizada
pela Sicredi e sem fins lucrativos. Para inscrição,
os competidores tiveram de entregar uma cesta
básica, que foi destinada às comunidades de baixo
poder aquisitivo, cuja renda familiar foi afetada
pela pandemia.

APOIO A EVENTOS E PROJETOS INSTITUCIONAIS
A cotonicultura baiana é referência em
sustentabilidade, e a Abapa participa e apoia
eventos que contribuem para o incremento da
pesquisa e da tecnologia para o desenvolvimento
da atividade e do setor agrícola.

Runners 21k – A corrida Half Marathon Runners
foi realizada no dia 9 de junho de 2019, reunindo
atletas do município de Luís Eduardo Magalhães
e região, para percorrer circuitos de 5km, 10km e
21km, além do circuito kids e PCD.
Trilhão Ecológico Bike Run – Foi realizado no
dia 10 de fevereiro de 2019, na Fazenda Santa
Isabel, em São Desidério, com distâncias de 8km e
30km e premiação de medalhas e troféus para os
primeiros colocados.
FEL 2019.

II Conferência Ambiental do Vale do Rio Preto.

Semana Acadêmica da UNEB.

Capa do caderno especial do Jornal Correio da Bahia.

2020
I Duathlon Oeste – Prova de corrida de rua e

Copa Straviana Legends – É um evento virtual de

ciclismo, realizada no dia 8 de março de 2020, em
Barreiras, no loteamento Park Verde.

MTB de ciclismo, realizado no dia 20 de dezembro
de 2020, no qual os atletas utilizam o aplicativo
Strava para controle das suas quilometragens, com
trajetos de 60km e 90km.

Copa do Plantio – É uma competição de futebol
masculino, que aconteceu no período de 19 a 31 de
outubro de 2020. É organizada pelo Clube Rio das
Pedras, em Luís Eduardo Magalhães.
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Corrida ecológica – Devido à pandemia, o
desafio foi virtual, medido pelo aplicativo Strava.
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2019

2020

FEL 2019 – O Fórum de Empreendedorismo
de Luís Eduardo Magalhães foi realizado, no dia
4 de maio de 2019, no auditório do Senar, em
Luís Eduardo Magalhães. A finalidade do FEL é
conectar pessoas e empresas com seu propósito,
repensando a cultura regional em relação ao
empreendedorismo, compartilhando experiências,
trazendo e debatendo conteúdos inovadores
sobre negócios, marketing, relacionamento e
crescimento pessoal.

II Conferência Ambiental do Vale do Rio Preto
– Foi realizada nos dias 4 e 5 de dezembro de
2019, organizada pela Prefeitura de Formosa do
Rio Preto, através da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMMARH),
tendo a sustentabilidade como tema. Foram
dois dias de debates, exposição das iniciativas
implementadas e reflexão sobre as práticas de
preservação e recuperação ambiental no Vale do
Rio Preto, no oeste baiano.

2020
Projeto Especial Infraestrutura Hídrica e
Saneamento – A Abapa figurou e apoiou a
publicação deste caderno especial do Jornal
Correio, em parceria com a Secretaria de
Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado
da Bahia, com apoio do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA). O “Caderno Especial
Infraestrutura Hídrica e Saneamento - Inovação &
Sustentabilidade” abordou modelos inovadores de
sustentabilidade aplicada, com informações sobre
ações e projetos desenvolvidos na Bahia, no Brasil
e no mundo, incluindo matérias e entrevistas com
autoridades, empresários e a academia.

1ª Seagro
A 1ª Seagro foi realizada, entre os dias 9 e 13 de
setembro de 2019, no auditório do IF Goiano
Campus Posse, e teve como tema “Os desafios
da produção agrícola no Oeste baiano”. O evento
contou com palestrantes renomados na área de
Ciências Agrárias que apresentaram e discutiram
as principais inovações e estratégias de manejo
voltadas para os desafios e problemas enfrentados
pelos agricultores e profissionais da região.

Semana Acadêmica da UNEB (SEMAGRO)
Realizada no dia 28 de maio de 2019, no auditório
da Universidade do Estado da Bahia – Uneb,
em Barreiras-BA, a Semagro abordou o tema:
“Produção Vegetal no Cerrado: Atualidades
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Técnico-científicas e Sustentabilidade”, reunindo
consultores, pesquisadores, professores,
estudantes, agricultores e empresas públicas e
privadas ligadas à produção agrícola sustentável
do cerrado baiano.

V CONRECIC e XI ENICOB
A quinta edição do Congresso Regional de
Ciências Contábeis aconteceu, entre 24 e 26 de
outubro de 2019, no auditório do DCH/Campus IX
da Universidade do Estado da Bahia – Uneb, em
Barreiras. O evento teve como tema principal a
“Contabilidade 4.0: como preparar o seu mindset
para as principais revoluções”. Já o Encontro de
Iniciação Científica do Oeste Baiano (ENICOB)
teve sua décima primeira edição realizada entre
26 e 30 de agosto de 2020, organizada pela
UNIFAAHF.

Semana da Água – No Dia Mundial da Água, 22
de março, a Prefeitura de Barreiras, por meio da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, realizou
a campanha “Semana da Água”, que, em 2020,
ocorreu no período de 16 a 23 de março, com o
objetivo de conscientizar a população, com ações
de limpeza, educação ambiental, palestras e
fiscalização para o uso da água. A Abapa apoiou a
atividade com a doação de 500 canecas em prol
da ação.
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1,5 milhão para apoio ao
combate à covid-19
Quando, em março, o mundo foi surpreendido
por uma crise sanitária inédita, causada
por um novo tipo de coronavírus, prever o
que estaria por vir, ou quanto tempo aquilo
duraria, foi impossível. Foi como “desplugar”
as economias do globo – e o planeta – a um só
tempo: os comércios fecharam, o ir e vir das
pessoas foi limitado. A vida, assim como as
aulas, os eventos e os planos, sejam pessoais,
sejam profissionais, foram suspensos. A
pandemia afetou em cheio os prestadores de
serviços, os artistas e o comércio, acabando ou
comprometendo a renda de milhares de famílias.
A cadeia produtiva do algodão, assim como
outras, como a de flores, sentiu imediatamente
o baque. Mas o agro não para. Nem a
solidariedade. A Abapa, mais uma vez, assumiu
seu papel de agente de desenvolvimento social,
ambiental e econômico, e empreendeu ações
para ajudar a minorar os efeitos negativos da
pandemia entre aqueles que mais necessitam
de ajuda. Uma série de ações coordenadas
e estratégicas foram concretizadas ao longo
de todo o ano de 2020, o mesmo em que a
instituição completou 20 anos de existência. A
entidade destinou R$ 1,5 milhão para apoiar a
população do oeste da Bahia na prevenção do
contágio da covid-19.

No primeiro momento, a entidade engajou todo
o setor de compras, em um contexto de escassez
de produtos hospitalares, e realizou a doação de
insumos e equipamentos de proteção individual
básicos para que os profissionais de saúde
pudessem atender os pacientes no decorrer da
fase de epidemia do novo coronavírus.
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As doações foram efetuadas, diretamente, para
as secretarias de saúde dos municípios ligados à
atividade agrícola no oeste da Bahia, a exemplo
de Baianópolis, Barreiras, Correntina, Cocos,
Jaborandi, Formosa do Rio Preto, Luís Eduardo

Magalhães, Riachão das Neves, São Desidério
e Wanderley. Foram doados materiais como
máscaras e luvas descartáveis, óculos de proteção,
álcool gel, toalhas e lençóis descartáveis, dentre
outros, beneficiando toda a população local.

Toalhas 100% algodão
No mês de aniversário da entidade, em maio,
a Abapa doou, via Governo do Estado, oito mil
toalhas de algodão, destinadas às unidades
hospitalares de tratamento da covid-19, em toda
a Bahia. No dia 5 de outubro, a instituição doou

Equipamentos hospitalares
A Abapa doou um aparelho de
eletrocardiograma e monitores de aparelhos
respiradores para o Hospital do Oeste (HO), que
atende os pacientes com sintomas graves da
covid-19, em 37 municípios de abrangência no
oeste baiano. Os monitores paramultimétricos
também foram doados para unidades

hospitalares de enfrentamento à covid-19
em Luís Eduardo Magalhães, na Unidade
Especializada de Controle da Covid; e em Posse,
Goiás, no Hospital Dr. Arquimedes Vieira de
Brito, que atende a área agrícola do Rosário, na
Bahia.

150 toalhas e 200 camisetas da campanha 100%
algodão para as equipes de saúde da unidade
especializada em covid-19, em Barreiras, montada
no Hospital Eurico Dutra.

Laboratório de testes
Com o início da operação, em maio de 2020,
os produtores rurais, por meio da Abapa,
investiram até R$ 400 mil na aquisição de
equipamentos e insumos para a instalação
de um laboratório de testagem de covid-19,
pela Universidade Federal do Oeste da Bahia
(UFOB). O laboratório vem apoiando, desde
então, as secretarias de saúde da região,
agilizando os testes de casos suspeitos que,
atualmente, são realizados no Laboratório
Central, em Salvador.
A implantação do laboratório-escola foi um
marco para a região, e vem garantindo maior
agilidade e confiabilidade para que mais
pessoas com sintomas do vírus sejam testadas.
Os testes, segundo especialistas na área de
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Tecidos para máscaras
de algodão

saúde, foram fundamentais a fim de garantir
decisões acertadas para conter a escalada do
vírus. O laboratório, depois de passada a fase
da pandemia, será utilizado pela Ufob para
a identificação e testes de outras doenças e
patologias, como dengue, chikungunya e zika.
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A Abapa realizou a doação de 700 quilômetros
de tecido 100% algodão para as prefeituras
e entidades da sociedade civil finalizarem a
produção e distribuição de 700 mil máscaras
para a população. Foram contemplados mais
de 100 municípios de todas as regiões baianas,
com destaque para os municípios do oeste e
sudoeste da Bahia, onde a organização apoia os
seus produtores associados.
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Drive Thru Solidário em
Barreiras

Dia Nacional da Coleta de
Alimentos

Entre os dias 22 e 24 de maio, o barreirense
demonstrou solidariedade e empatia ao levar
donativos, cestas básicas completas e alimentos
até os dois pontos do Drive Thru Solidário. A
Abapa foi apoiadora do evento, organizado pela
Central de Doadores e TV Oeste.

A Abapa contribuiu com a doação de 10
cestas básicas para a campanha, que ocorre
uma vez ao ano. As cestas foram entregues a
pessoas em vulnerabilidade social. Neste ano, a
campanha foi realizada entre 10 de outubro e 7
de novembro.

Apoio ao projeto social de
Luís Eduardo Magalhães

Combate às queimadas – A Associação Vale
do Brejão solicitou, através de ofício direto
à Abapa, apoio no combate às queimadas,
intensificadas no período de estiagem na região
da Chapada Diamantina. A Abapa doou, no dia
16 de outubro, dois sopradores à Associação,
que é formada por voluntários que ajudam
o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade
(ICMbio) na proteção do Parque Nacional da
Chapada Diamantina.

No dia 10 de junho, a Abapa realizou a doação
de kits de máscaras 100% algodão, creme
dental, sabonete líquido, escova de dente e
desinfetante para o projeto Geração Eleita, de
Luís Eduardo Magalhães.

Doação de cestas básicas
A Abapa doou 35 cestas básicas para as lives
solidárias do Bena, evento realizado no dia 11
de junho, em formato virtual. Na transmissão,
diversos shows ocorreram para a arrecadação
de cestas básicas para famílias que trabalham
com eventos e que foram diretamente
prejudicadas pela pandemia.
Também foram doadas 10 cestas básicas para
a Associação dos Técnicos de Enfermagem do
Oeste Baiano (Ateob), para apoio ao Projeto
“Enfermagem Solidária”, que arrecadou cestas

Os sopradores equivalem ao trabalho de até 10
brigadistas e, além de trazerem mais eficiência e
segurança na prevenção e combate a incêndios
florestais, oferecem maior segurança aos
brigadistas. Os equipamentos foram entregues

básicas para os profissionais de saúde com
familiares que foram contaminados pelo vírus,
bem como aos enfermeiros desempregados.

Drive Thru Solidário em Luís
Eduardo Magalhães
A Abapa participou, no dia 20 de junho,
do Drive Thru Solidário, em Luís Eduardo
Magalhães. A iniciativa da Central de Doações,
TV Oeste e Prefeitura Municipal reuniu
entidades e empresas do setor agrícola. A
finalidade foi a arrecadação de alimentos.
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para os representantes e membros dos
Combatentes de Incêndios Florestais de Andaraí
e Associação Vale do Brejão, que também
receberam da Abapa camisetas da campanha
“Sou de Algodão”.

Mercado Solidário
A Abapa participou, no dia 5 de dezembro, do
Mercado Natal Solidário. Ao longo do dia, a
equipe de voluntários da Central de Doadores
recolheu as doações de alimentos nas portas
dos principais supermercados de Barreiras
e Luís Eduardo Magalhães. As equipes da
Abapa e de outras 19 entidades estiveram a
postos esperando a ação de solidariedade
da população de Barreiras e de Luís Eduardo
Magalhães, que recebeu em troca mudas de
árvores nativas.
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Sustentabilidade
A sustentabilidade é a base da cotonicultura na Bahia. É, também,
ao mesmo tempo, causa e consequência das marcas recordes
mundiais em produtividade em sequeiro que o estado alcança
ano a ano, e resultado direto do engajamento do produtor.

Um conceito em
três pilares:
ambiental, social
e econômico

Q

uando, mesmo sem irrigação, e com
condições de clima e solo favoráveis
ao aparecimento de pragas, doenças
e ervas daninhas obtêm-se as maiores
produtividades do mundo, é sinal de que
alguma coisa foi muito bem feita. É exatamente
isso o que acontece na cotonicultura do Brasil,
e, em especial, na da Bahia. São quase dois mil
quilos de pluma por hectare, valor superior à
já impressionante marca nacional, que gira em
torno de 1,8 mil quilos por hectare. A média
baiana é quase o triplo da apurada pelo maior
concorrente do algodão brasileiro, os Estados
Unidos. A alta produtividade diz muito sobre
a sustentabilidade, sendo as duas, ao mesmo
tempo, causa e consequência.
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Somente um bom manejo garante boas
produtividades, e um bom manejo tem de ser,
antes de tudo, sustentável. Isso significa que,
através dele, faz-se o melhor uso dos recursos
disponíveis no presente, sejam eles ambientais,
humanos ou econômicos, para garantir a sua
disponibilidade no futuro e a permanência – de
geração em geração – dos negócios. Significa
usar de maneira racional cada insumo, desde a
água e o solo, até os químicos agrícolas; sempre
em relação harmônica e justa com as pessoas,
direta ou indiretamente envolvidas na produção,
e as comunidades do entorno.
As boas práticas agrícolas e ambientais
culminam em mais produção/produtividade e,
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também, em economia, advinda da diminuição
de desperdícios, de multas e outros prejuízos.
Num negócio no qual os preços são definidos
não pelo produtor, mas pelo mercado, e
as margens são estreitas, produtividade e
sustentabilidade são a garantia de ganhos
na chamada “última linha da tabela”, a da
remuneração.
O Brasil tem as mais rigorosas legislações
Trabalhista e Ambiental do mundo. Mas os

Preservação Permanente (APP), como topos
de morros e margens de rios, que nem entram
nesta conta, pois são intocáveis por lei. Os
agricultores fazem isto às suas próprias custas,
conservando e protegendo, sem usufruir de
áreas que foram adquiridas por eles, para o
benefício geral.
Contudo, não basta fazer até mais do que o
que manda a lei. É preciso comprovar os feitos
e buscar o aprimoramento constantemente.
Isto se dá com certificação, reconhecida pelo
mercado, dentro e fora do país. A cotonicultura
brasileira tem o seu próprio programa de
certificação de qualidade, o Algodão Brasileiro
Responsável (ABR), que, desde 2013, opera em

produtores de algodão do Brasil – e, aqui,
novamente, destacam-se os da Bahia – fazem
ainda mais do que cumprir obrigações e normas
preconizadas pela lei. Um exemplo disso é
provado no estudo contratado pela Abapa à
Embrapa Territorial, que concluiu, via satélite,
que 66% do nosso cerrado está preservado,
não pela sociedade ou pelos governos, mas
pelos produtores. No estado, o limite dos 20%
de Reserva Legal segregados nas fazendas foi
largamente superado – sem falar das Áreas de

benchmark com a certificação de referência
internacional, concedida pela ONG suíça Better
Cotton Initiative (BCI). Presente em diversos
países, a BCI é sinônimo de licenciamento
de pluma sustentável no mundo. O Brasil se
consagrou, nas últimas safras, como o maior
fornecedor mundial de algodão sustentável.
Segundo o relatório disponibilizado pela BCI em
julho de 2020, referente ao ano de 2019, o país
participou com uma média de 36% do montante
da pluma licenciada por esta entidade, o que
equivale a quase um terço das negociações com
a commodity no planeta.
Atualmente, cerca de 80% do algodão
brasileiro é certificado pelos programas ABR/
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BCI. Desde a unificação dos dois protocolos,
em 2013, o produtor que adere ao ABR pode,
automaticamente, optar por ser, também,
licenciado pela BCI. A adesão aos programas
é voluntária, e, ao fazê-la, o cotonicultor se
compromete a cumprir um rígido checklist.
São 224 itens a serem atendidos, só na
fase de verificação para diagnóstico, que
antecede a certificação. Depois, outros 178
para a finalização do processo, que culmina
na expedição do certificado e consequente
emissão dos selos. Este último número
corresponde à soma dos indicadores de
sustentabilidade do programa ABR, que são 153,
com as 25 exigências da BCI.
O benchmark ABR/BCI é gerido nacionalmente
pela Abrapa e, nos estados, executado
pelas dez associadas. Para isto, a Abapa
conta com equipes multidisciplinares, que
incluem engenheiros agrônomos, técnicos
agrícolas e de segurança do trabalho. O ABR,
assim como a BCI, tem como fundamento
o incremento progressivo das boas práticas
sociais, ambientais e econômicas nas unidades
produtivas de algodão.
A certificação é o resultado de três etapas
principais, sendo a primeira um diagnóstico da
unidade produtiva, seguido por uma correção
de possíveis não conformidades. Por último,
vem a auditoria, propriamente dita. Todas estas
etapas são amparadas por normas de conduta
imersas em oito critérios (contrato de trabalho;

proibição do trabalho infantil; proibição de
trabalho análogo ao escravo ou em condições
degradantes ou indignas; liberdade de
associação sindical; proibição de discriminação
de pessoas; segurança, saúde ocupacional
e meio ambiente do trabalho; desempenho
ambiental; e boas práticas agrícolas). Para
garantir a isenção no processo de certificação/
licenciamento, as fazendas são auditadas por
empresas de terceira parte, de idoneidade
reconhecida internacionalmente.
Para a Abapa, a sustentabilidade não é só
uma meta, ela é o próprio caminho. E não
apenas no sentido figurado, mas de “estradas”
mesmo. Essa é a razão de a entidade criar e
manter o Programa Patrulha Mecanizada, de
pavimentação e requalificação das rodovias
do Oeste, por onde escoa a safra da região.
Além da evidente sustentabilidade econômica
que este Programa promove aos produtores,
com a redução do tempo de deslocamento,
de gastos com manutenção de caminhões e
veículos diversos, dentre outros benefícios, há
diminuição de riscos pessoais para proprietários
e colaboradores das fazendas e para as pessoas
de todas as comunidades onde se localizam
as estradas e que trafegam por estas rodovias.
Em relação à sustentabilidade ambiental, as
obras nas rodovias contemplam estruturas
planejadas para a correta drenagem da água
da chuva, evitando a lixiviação do solo e outros
problemas.

RESULTADOS

Lavoura de algodão no
oeste da Bahia
O Programa Algodão Brasileiro Responsável
(ABR), no estado da Bahia, vem crescendo
exponencialmente, desde a sua implantação nas
fazendas associadas. Com o passar do tempo
e os resultados alcançados, o ABR mostrou a
sua força junto à cadeia produtiva e fortaleceu
as práticas sustentáveis entre os produtores do
oeste da Bahia.
Na safra 2019/2020, a Bahia alcançou a
certificação de 78% da sua área plantada,
o que demonstra que o ABR cresceu com
as exigências oriundas dos novos padrões
de consumo e produção estabelecidos pelo

mercado mundial. O modelo de cotonicultura
sustentável, cada vez mais, ganha destaque
nesse cenário. A Abapa acredita que o trabalho
pela sustentabilidade é perene e que os pilares
que mantêm esta iniciativa são construídos no
dia a dia. Para o pleno êxito de tais propósitos, é
imprescindível que o cotonicultor continue firme
no esforço de manter a produção sustentável,
com a prevalência dos princípios da dignidade
humana, relações justas de trabalho e a
interação entre a capacidade produtiva e o meio
ambiente.

Resultados Gerais
Na safra 2019/2020, o projeto garantiu suporte a 85 fazendas associadas; 80 destas
participaram da auditoria externa, que, devido à pandemia da covid-19, foi realizada
remotamente. Mesmo neste novo formato, a adesão cresceu e o processo manteve a rigidez
e imparcialidade na avaliação dos documentos. Como resultado, houve um incremento
de 14% na quantidade de unidades atendidas, e o crescimento se estendeu às unidades
certificadas, totalizando 21% para a safra 2019/2020. Uma demonstração de que a
sustentabilidade se tornou um importante pilar nas fazendas no estado da Bahia.
Na safra 2018/2019, o programa atendeu 74 unidades produtivas. Dentre as atividades
exercidas junto às propriedades, o ABR atuou não somente as preparando para o processo
de certificação, mas auxiliando aquelas que não se acharam aptas a passar pelo processo
de auditoria externa a se adequarem à legislação e a melhorarem seu sistema de gestão.
Isso foi relevante para que, nos próximos anos, estas unidades produtivas possam participar
de todo o processo de licenciamento ABR/BCI, além de auxiliar os produtores a manter
seus empreendimentos dentro das normas e legislação vigentes no país. Das unidades
participantes, 66 passaram pelo processo e receberam o certificado de conformidade com
os pilares da sustentabilidade.
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Informações aos associados
No constante auxílio aos produtores
na adequação às exigências das leis
vigentes (trabalhistas, ambiental e Normas
Regulamentadoras), as equipes do Programa
atuam no detalhamento sobre o calendário de
treinamentos e cursos oferecidos pelo Centro
de Treinamento (CT) da Abapa. A participação
de agricultores e colaboradores das fazendas
nos eventos oferecidos pelo CT é de suma
importância para o cumprimento dos requisitos
do protocolo de certificação e ao preparo para
o processo de auditoria externa.
Outra linha de trabalho que o Programa
desenvolve em conjunto com a Abrapa é a
certificação das Unidades Beneficiadoras de
Algodão (UBA). O objetivo é acompanhar
e orientar os gestores das algodoeiras em
quesitos como saúde e segurança e operação

os números de área total do estado (Oeste
+ Sudoeste), o Programa ABR/BCI certificou
78,2% das lavouras, número que superou
em mais de 3% a área certificada na safra
2018/2019, mesmo com a redução da área
plantada.

Visita de diagnóstico às fazendas do oeste da Bahia.

de máquinas e equipamentos. Na prática, o
que se busca é a redução, ou total eliminação,
do número de acidentes de trabalho, além de
oferecer informações sobre a proteção contra
incêndios, incidentes que podem ocorrer nesses
empreendimentos ou em locais ligados à
atividade.

A safra 2019/2020 foi repleta de situações
adversas. Devido à pandemia de Covid-19, foi
necessário alterar a modalidade de auditoria,
para dar continuidade às atividades do projeto
e não prejudicar aqueles que já estavam com
seus compromissos firmados com a pluma
certificada. Apesar de todos os desafios, o
Programa teve adesão satisfatória e o nível de
conformidade, demonstrado após processo de
auditoria, foi altíssimo, o que simboliza uma
grande conquista.
Começando novas linhas de trabalho, com a
certificação sustentável na cadeia produtiva,
foi implementado, em 2020, o programa de
adequação das usinas de beneficiamento de

Visitas e orientações às algodoeiras.

algodão, chamado de ABR/UBA. Na safra
2019/2020, quatro unidades aderiram. Todas
participaram do processo de certificação
e obtiveram a aprovação. Neste processo,
foi possível avaliar quesitos referentes à
saúde e segurança, operação de máquinas
e equipamentos, proteção contra incêndios
e documentações pertinentes à atividade. O
propósito foi eliminar o número de acidentes,
considerando as usinas serem locais de risco
elevado.

Resultados 2020
Resultados 2019
Com o fechamento da safra 2019/2020, o ABR
obteve, na região oeste da Bahia, 80 unidades
produtivas auditadas, contabilizando um total
de 245.219 hectares certificados como algodão
sustentável. Em relação à safra anterior, quando
foram certificadas 66 unidades, houve aumento
de 21% nas certificações. Já a quantidade de
área certificada, ainda que com a redução de
4% da área total plantada na região Oeste,
registrou crescimento de mais de 2% para essa
mesma região.
Os resultados apontam para outro recorde na
produção de algodão certificado na Bahia: mais
de 487 mil toneladas de pluma provenientes
de fazendas aprovadas pelo Programa ABR
e licenciadas pelo Protocolo Better Cotton
Initiative (BCI).
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Somente na região Oeste, o Programa ABR
está presente em 247.840 mil hectares. Em
relação à última safra, houve um acréscimo

de 29,4% da área certificada, abrangendo um
total de 66 unidades produtivas.

Sustentabilidade em progressão
318.828,00
Visitas de diagnóstico nas fazendas.

Embora a safra 2019/2020 tenha sido marcada
pela redução de mais de 5% da área plantada
de algodão no estado, a cotonicultura baiana
aumentou em produtividade. Isso se deu
pelo profissionalismo e compromisso com
a sustentabilidade econômica, ambiental e
social no processo produtivo. Considerando
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O Programa atendeu 74 unidades produtivas.
Dentre as atividades exercidas junto a essas
propriedades, o ABR atuou não somente
orientando no processo de certificação,
mas oferecendo todo o suporte referente à
adequação das unidades, através de táticas

de incremento progressivo das boas práticas
sociais, ambientais e econômicas. Também
foram foco do trabalho as propriedades que
ainda não têm a sustentabilidade como pilar em
seu negócio.

Perspectivas futuras
A meta inicial do Programa ABR, para
a safra 2018/2019, era certificar 56
propriedades, o que foi amplamente
superado: foram 66 propriedades
certificadas, um grande ganho para
o algodão sustentável baiano. Esse
incremento de 7% demonstra o interesse
crescente dos produtores da região
Oeste. A ampliação nos números foi
seguida nas safras posteriores.

Auditoria externa.

Essas ações estão imersas nos princípios
essenciais do desenvolvimento sustentável,
em especial, os relativos à regularização das
relações trabalhistas; ao cumprimento das
normas de saúde e segurança no trabalho,
baseadas na Norma Regulamentadora 31;
à proibição total do trabalho infantil e da
prática de trabalho análogo ao escravo ou em
condições indignas ou degradantes; à proibição
de discriminação de pessoas; à liberdade
de associação sindical e apoio à negociação
coletiva entre sindicatos laborais e patronais; à
proteção legal, uso racional e preservação do
meio ambiente; e à aplicação de boas práticas
agrícolas na produção do algodão brasileiro.
O Grupo de Trabalho de Sustentabilidade
da Abrapa esteve na região oeste da Bahia,
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Para os próximos anos a Abapa
implantará o Licenciamento BCI para os
pequenos produtores da região sudoeste
do estado. A iniciativa vai fortalecer
os métodos de condução da lavoura
e ajudar em questões relacionadas ao
meio ambiente e recursos hídricos.
Prevê ainda a valorização do algodão
produzido naquela região, considerando
que a maioria é formada por pequenos
agricultores que produzem de

forma simples, quase sempre sem a
utilização de novas tecnologias e onde
praticamente todo o manejo – do plantio
à colheita – é feito manualmente.
Outra ação que será intensificada junto
às unidades é o acompanhamento das
algodoeiras por meio do Programa
ABR/UBA (Unidade de Beneficiamento
de Algodão), que hoje conta apenas
com a participação de quatro usinas de
beneficiamento. O intuito é que, para
os próximos anos, sejam atendidas
15% do total das algodoeiras instaladas
no estado, o que corresponde a,
aproximadamente, 8 algodoeiras.
Para as safras futuras, o objetivo é
conquistar mais unidades, buscando uma
abrangência próxima da totalidade de
associados da Abapa.

fazendo um levantamento dos requisitos das
algodoeiras para analisar a viabilidade desse
protocolo. A implantação dessa primeira fase do
projeto se deu já na safra 2019/2020.

Visitas, orientações e diagnósticos nas fazendas.
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PATRULHA MECANIZADA

Produtores revolucionam
logística do oeste da Bahia
Para obter estes resultados, os produtores
rurais baianos investiram aproximadamente R$
40,2 milhões para a aquisição de máquinas,
manutenção e custeio das operações do
Programa, através do Instituto Brasileiro do
Algodão (IBA), do Fundeagro, da Associação
de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba),
do Prodeagro, de parcerias com os municípios
e do apoio dos próprios produtores.

Resultados 2019:
500 Km de estradas
recuperadas e 73 Km
pavimentados
Rodovia Rio Grande pavimentada pelo Patrulha Mecanizada.

C

ansados dos transtornos gerados pelas
péssimas condições de trafegabilidade
de pessoas, mercadorias e cargas,
os produtores rurais baianos decidiram se
unir, e, em torno da Abapa, propuseram um
dos maiores programas de recuperação e
pavimentação de estradas desenvolvido pela
iniciativa privada no Brasil.
Criado em 2013, o Patrulha Mecanizada já
recuperou um total de 3 mil quilômetros,
em 43 estradas vicinais, especificamente do
Oeste, principal polo produtor da Bahia. Foram
realizadas, nestes sete anos, intervenções de
manutenção, recuperação ou conservação.
Comparando, a soma de todas as vias
abrangidas pelo Programa seria equivalente a
uma rodovia que ligasse as capitais Salvador
(BA) e Porto Alegre (RS).
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Nos últimos dois anos, os produtores baianos
deram mais um salto em qualidade. Eles passaram
a pavimentar as estradas, que eram gradualmente
deterioradas pelas chuvas e pelo tráfego intenso
de carga e descarga. Foram pavimentados 118,5
quilômetros, destacando-se, em 2020, o trecho
de 31 quilômetros e a requalificação de outros 14
quilômetros da Linha Timbaúba, em Luís Eduardo
Magalhães. O Programa também pavimentou
o trecho de 40,5 quilômetros da rodovia Rio
Grande, e o de 33 quilômetros da Estrada da Soja,
ambas em São Desidério.
Estes investimentos retornam diretamente ao
produtor em rentabilidade, com a redução do
preço do frete e do desgaste da frota de veículos,
além de diminuir o tempo de trânsito e reforçar
a segurança para os profissionais das fazendas e
fornecedores que utilizam as vias referidas.
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Além dos benefícios logísticos, o Programa
Patrulha Mecanizada contribui para o meio
ambiente e para a preservação dos recursos
naturais, ao criar, ao longo destes sete anos, 10
mil bacias de captação (ou de contenção) de
água, também conhecidas como “barraginhas”,
600 terraços e 10 mil desvios laterais.

Os agricultores baianos recuperaram, ao longo
de 2019, um total de 500 quilômetros de
estradas. Neste ano, o Patrulha Mecanizada
concentrou esforços na pavimentação asfáltica
do trecho de 40 quilômetros da rodovia Rio
Grande e 33 quilômetros da Estrada da Soja,
ambas em São Desidério, um dos principais
polos agrícolas do oeste da Bahia. Ainda
em 2019, foi iniciada a recuperação de 31
quilômetros da Estrada da Timbaúba em Luís
Eduardo Magalhães, que foi preparada para
ganhar a pavimentação em 2020.

Esse trabalho, realizado em paralelo às
intervenções de recuperação das estradas,
vem evitando o processo de erosão e o
carreamento de areia, terra e pedras durante
as chuvas para nascentes, córregos e rios
da região, colaborando diretamente para a
recarga dos lençóis freáticos da região.

Mais do que quantidade, o Programa atua
de forma estratégica, no uso dos recursos
financeiros para a pavimentação das estradas.
Embora ainda sejam necessários mais tempo e
investimentos, em curto prazo, já se contabilizam
os benefícios, como menos recuperações
pontuais ao longo do ano por conta das chuvas.

Preservação ambiental
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Dentre os 500 quilômetros de estradas
recuperadas, em 2019, também entram na lista:
120 quilômetros da estrada entre Baianópolis
e São Desidério; 45 quilômetros da Linha
Paraíso, em São Desidério; 38 quilômetros na
estrada que liga a BA 463 à Linha dos Pivôs;
35 quilômetros da estrada Rio de Pedras, em
Barreiras; e 64 quilômetros da Estrada João
Barata, em Barreiras.

Com as fortes chuvas, entre novembro e abril,
e o intenso tráfego de veículos pesados, o
Programa foi fundamental para o escoamento
da safra e atendimento de insumos para as
propriedades rurais, sem falar no impacto
positivo que trouxe para a população de
localidades que ficam no caminho destas
estradas.

O serviço de pavimentação executado abrangeu
o melhoramento e tratamento do subleito da
estrada, o levantamento do leito e o tratamento
de sub-base, base e cascalhamento, deixando
a via pronta para receber o asfalto. O trecho
ganhou Tratamento Superficial Duplo (TSD),
com capa selante e microrrevestimento.
O Patrulha Mecanizada alterou o modo de
trabalho no que tange à forma operacional.
As obras de pavimentação também passaram
a ser realizadas, integralmente, com estrutura
própria, como já acontecia com a recuperação
e manutenção das estradas. Isso garante
ganhos ambientais, agilidade e economia nas
intervenções. Houve ainda o início, no final deste
ano, da obra de terraplanagem de um trecho de
35 quilômetros, para a pavimentação da estrada

Rodovia Rio Grande (antes da pavimentação).

da BA 458, denominada Linha Estrondo, em
Formosa do Rio Preto.
No tocante à execução das estradas, no período
de janeiro a maio de 2020, as ações se voltaram,
prioritariamente, para as manutenções, a
exemplo do trecho de 212 quilômetros da linha
dos pivôs, 174 km da estrada Rio de Pedras
e 80 km da estrada que liga Jaborandi (BA)
a Mambaí (GO). Com a intensificação das
chuvas em dezembro, o Patrulha Mecanizada
reforçou as ações emergenciais para garantir a
trafegabilidade. Ao longo de todo o ano, foram
realizadas obras de contenção da água de
chuvas, próximas às estradas, a exemplo dos
trechos que ligam Baianópolis a Cascudeiro,
Jaborandi a Guarani de Goiás e Estrada Fazenda
Céu Azul.

Rodovia Rio Grande pavimentada.

Resultados 2020:
950 km de estradas
recuperadas e 45,5 km
pavimentados
O Programa Patrulha Mecanizada garantiu
que cerca de 950 quilômetros, de 13 trechos
de estradas, fossem recuperados ao longo de
2020. Apesar da pandemia de coronavírus, as
intervenções se mantiveram, com o objetivo
de garantir que o ritmo da produção agrícola
transcorresse normalmente, evitando o
desabastecimento e assegurando a manutenção
do planejamento e da execução financeira do
projeto. Entre junho e novembro, as ações do
Programa se coordenaram para a execução de
45,5 quilômetros de pavimentação asfáltica da
Linha Timbaúba, em Luís Eduardo Magalhães.
Esta obra beneficiou 300 famílias, que
dependem diretamente da estrada, e vai ajudar
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Estrada da Timbaúba (Antes e Depois).

Visita técnica no início da pavimentação de Timbaúba, em
Luís Eduardo Magalhães.

a impulsionar a economia de uma área que
compreende 50 mil hectares produtores de
algodão, soja e milho na região.
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Recuperação da estrada Linha Timbaúba.

RELATÓRIO DE GESTÃO – BIÊNIO 2019-2020
CAPÍTULO 03 | SUSTENTABILIDADE

87

Recuperação e Manutenção de Estradas
2013

2014

2015

58km
Estrada do Café

33km
Rodovia da Soja

78km
Estrada da Estrondo

56km
Estrada Trans Bela Vista

165km
Estrada dos Pivôs

46km
Estrada de Placas

(Barreiras)

(São Desidério)

(Formosa do Rio Preto)

45km
Estrada Alto Horizonte

(São Desidério)

2017

2016

43km
Estrada Rio de Pedras

(Barreiras)

Recuperação e Manutenção de Estradas

20km
Estrada de Placas

(LEM)

(Barreiras)

68km

(LEM)

Estrada do Café

(Barreiras)

60km

(Barreiras)

Estrada Alto Horizonte

(LEM)

53km

2018

96km
Estrada de Jaborandi
(Jaborandi)
93km

Estrada do Café
(Barreiras)

33km

Rodovia da Soja
(São Desidério)

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)

63km
Rodovia entre Côcos e (Mambaí-GO)

33km de asfalto

Rodovia da Soja
(São Desidério)
Início

104Km
Estrada que liga BA-463 à BR-020
Linha dos Pivôs
(São Desidério)

2020

2019

31km de asfalto
Estrada da Timbaúba
(Luís Eduardo Magalhães)
Conclusão

40km de asfalto
Rodovia Rio Grande
(São Desidério)

31km de asfalto
Estrada da Timbaúba
(Luís Eduardo Magalhães)
Início

27km Coaceral KM 59 (135 bacias de
captação e 135 desvios laterais)

3Km Coaceral 1/Serra

33km de asfalto

212km Linhas dos Pivôs (1.075 bacias
de captação e 1.075 desvios laterais)

60km Campo Grande/Almas (300
bacias de captação e 300 desvios laterais)
174km Rio de Pedras, Nova Esperança
e Linha do Barata (870 bacias de captação
e 870 desvios laterais)

Rodovia da Soja
(São Desidério)
Conclusão

60km Baianópolis/Campo Grande
(300 bacias de captação e 300 desvios
laterais)

BA 162
(Luís Eduardo Magalhães)

20km Baianópolis/Cascudeiro (100

28km Linha dos Pivôs e Fazenda São

Estrada das Placas/
Fazenda Orquídea
(Barreiras)

80km Jaborandi (BA) divisa com
Mambaí (GO) (400 bacias de captação e
400 desvios laterais)

30km Fazenda Céu Azul (150 bacias de

35km Jaborandi divisa com Guarani
de Goiás (175 bacias de captação e 175
desvios laterais)

20km Linha Branca

25km Assentamento Tainá (125 bacias

BA 458
(Formosa do Rio Preto)
Início

15km
02km

bacias de captação e esvios laterais)

de captação e 125 desvios laterais)

50km Santa Maria da Vitória (500
bacias de captação e 500 desvios laterais)
Luís de São Desidério (140 bacias de
captação e 140 desvios laterais)
captação e 150 desvios laterais)
(Correntina)

35km de asfalto

Perspectivas futuras
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Dentre os desafios, está a pavimentação, nos
próximos dois anos, de mais de 280 quilômetros
de estradas no oeste da Bahia. Os trabalhos já
foram iniciados. Deverá ser finalizada, em 2021,
a pavimentação da estrada da BA 458, em
Formosa do Rio Preto. Também está prevista a
pavimentação de 30 quilômetros da Linha dos
Pivôs, 25 quilômetros da Estrada Nova América,
27 km da Estrada São Sebastião, em São
Desidério, bem como 58 quilômetros da Estrada
do Café, no município de Barreiras.

(tratamento do subleito, levantamento de
greide compactado, tratamento de sub-base e
tratamento de base com o uso de cascalho).

Além da conservação dos recursos naturais
e da recuperação das estradas vicinais, por
meio da terraplenagem, o Programa continuará
executando as obras, nos padrões técnicos
exigidos para a pavimentação asfáltica

É pertinente ressaltar a relevância do projeto,
em uma região com 7 mil quilômetros de
estradas vicinais, importantes para a circulação
de pessoas, mercadorias e para o escoamento
da safra.

Trecho da Estrada BA 458 (antes).

Execução de sub-base na Estrondo.

O Patrulha Mecanizada investirá em
equipamentos modernos de terraplenagem,
o que possibilitará maior produtividade
e qualidade de execução. Deverão ser
implementados controles tecnológicos,
qualidade e gestão de pessoas, com
treinamentos para qualificação da mão de obra.
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Recuperação de estrada, trecho com cascalhamento.
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04

Fitossanidade
Com trabalho intensivo e constante vigilância, os cotonicultores
da Bahia têm conseguido vencer as batalhas diárias contra
o bicudo e outras pragas do algodoeiro, como ramulária e
lagartas. Por isso, o programa Fito é crucial para a Abapa.

Bicudo: há três
décadas, um inimigo
que não dá trégua

O

Brasil chegou, na safra 2019/2020,
à incrível marca de três milhões de
toneladas de algodão em pluma
produzidas. Quando se diz que é “incrível”, é
porque parece mesmo impossível acreditar que,
apenas 20 anos atrás, o país não colhia sequer o
suficiente para abastecer a sua demanda interna
pela fibra.

Nós, que gostamos de rankings, não temos o
menor orgulho de dizer que, há duas décadas,
éramos o segundo maior importador de
algodão. O que gostamos é de olhar para o
retrovisor e ver o quanto evoluímos. Tanto, ao
ponto de sermos, atualmente, o segundo maior
exportador de algodão do planeta. E a Bahia
é parte importantíssima nesta conta, já que o
estado é o segundo maior em área e produção
do Brasil, é dono de índices recordes mundiais
de produtividade nas lavouras sem irrigação e,
também, de uma qualidade que salta aos olhos,
graças à grande luminosidade e aos solos claros
e granulados do cerrado da Bahia que conferem
a cor e o brilho excepcionais do algodão baiano.
Esta guinada se deve a uma verdadeira
revolução, que passa, principalmente, pela
busca da sustentabilidade – ambiental, social e
econômica – da cotonicultura. E, para isso, foi
crucial trabalhar contra aquele que foi o grande
vilão da atividade nas duas últimas décadas do
século XX, o bicudo-do-algodoeiro. O inseto de
nome pomposo, Anthonomus grandis, apareceu
no Brasil em 1983. Naquela época, a região
Nordeste era a grande produtora de um tipo
muito especial de algodão, o de fibra longa,
conhecido como algodão “mocó”. O bicudo
chegou primeiro, exatamente na Bahia, onde os
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municípios do Vale do Iuiú protagonizavam a
produção. Foi um desastre.
É interessante ressaltar que esta praga só
chegou ao Brasil cem anos depois de tirar o
sono dos americanos e deixar nos Estados
Unidos prejuízos de bilhões de dólares. Um
século foi preciso para o bicudo aportar aqui,
num tempo em que as viagens internacionais, o
intercâmbio entre os países e as rotas ligando
cada ponto do globo eram poucas e percorridas
por veículos que, nem de longe, viajavam tão
rapidamente quanto os atuais. Quase 30 anos
depois, o bicudo ainda é a grande preocupação
do cotonicultor brasileiro. Uma preocupação
crescente, como pode ser visto nos dados
apresentados neste capítulo que alertam para o
aumento das populações do inseto. Mesmo com
todo o esforço dos técnicos e, sem dúvida, o
empenho do cotonicultor baiano.
Isso explica por que o Programa Fitossanitário
é prioridade da Abapa. Não existe possibilidade
de sustentar o nível de produção e
produtividade que atingimos sem colocar a
lupa e disparar nossas armas para o bicudo.

E não apenas para esta praga. Ainda temos
as lagartas, ácaros, ramulária e tantas outras,
sem falar que precisamos estar prevenidos
mesmo para as pragas, doenças e ervas
daninhas que nem conhecemos. Vigilância e
manejo integrado, manejo de resistência e boas
práticas vão ser a diferença entre os últimos e
os próximos 20 anos. E queremos seguir muito
além. Para isso, nosso lema é o da campanha:
Não ao Bicudo.
País de clima tropical e com terras férteis
e abundantes: essa vantagem estratégica
na produção de alimentos e de fibra seria
completamente perdida sem o avanço
tecnológico no combate às pragas e doenças
na produção agrícola. No caso do algodão, a
produtividade e a qualidade estão diretamente
relacionadas ao manejo e controle das pragas,
em especial, do bicudo-do-algodoeiro. Os
produtores baianos, através da Abapa, vêm
sendo reconhecidos nacionalmente pela adoção
de controles rígidos e de modernas tecnologias
para combater e minimizar o avanço desta
praga na lavoura.
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De olho no bicudo para
produzir mais
O Programa de Monitoramento e Controle do
Bicudo do Algodão teve início há 20 anos,
e é contemporâneo à própria Abapa. Na
safra 2004/2005, ele se consolidou como
projeto. Também conhecido como Programa
Fitossanitário, hoje ele é uma referência em
todo o Brasil. Para tornar-se mais assertivo,
o Programa dividiu a região produtiva em 18
Núcleos Regionais de Controle, sendo 15 na
região oeste e três no sudoeste da Bahia, com
16 técnicos atuando neles. Os núcleos integram
produtores e seus líderes em uma mesma
área agrícola ou sub-região. Estes integrantes
se comprometem a seguir um plano técnico
com medidas eficazes de monitoramento e
controle das principais pragas do algodoeiro,
durante a safra e entressafra do algodão.
Fazem isto de forma organizada, eficiente
e responsável. O objetivo de cada núcleo é
reduzir continuamente as populações de pragas
nas microrregiões no decorrer das safras, onde
podem conseguir bons resultados.
O grande alvo é o bicudo-do-algodoeiro

(Anthonomus grandis), a mais perniciosa
das pragas da cultura e que pode inviabilizar
o cultivo do algodoeiro, a longo prazo,
quando não se realiza o controle adequado.
Ultimamente, o inseto causou prejuízos

Áreas de produção
do algodão nas safras
2018/2019 – 2019/2020
enormes ao cotonicultor, com perdas severas
de produtividade e elevação nos custos de
produção.

O estado da Bahia cultivou uma área de 313.566,4
hectares de algodão na safra 2019/2020, uma
redução de 5,27% em relação ao último ciclo, cuja
área plantada foi de 331.028 hectares.

A equipe técnica do Programa é composta
por técnicos agrícolas e um agrônomo, sob
a coordenação/supervisão dos diretores da
Abapa, Celito Breda e Celito Missio. O grupo
percorre as áreas agrícolas para monitorar,
orientar e sensibilizar os produtores sobre as
melhores estratégias para o controle e combate
ao bicudo-do-algodoeiro e demais pragas e
doenças, nas áreas de algodão e de rotação de
culturas.

Cultivo de algodão no estado da Bahia nas safras
2018/2019 - 2019/2020

313.566,4
331.028,0

Irrigado (ha)

2019/2020 (-5,27%)

ÁREAS CULTIVADAS COM ALGODÃO/SAFRAS - REGIÃO OESTE DA BAHIA
Ano-safra
2015/2016

Ano-safra
2016/2017

Ano-safra
2017/2018

Ano-safra
2018/2019

Ano-safra
2019/2020

Baianópolis

2.091,0

2.866,0

4.088,0

4.246,0

5.156,0

Barreiras

12.793,0

15.502,0

21.575,0

31.416,0

23.855,7

0,0

0,0

0,0

1.701,0

4.173,0

Correntina

32.334,0

24.302,0

30.370,0

34.893,0

35.202,2

Formosa do R. Preto

38.502,0

27.604,0

43.451,0

48.421,0

51.160,0

Jaborandi

13.517,0

9.293,0

14.083,0

21.812,0

19.032,0

Luís E. Magalhães

15.389,0

11.801,0

13.002,0

18.991,0

16.513,5

280,0

725,0

650,0

700,0

0,0

26.895,0

23.852,0

26.931,0

30.074,0

32.895,0

0,0

0,0

0,0

0,0

700,0

84.005,0

72.474,0

98.225,0

125.194,0

113.821,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.658,0

830,0

1.085,0

725,0

1.380,0

1.030,0

226.636,0

189.504,0

253.100,0

318.828,0

305.196,4

Municípios

Muquém S. Francisco
Riachão das Neves
Santana
São Desidério
Serra do Ramalho
Wanderley
Oeste 12 Municípios
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54.793,0

Sequeiro (ha)
2018/2019

Cocos

94

50.787,2

276.235,0

Área Algodão
Bahia (ha)

O Programa Fitossanitário é executado pela
Abapa, com o apoio financeiro do Fundo para o
Desenvolvimento do Agronegócio (Fundeagro)
e do Instituto Brasileiro do Algodão (IBA).
Ao minimizar o impacto negativo das pragas
e doenças nas lavouras, o Programa visa a
melhorar também as condições econômicas e
socioambientais da cultura, garantindo a sua
sustentabilidade. Esta iniciativa reúne, ainda, a
Abrapa, a Agência de Defesa Agropecuária da
Bahia (Adab), o Fundo para o Desenvolvimento
do Agronegócio do Algodão (Fundeagro),
a Fundação Bahia, a Embrapa e o Instituto
Brasileiro do Algodão (IBA).

262.779,2
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Os principais municípios produtores de algodão
da região Oeste são Luís Eduardo Magalhães,
Formosa do Rio Preto, Riachão das Neves, Barreiras,
São Desidério, Correntina, Jaborandi, Baianópolis,
Wanderley, Cocos e Muquém do São Francisco.
Os municípios de Santana e Serra do Ramalho,
originalmente integrantes da região Sudoeste
para efeito da cotonicultura, na safra 2019/2020,
passaram a integrar os núcleos da região oeste da
Bahia.
O município de São Desidério destacou-se,
novamente, pela maior produção de algodão
na Bahia. Na safra 2018/2019, cultivou uma área
de 125.194 hectares e em 2019/2020 cultivou
113.821 hectares, o equivalente a 37,3% do total de
12 municípios produtores da região Oeste, que
respondem por uma área plantada de 305.196,4
hectares. Sua participação na produção de algodão

do estado, que contempla 30 municípios, foi em
torno de 36,3%.
Na região Sudoeste, que, durante muito tempo, foi
a grande produtora de algodão do estado, com
relevância nacional, produzem a fibra os 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 Laranjeiras, Carinhanha
e Serra do Ramalho. O destaque regional do
Sudoeste é o município de Malhada, que, na safra
2018/2019, cultivou uma área de 4.458 hectares.
Na safra 2019/2020, plantou 2.996 hectares,
respondendo por cerca de 35,79% do total cultivado
nos 18 munícipios, que somam 8,37 mil hectares de
algodão. Malhada representa 0,95% da área total
ocupada com lavouras de algodão na Bahia.

ÁREAS CULTIVADAS COM ALGODÃO/SAFRAS - REGIÃO SUDOESTE DA BAHIA
Ano-safra
2015/2016

Ano-safra
2016/2017

Ano-safra
2017/2018

Ano-safra
2018/2019

Ano-safra
2019/2020

Bom Jesus da Lapa

500,0

700,0

900,0

700,0

1.000,0

Brumado

185,0

168,0

161,0

159,0

151,0

Caculé

27,0

18,0

33,0

29,0

18,0

Candiba

154,0

225,0

239,0

252,0

223,0

Carinhanha

0,0

2,0

33,0

90,0

92,0

Guanambi

179,0

227,0

303,0

339,0

306,0

0,0

57,0

49,0

58,0

20,0

1.375,0

1.998,0

1.566,0

1.635,0

1.843,0

Lagoa Real

178,0

190,0

213,0

218,0

124,0

Livramento N. Senhora

116,0

64,0

54,0

54,0

44,0

2.919,0

4.992,0

3.188,0

4.458,0

2.996,0

Malhada de Pedras

22,0

23,0

23,0

25,0

25,0

Palmas de Monte Alto

88,0

1.187,0

767,0

1.279,0

1.210,0

Pindaí

105,0

135,0

129,0

139,0

92,0

Rio do Antônio

45,0

33,0

47,0

52,0

39,0

Santana

0,0

921,0

1.000,0

850,0

0,0

Sebastião Laranjeiras

0,0

2,0

102,0

151,0

78,0

2.270,0

1.050,0

1.650,0

1.574,0

0,0

Tanhaçu

67,0

100,0

85,0

102,0

70,0

Urandi

46,0

38,0

50,0

36,0

39,0

Sudoeste 18 Municípios

8.276

12.130

10.592

12.200

8.370

Municípios

Igaporã
Iuiú

Malhada

Serra do Ramalho
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Produção e produtividade
nas safras
2018/2019 – 2019/2020
Na safra 2018/2019, a Bahia obteve uma
produtividade de 300,33 arrobas por hectare,
em 331.028 hectares, com produção de
1.487.639,8 toneladas de algodão em caroço. Já
no ciclo 2019/2020, o estado colheu 1.462.787,7
toneladas de algodão em caroço, numa área

Safras algodão Bahia

total de 313.566,5, com produtividade média
de 311 arrobas por hectare. O ciclo 2019/2020 é
considerado um dos melhores em produtividade
do estado; perde apenas para a safra 2017/2018,
quando a Bahia colheu 323,53 arrobas de
algodão por hectare.

Algodão em caroço

Algodão em pluma

Caroço de algodão

Área Plantada (ha)

Produt.
algodão
caroço (@/
ha)

Produt.
algodão
caroço
(kg/ha)

Produção
algodão
caroço
(ton.)

Produt.
algodão
pluma (kg/
ha)

Produção
algodão pluma (ton.)

Produt.
caroço algodão (kg/
ha)

Produção
caroço
algodão
(ton.)

2018/2019

331.028,00

299,6

4.494,0

1.487.639,8

1.887,5

624.808,7

2.336,9

773.572,7

2019/2020

313.566,5

310,97

4.665,0

1.462.787,7

1.959,3

614.370,8

2.425,80

760.649,6

Anos-safras

Produtividade de algodão
na Bahia nas safras
2018/2019 – 2019/2020
Concluída a safra 2018/2019, na Bahia, a média
de produtividade de algodão em caroço ficou
em 299,6 arrobas por hectare. Os cultivos em
regime de sequeiro registraram média de 297
arrobas por hectare. Nas lavouras irrigadas, a
produtividade média ficou em 313,7 arrobas
de algodão em caroço por hectare. Na safra

2019/2020, este índice foi de 311 arrobas/
hectare; 308 arrobas/hectare nos cultivos em
sequeiro e 327 arrobas/hectare nas lavouras
com irrigação.

Produtividade (arroba/hectare) Safra de algodão no estado da Bahia
Anos-safras

Área (Hectares)

Produtividade @/ha

Sequeiro

Irrigado

Total

Sequeiro/@

Irrigado/@

Média/@

2018/2019

276.235,0

54.793,0

331.028,0

296,9

313,7

299,6

2019/2020

262.779,2

50.787,2

313.566,4

307,9

327,0

311,0
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Produtividade de algodão
nas regiões da Bahia nas
safras
2018/2019 – 2019/2020
A região Oeste é o destaque baiano na
produção da fibra. Em 2018/2019, a região
cultivou 318.828 hectares, com média de
produtividade de 306 arrobas de algodão em
caroço por hectare. Nas lavouras não irrigadas
(sequeiro), a média de produtividade foi de
303,7 arrobas/hectare. Já os cultivos irrigados
alcançaram média de 318 arrobas por hectare.
Nesta mesma safra, a região Sudoeste cultivou
12.200 hectares de algodão, com média geral de
133,6 arrobas por hectare, sendo 91,2 arrobas/
hectare obtidas nas lavouras sem irrigação, e
247,8 arrobas/hectare nas irrigadas.

Com uma área de produção de 305.196,0
hectares de algodão, na safra 2019/2020,
a região Oeste atingiu uma média de
produtividade de 315,9 arrobas por hectare de
algodão em caroço. O índice registrado nas
lavouras sem irrigação foi de 313,5 arrobas por
hectare. As irrigadas registraram média de
328 arrobas de algodão por hectare. A região
Sudoeste, nesta mesma safra, registrou uma
produtividade média de 120,6 arrobas/hectare,
sendo a média de 118,7 arrobas/hectare nas
lavouras em sequeiro e de 166,6 arrobas de
algodão em caroço por hectare.

Produtividade regiões Bahia
2018/2019 2019/2020
12.200,0

133,6

91,2

247,8

8.370,0

120,6

118,7

166,6

Na safra 2019/2020, destacamos os dois núcleos com
maiores áreas de produção de algodão nas últimas
safras. São eles: Rio Grande e Ouro Verde e Estrondo.
O Rio Grande com 48.814,0 hectares (2018/2019) e
50.942 (2019/2020). O total deste núcleo equivale
a, aproximadamente, 14,74% (2018/2019) e 16,24%
(2019/2020) da área de produção, se comparado
aos demais núcleos da região Oeste, que plantaram,
por sua vez, 313.566,4 hectares. Já o núcleo Ouro
Verde e Estrondo, com área de produção de 46.056
hectares (2018/2019) e de 44.815 hectares (2019/2020),
representa em torno de 13,91% (2018/2019) e 14,29%

(2019/2020). O núcleo Estrada do Café e Anel da Soja,
na safra 2018/2019, também teve destaque, com uma
área plantada de 50.957 hectares, o que equivale a
perto de 15,39% do total de lavouras dos núcleos do
Oeste.
Na região Sudoeste, são três núcleos: Sudoeste
I, Sudoeste II e Sudoeste III. O núcleo Sudoeste II
apresenta a maior extensão de lavouras, com 7.613
hectares na safra 2018/2019 e 6.219, na safra 2019/2020.

Área de cultivo de algodão dos núcleos nas safras 2018/2019 - 2019/2020 - Bahia
SAFRA 2018/2019
Núcleos

SAFRA 2019/2020

Sequeiro
(ha)

Irrigado
(ha)

Área (ha)

Área (ha)

Sequeiro
(ha)

Irrigado
(ha)

Alto Horizonte

6.046,0

1.006,0

7.052,0

5.622,5

5.326,0

296,5

Campo Grande e Cascudeiro

6.296,0

0,0

6.296,0

8.514,0

6.156,0

2.358,0

Coaceral

6.655,0

0,0

6.655,0

11.960,0

11.960,0

0,0

Estrada do Café e Anel da Soja

37.921,0

13.036,0

50.957,0

44.393,0

32.040,0

12.352,7

Linha Verde e Alto da Serra

3.832,0

0,0

3.832,0

3.456,0

3.456,0

0,0

Nova América

18.993,0

0,0

18.993,0

19.362,0

19.362,0

0,0

Ouro Verde e Estrondo

43.536,0

2.520,0

46.056,0

44.815,0

42.295,0

2.520,0

Paraíso e Rod. da Soja

37.972,0

1.475,0

39.447,0

35.905,0

34.705,0

1.200,0

Placas e Bela Vista

8.390,0

653,0

9.043,0

9.204,0

9.198,0

6,0

Rio de Pedras

2.050,0

6.395,0

8.445,0

6.962,0

1.787,0

5.175,0

Rio Grande

45.132,0

3.682,0

48.814,0

50.942,0

47.216,2

3.726,0

Roda Velha

9.906,0

2.800,0

12.706,0

8.636,0

6.436,0

2.200,0

Roda Velha de Baixo

13.124,0

6.661,0

19.785,0

16.295,0

9.855,0

6.440,0

25.509,0

13.158,0

38.667,0

38.100,0

23.907,0

14.193,0

Wanderley

1.980,0

100,0

2.080,0

1.030,0

1.030,0

0,0

Sudoeste I

725,0

41,0

766,0

660,0

607,0

53,0

Sudoeste II

6.796,0

817,0

7.613,0

6.219,0

5.980,0

239,0

Sudoeste III

1.372,0

2.449,0

3.821,0

1.491,0

1.463,0

28,0

276.235,0

54.793,0

331.028,0

313.566,5

262.779,2

50.787,2

100%
Oeste

50%

Sudoeste
318.828,0

306,0

303,7

318,0

305.196,0

315,9

313,5

328

Safra 2018/2019

Irrigado (@/ha)

Sequeiro (@/ha)

Média (@/ha)

Área (ha)

Irrigado (@/ha)

Sequeiro (@/ha)

Média (@/ha)

Área (ha)

0%

Safra 2019/2020

Produtividade de algodão nos
núcleos regionais da Bahia
2018/2019 – 2019/2020
A Abapa dividiu a região oeste da Bahia em 15 núcleos
regionais, para facilitar o trabalho de combate ao
bicudo. São eles: Alto Horizonte, Campo Grande,
Cascudeiro, Coaceral, Estrada do Café, Anel da Soja,
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Rosário, Correntina e Jaborandi

Linha Verde, Alto da Serra, Nova América, Ouro Verde,
Estrondo, Paraíso, Rodovia da Soja, Placas, Bela Vista
Rio de Pedras, Rio Grande, Roda Velha, Roda Velha de
Baixo, Rosário, Correntina, Jaborandi e Wanderley.
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A média de produtividade de algodão, em
arrobas de capulho por hectare, para os 18
núcleos regionais da Bahia, na safra 2019/2020,
ficou em 310,97 arrobas/hectare, divididos
em cultivo em sequeiro, com 307,87 arrobas/
hectare, e irrigado, com 326,98 arrobas por
hectare. Em 12 destes núcleos, a produtividade
foi superior a 300 arrobas por hectare.

Linha Verde, Alto da Serra e Roda Velha de
Baixo, que atingiram 340 arrobas/hectare. Na
maioria dos núcleos do Oeste, o índice ficou
acima de 300 arrobas por hectare. Na safra
2018/2019, os mesmos núcleos atingiram uma
média de produtividade de 299,6 arrobas
por hectare, sendo que, nas áreas irrigadas, a
produtividade média foi de 313,7 arrobas por
hectare, enquanto nas de sequeiro obteve-se
em média 296,9 arrobas por hectare. Merecem
destaque nove dos 18 núcleos regionais, que
conseguiram média superior a 300 arrobas,
sobressaindo-se, dentre estes, o núcleo
Coaceral, que obteve 334,92 arrobas de algodão
em caroço por hectare.

Problemas como alta infestação de pragas
– principalmente o bicudo-do-algodoeiro –,
assim como o apodrecimento de estruturas
reprodutivas por excesso de chuvas e baixo
peso de capulho contribuíram para que não
houvesse uma uniformidade de produtividade
dentre os núcleos. Em alguns deles, a
produtividade chegou a 348 arrobas/ha, como

Produtividade de algodão dos núcleos nas safras 2018/2019 - 2019/2020 - Bahia
SAFRA 2018/2019
Núcleos Oeste

Sequeiro @/
ha

Irrigado @/
ha

Alto Horizonte

314,11

256,38

Campo G. e Cascudeiro

241,43

Coaceral

Sequeiro
@/ha

Irrigado
@/ha

Média @/
ha

305,87

312,88

223,90

308,19

0,00

241,43

308,80

306,70

308,22

334,92

0,00

334,92

321,70

0,00

321,70

Estrada do Café e Anel da Soja

328,78

335,44

330,48

272,30

332,25

288,98

Linha Verde e Alto da Serra

293,48

0,00

293,48

347,67

0,00

347,67

Nova América

310,19

0,00

310,19

332,58

0,00

332,58

Ouro Verde e Estrondo

311,87

280,00

310,13

329,34

343,00

330,11

Paraíso e Rod. da Soja

328,73

319,25

328,38

329,18

346,00

329,74

Placas e Bela Vista

313,33

287,76

311,49

310,60

320,00

310,61

Rio de Pedras

152,44

305,68

268,48

296,30

321,95

315,37

Rio Grande

273,33

315,92

276,54

297,80

292,30

297,40

Roda Velha

302,66

315,68

305,53

327,30

347,27

332,39

Roda Velha de Baixo

311,15

336,12

319,56

327,94

358,08

339,85

Rosário, Correntina e Jaborandi

291,72

313,69

299,20

323,87

320,73

322,70

Wanderley

100,60

70,00

99,13

182,83

0,00

182,83

Sudoeste I

64,25

168,00

69,81

65,60

183,20

75,04

Sudoeste II

99,33

210,85

111,30

128,90

162,70

130,28

Sudoeste III

64,85

261,51

190,89

101,70

167,60

102,98

296,90

313,70

299,60

307,87

326,98

310,97

@/ha núcleos

100

SAFRA 2019/2020
Média @/
ha
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Para a região Sudoeste, na safra 2019/2020, a
média de produtividade de algodão, nos três
núcleos, ficou em 120,6 arrobas por hectare.
Apenas um deles teve produtividade acima da
média, chegando a 130,3 arrobas/hectare. A
produtividade média registrada nos núcleos
desta região, na safra 2018/2019, não difere
das anteriores, sendo de 133,6 arrobas/hectare.
A média para os cultivos em sequeiro foi de
91,2 arrobas por hectare, enquanto as lavouras

irrigadas atingiram 247,8 arrobas por hectare.
No caso destes núcleos, a produtividade é
comprometida pela alta infestação de pragas
– principalmente o bicudo –, pela falta de
tecnologia para o controle deste inseto e,
também, pelo déficit durante todo o ciclo da
cultura. Importante lembrar que, na região
sudoeste da Bahia, prevalece a cotonicultura no
modelo agricultura familiar.

Índices de chuvas nas safras
2018/2019 – 2019/2020
Na região oeste da Bahia, o volume de chuvas de
1.244,9 mm, na safra 2019/2020, foi 10,66% maior
em relação às chuvas da safra 2018/2019, de 1.112,1

mm. Por conta do breve período de estiagem, no
mês de dezembro, que coincidiu com o início da
semeadura, foi preciso replantar 7,58% da área.

Oeste

Set.

Out.

Nov.

Dez.

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Maio

Jun.

Jul.

Ago.

Acumulado

Safra
2012/2013

0,0

17,9

392,2

71,7

295,8

58,0

150,9

112,2

10,9

0,0

0,0

0,0

1.109,6

Safra
2013/2014

4,9

66,1

158,6

402,0

75,6

153,1

190,7

99,2

4,5

0,0

0,0

0,0

1.154,8

Safra
2014/2015

1,5

49,1

212,1

214,2

45,9

144,0

173,1

208,3

30,9

0,0

0,0

0,0

1.079,2

Safra
2015/2016

0,2

32,7

106,1

72,3

447,1

34,7

96,4

16,6

1,9

2,8

0,0

0,0

810,8

Safra
2016/2017

33,1

53,0

140,3

99,7

100,3

224,4

185,6

89,6

23,3

0,0

0,0

0,0

949,3

Safra
2017/2018

0,0

11,8

252,8

176,4

151,9

216,1

215,5

69,1

3,4

0,0

0,0

6,3

1.103,3

Safra
2018/2019

2,8

119,6

247,5

192,8

48,5

131,1

218,8

116,1

34,9

0,0

0,0

0,0

1.112,1

Safra
2019/2020

3,7

68,0

119,8

76,4

253,0

224,1

242,6

222,0

35,2

0,0

0,0

0,0

1.244,9

Na região Sudoeste, o índice de chuvas foi
24,37% inferior ao aferido na região Oeste. O
total acumulado foi de 941,47. Ainda assim, este

foi o maior volume de chuvas dos últimos anos:
17,81,0% a mais que na safra 2018/2019, quando
choveu 773,4mm nesta mesma região.
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Oeste

Set.

Out.

Nov.

Dez.

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Maio

Jun.

Acumulado

Safra 2012/2013

0,00

0,00

270,00

102,33

78,67

58,00

61,00

26,00

0,00

0,00

596,00

Safra 2013/2014

0,00

15,33

103,33

293,00

6,00

16,00

95,67

58,67

0,00

0,00

588,00

Safra 2014/2015

0,00

30,25

196,62

173,28

3,67

90,68

52,26

86,00

33,67

0,00

666,42

Safra 2015/2016

0,00

9,67

77,33

1,67

451,33

11,00

7,67

0,00

0,00

0,00

558,67

Safra 2016/2017

7,00

23,00

189,00

44,00

22,00

93,00

141,00

46,00

3,00

2,00

570,00

Safra 2017/2018

0,00

0,00

125,00

131,00

71,33

145,33

149,67

3,00

0,00

9,00

634,33

Safra 2018/2019

0,00

73,30

145,00

201,00

15,70

122,70

172,70

43,00

0,00

0,00

773,40

Safra 2019/2020

0,00

59,33

51,00

45,07

256,67

81,67

254,00

174,00

19,33

0,00

941,07

PLUVIOMETRIA ACUMULADA NOS NÚCLEOS
REGIONAIS DA BAHIA SAFRA 2019/2020

Mobilização para destruição de soqueira e tigueras
durante o período do Vazio Sanitário, e eliminação de
restos culturais à beira das estradas vicinais e rodovias;
Sensibilização dos motoristas de caminhão, para a
armazenagem e o transporte correto de algodão e
derivados, a fim de evitar o desprendimento de restos
da pluma na rodovia e a consequente proliferação do
bicudo;
Instalação e monitoramento de armadilhas para medir
o índice BAS (Bicudo/Armadilha/Semana);

Momento do monitoramento das áreas pós-colheita (rotação).

Reuniões de diagnóstico e análise dos dados relacionados às doenças e
pragas nas áreas produtivas, auxiliando os produtores e o Poder Público
na tomada de decisões;
Apoio operacional e logístico às pesquisas, com foco no controle e no
combate a doenças e pragas do algodão, a instituições como Embrapa,
Usp – Esalq, Uneb, Ufob, Aiba, Fundação Bahia, dentre outras.

Monitoramento das áreas de cultivo
Ano-safra

Área algodão (ha)

Sequeiro (ha)

Irrigado (ha)

Soja-Milho-Outros

Área rotação (ha)

2018/2019

331.028,0

276.235,0

54.793,0

496.928,0

158.239,0

2019/2020
(-5,27%)

313.566,4

262.779,2

50.787,2

595.251,0

188.435,0

Áreas de acompanhamento – Programa Fitossanitário Abapa, Safras 2018/2019 - 2019/2020.

Campanha Não ao Bicudo
AÇÕES ESTRATÉGICAS:
Reuniões e treinamentos periódicos com os produtores, levando
informações baseadas no monitoramento e no diagnóstico do nível
de infestação, subsidiando a adoção do manejo correto de doenças e
pragas no campo;
Formação e estímulo a uma rede de compartilhamento de informações,
com produtores líderes nos núcleos agrícolas;

102

RELATÓRIO DE GESTÃO – BIÊNIO 2019-2020
CAPÍTULO 04 | FITOSSANIDADE

A Campanha “Não ao Bicudo” se fortaleceu ao longo
das safras 2018/2019 e 2019/2020. O nome já diz tudo.
A meta é, se não erradicar, pelo menos controlar ao
máximo o inseto, e, para isso, o comprometimento do
produtor na causa é fundamental. Com identidade
visual marcante, a Campanha – reforçada nas mídias
da Abapa – foi propagada também nos grupos de
WhatsApp e em outros canais partilhados pelos
cotonicultores. O resultado foi notável, com a adesão e
o respeito ao Vazio Sanitário, no qual, além de não haver
cultivo de algodão, realiza-se a eliminação das plantas
hospedeiras e tigueras, dentro e fora das propriedades.
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Nas duas safras do Biênio, 2018/2019 e
2019/2020, foram realizadas blitzes educativas
em rodovias, para sensibilização de motoristas,
e ações de conscientização, junto aos
produtores e proprietários de algodoeiras,
com foco no transporte correto da pluma e do
caroço de algodão. Durante estes contatos, os
técnicos vistoriaram os caminhões e reforçaram,
com a entrega de material educativo, as
recomendações legais para o acondicionamento
e trânsito das cargas de algodão e de seus
derivados.

A blitz integra a campanha “Não ao Bicudo”
e visa a reforçar as orientações, para evitar
que o algodão se desprenda no decorrer do
transporte e seja criado um ambiente propício
para a proliferação do inseto às margens das
rodovias e estradas. O transporte deve seguir
as recomendações da lei de defesa vegetal
da Adab nº 10.434/2006 e o decreto da lei nº
11.414/2009 que prevê, dentre outras medidas,
o envelopamento do caminhão, para carregar
caroços e resíduos do algodão, além da limpeza
e do “sopro” do veículo, após o carregamento.

Transporte correto do
algodão
Nesta ação da Campanha Não ao Bicudo, o Programa
Fitossanitário dissemina informações para garantir o
melhor manejo para controle das pragas e doenças do
algodoeiro, em especial, do bicudo. São feitas visitas
às unidades de beneficiamento para orientação acerca
do transporte correto do algodão em caroço, fardões e
rolinhos.

Principais pragas do
algodoeiro nas safras
2018/2019 – 2019/2020
Os níveis de infestações de pragas não fugiram à regra
dos anos anteriores, tanto para as áreas de algodão
quanto às áreas de rotação (soja/algodão – milho/
algodão). As maiores incidências foram de ácaro,
pulgão e do complexo de lagartas, principalmente a
Spodoptera, que está sempre presente nos eventos

transgênicos e não-transgênicos; entretanto, as
incidências foram controladas e não trouxeram danos
expressivos. Os maiores índices de presença e ataque
ficaram por conta do bicudo, com perdas significativas
em alguns núcleos. Em outros, o bicudo foi controlado,
com intensificação do uso de boas práticas de manejo.

Armadilhamento na
entressafra – Vazio
Sanitário

Blitz educativa da Campanha Não ao Bicudo.

Destaque também para as blitzes educativas
nas rodovias que esclarecem sobre a técnica de
“envelopamento” das cargas. Esta medida é eficiente
e de baixo custo. Ela barra o desperdício pelo
derramamento de algodão ou do caroço de algodão
nas rodovias e estradas vicinais. Desta forma, evita
a emergência das chamadas plantas voluntárias, ou
tigueras, que servem de hospedeiras para pragas e
doenças da cotonicultura.

A Abapa, através do Programa Fitossanitário, faz o
armadilhamento com feromônios nas principais linhas
de todos os 18 núcleos que produzem algodão. Esta
ação acompanha a flutuação populacional do bicudo
durante a entressafra, quando é implantado o Vazio
Sanitário, que vai de 20 de setembro a 20 de novembro.
A mensuração norteia o produtor quanto às infestações
e, assim, aumenta as chances de que suas decisões, no
começo da safra, sejam acertadas.
Leitura semanal da armadilha.

Blitz educativa da Campanha Não ao Bicudo.

•

Instalação aos 60 dias antes da semeadura

•

Período do monitoramento: 9 - 11 semanas

BAS*

Número de aplicações

Faixa de infestação

ZERO

0

Verde

1

Azul

•

Distância: 150 a 300 metros

0,01 a 1

•

Leituras semanais

1,01 a 2

2

Amarelo

•

Trocas de feromônios - 15 dias

Maior que 2

3

Vermelho

*Bicudos/Armadilhas/Semana

Parâmetros de aplicações
em relação aos índices BAS
(Bicudos/Armadilhas/Semana)
Nas safras 2018/2019, foram instaladas, em todas as linhas
dos 18 núcleos das regiões oeste e sudoeste da Bahia, 457
armadilhas. Todas elas são georreferenciadas, e passam
por leituras semanais, durante 11 semanas. A cada 15 dias
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o feromônio é trocado. No Vazio Sanitário que antecedeu
a safra 2019/2020, foram instaladas 449 armadilhas na
região Oeste, e 48 na região Sudoeste, totalizando 497
armadilhas de feromônios em todo o estado.
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O bicudo-do-algodoeiro
(Anthonomus grandis)

NÍVEIS DE INFESTAÇÕES DE BICUDOS (%) NO OESTE DA BAHIA

Safras 2018/2019 – 2019/2020
No Vazio da safra 2018/2019, para dar início à safra
2019/2020, novamente, não houve redução dos índices
BAS. Na primeira semana de leitura, foram 5,58 bicudos
por armadilha, chegando, ao final, na décima primeira
leitura, a índices de captura de 15,55 bicudos por armadilha
por semana. O índice BAS, de 6,76, ao final das 11 leituras,
chamou atenção, pois foi o mais alto das últimas seis
safras, atrás apenas do aferido na safra 2013, que foi
de 7,76 bicudos por armadilha. Para o Vazio da safra
2019/2020, antes do plantio da safra 2020/2021, a primeira
leitura do armadilhamento já sinaliza um BAS igual ao
Vazio da safra anterior.

Nível médio de bicudos (dias após emergência) de infestação de bicudos/lavouras nas safras no oeste da Bahia.
Bicudos capturados na armadilha.

COMPARATIVOS BAS MÉDIO POR SEMANA NO OESTE DA BAHIA - VAZIO SANITÁRIO
SEMANAS

VAZIO
SANITÁRIO
2013

VAZIO
SANITÁRIO
2014

VAZIO
SANITÁRIO
2015

VAZIO
SANITÁRIO
2016

VAZIO
SANITÁRIO
2017

VAZIO
SANITÁRIO
2018

VAZIO
SANITÁRIO
2019

VAZIO
SANITÁRIO
2020

1ª

25,02

7,17

8,73

0,44

0,53

3,86

5,58

5,46

2ª

19,46

3,92

4,30

0,20

0,66

2,57

6,60

2,83

3ª

5,73

5,19

1,48

0,22

0,23

2,46

6,69

2,00

4ª

2,18

1,74

0,39

0,31

0,06

1,47

1,97

2,16

5ª

3,59

1,09

0,68

0,40

0,07

2,34

4,62

2,71

6ª

8,42

1,45

1,83

0,11

0,14

1,70

5,87

2,97

7ª

4,36

0,99

1,18

0,08

0,48

4,08

7,24

7,07

8ª

4,31

1,33

0,61

0,11

0,70

3,37

3,57

7,78

9ª

6,46

0,89

1,43

0,47

1,89

2,46

8,14

6,69

10ª

3,63

0,60

1,95

0,28

0,59

1,25

8,51

1,58

11ª

2,19

0,80

0,96

0,10

0,51

0,41

15,55

6,75

BAS FINAL

7,76

2,29

2,14

0,25

0,53

2,36

6,76

4,36

Estes indicadores serviram de alerta para todos os
produtores, na safra 2019/2020, que aplicaram as boas
práticas e manejos para o controle da praga. O uso de
tecnologias em aplicações de defensivos, tais como UBV
(Ultra Baixo Volume) e BVO (Baixo Volume Oleoso),
o manejo de capinas nas sobras de restos culturais,
as aplicações (baterias) intensas nas fases iniciais, a

Em alguns núcleos da região Oeste, a pressão de bicudos
foi muito significativa e comprometeu as bordaduras e
até boa parte dos talhões, afetando a produtividade em
algumas propriedades. De modo geral, notou-se a redução
do bicudo ao longo do DAE (Dias Após Emergência) da
cultura, finalizando, aos 180 dias, com 0,65% de bicudos
nas lavouras, um dos índices mais baixos das últimas cinco
safras, quando já se chegou até a 3,4%, na safra 2016/2017.
Mesmo reduzindo o número de aplicações e bicudos nas
lavouras, o armadilhamento do Vazio da safra 2019/2020
(entressafra 2020/2021) já demonstra, nas primeiras
leituras, uma flutuação populacional do bicudo, alta no
final do ciclo e Vazio Sanitário. Na região Sudoeste, a

Bicudo-do-algodoeiro.

pressão de bicudos foi intensa. De forma geral, houve um
aumento ao longo do DAE, com índices de 17% a 23%, aos
120-150 dias de emergência, um dos mais altos das últimas
safras.

NÍVEIS DE INFESTAÇÕES DE BICUDOS (%) = SUDOESTE DA BAHIA

intensificação das aplicações nas bordaduras, o uso de
produtos específicos e de ótimo controle, o manejo de
inseticidas de amplo espectro nas áreas de rotações com
sobras de plantas voluntárias de algodão e a instalação
de tubos “atrai e mata” contribuíram para a redução dos
níveis populacionais do bicudo.
Nível médio de DAE (Dias Após Emergência) de infestação de bicudos nas lavouras do sudoeste da Bahia por safra.
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Fazendo um comparativo entre o número de aplicações,
para controle do bicudo e outras pragas, notamos que, na
safra 2019/2020, houve redução de 1,8 de aplicação nas
intervenções específicas para o controle do inseto, em
relação à safra anterior. Foram feitas 17,2 para o bicudo,

e 22,6 aplicações para contenção de todas as pragas. A
diminuição foi de 3,4 aplicações, ante a safra 2018/2019.
As chuvas no meio do ciclo da cultura dificultaram os
manejos, ampliando a flutuação populacional do inseto.

Durante a execução do programa, na safra 2018/2019,
assim como no andamento da safra 2019/2020, foram
realizadas 40 reuniões e/ou tours, nas propriedades
que cultivam algodão e áreas de rotação de culturas,
atendendo a todos os 15 núcleos regionais do oeste da
Bahia. No Sudoeste, foram realizadas 15 reuniões, nos três
núcleos regionais. Nestas reuniões, foram apresentadas
as ações de manejo de controle de soqueiras e tigueras
de algodão, os dados da safra 2018/2019, bem como o
andamento da safra 2019/2020.

Comparativo da média de aplicações de
inseticidas - oeste da Bahia
26,0
24,7
22,6

22,5
21,3
19,3

20,7
19,0

18,7

17,2

16,9
13,5

2013/2014

2014/2015 2015/2016

14,9

Encontro técnico Reuniões e tours safras
2018/2019 e 2019/2020
O núcleo Alto Horizonte foi a parada do tour no dia 07
de junho. No mesmo mês, no dia 27, foi a vez do núcleo
Rio Grande receber a visita dos técnicos. Em 18 de agosto
de 2019, aconteceu uma reunião, no núcleo Rosário,
Correntina e Jaborandi. No dia seguinte, a experiência foi
repetida, no núcleo Rio Grande. Um pouco mais à frente,
em 24 de agosto, a reunião ocorreu no núcleo Campo
Grande e Cascudeiro.

TOTAL

15,3

BICUDO

2016/2017 2017/2018

2018/2019 2019/2020
Reunião nos núcleos.

Tour nos núcleos.

Histórico de aplicações de inseticidas (médias) no oeste da Bahia.

Eliminação de tigueras nas
margens das rodovias e
estradas vicinais

O que chama atenção é o fato totalmente inédito que
pegou o mundo de surpresa e nos obrigou a pensar
soluções para contorná-lo, a pandemia da covid-19.
As reuniões, tradicionalmente presenciais, precisaram
acontecer em novos moldes de segurança, a partir
de março de 2020, e algumas foram substituídas por
videoconferências. Cada uma delas teve a participação
média de 20 pessoas, dentre produtores, gerentes,
agrônomos e técnicos das propriedades e do Programa
Fitossanitário.

Durante as safras 2018/2019 e 2019/2020, a Abapa,
através do Programa Fitossanitário, deu continuidade
aos manejos para controlar e eliminar quimicamente as
tigueras de algodão. Com mais esta ação, realizada com o
uso de herbicidas permitidos e autorizados pelo Ministério
da Agricultura e Adab, 100% das tigueras de algodão
foram erradicadas.
Ao longo das safras, os cotonicultores vêm ajudando na
eliminação mecânica, feita com enxada, e na manutenção
dos perímetros urbanos e das estradas vicinais. Desta
maneira, eliminam-se focos de multiplicação do bicudo e
as populações de outras pragas e doenças são reduzidas.
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Pulverização – dessecação de tigueras de algodão às margens das rodovias.

Aproximadamente, dois mil quilômetros das rodovias e
estradas vicinais do oeste e do sudoeste da Bahia ficaram
livres de plantas voluntárias de algodão.
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A passagem do tour, as reuniões e as visitas técnicas são
sempre muito aguardadas e produtivas. Nos núcleos Roda
Velha/Linha Verde, Alto da Serra/Roda Velha de Baixo e
Nova América, a experiência aconteceu, em 2019, no dia
26 de agosto. Também foi proveitosa a reunião do núcleo
Estrada do Café e Anel da Soja/Fazenda Palmares que fez
parte da agenda do Programa Fitossanitário, no mesmo
dia daquele mês.

Contamos com o aporte de especialistas como Dr. Paulo
Degrande, que passou seus conhecimentos para a equipe
de técnicos do Programa. Em 2 de maio de 2019, o núcleo
Rosário, Correntina e Jaborandi recebeu uma visita
técnica. No dia seguinte, foi a vez de Campo Grande e
Cascudeiro. Em 8 de maio, foi realizada uma reunião com
um pesquisador da Embrapa, Dr. Fabiano Perina.
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Tour nos núcleos.
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Região Sudoeste
2019
O Programa Fitossanitário reuniu produtores de
algodão na região de Nova Esperança, município
de Palmas de Monte Alto, no dia 4 de outubro.
Tour nos núcleos.

Ainda em 2019, em 31 de outubro, a reunião de
alinhamento das ações do Programa Fitossanitário se deu
na sede da Cooperfarms, em Luís Eduardo Magalhães.
Foram várias delas em outubro de 2019: nos núcleos
Placas/Bela Vista e Rio de Pedras, no dia 10; no núcleo Alto
Horizonte, no dia 11; no núcleo Paraíso/Rodovia da Soja, no
dia 15; e no Ouro Verde/Estrondo, em 22 de outubro.
Em novembro de 2019, as reuniões aconteceram nos
núcleos Rosário/Correntina/Jaborandi e Rio Grande, no dia
14; Roda Velha, Linha Verde e Alto da Serra, Roda Velha
de Baixo, Nova América e Paraíso, Rodovia da Soja, no

Tour nos núcleos.

dia 20; Placas e Bela Vista, Rio de Pedras e Wanderley,
no Centro de Treinamento da Abapa, no dia 21, e Alto
Horizonte, no dia 22.
No dia 26 de novembro, teve reunião no núcleo Campo
Grande e Cascudeiro. Em 29 de novembro, reunião com
o núcleo Estrada do Café, Anel da Soja/Comunidade
Novo Horizonte. O núcleo Ouro Verde e Estrondo
recebeu o tour no dia 13 de dezembro. Em 19 de

No dia 10 de outubro, a reunião aconteceu com
produtores e técnicos da Adab, no município
de Guanambi. E, nesse mesmo dia, diversos
encontros ocorreram, em várias microrregiões
do município de Iuiú, com a presença de 16
produtores locais.

dezembro, foi a vez das fazendas do núcleo Rio Grande
sediarem o tour.

2020
2020
Em 19 de fevereiro de 2020, teve tour no núcleo Roda
Velha de Baixo. Em 21 do mesmo mês, foi a vez do núcleo
Estrada do Café/Anel da Soja. Em 28 de fevereiro, a
mesma experiência se deu no núcleo Alto Horizonte. No
mesmo dia, as fazendas do núcleo Paraíso e Rodovia Anel
da Soja foram sede do tour.

Em 21 de janeiro, o encontro foi com os
produtores da região de Espraiado e Caraíbas, no
município de Palmas de Monte Alto.
Reunião com produtores de algodão da região
de Lagoa do Boqueirão, município de Sebastião
Laranjeiras, no dia 22 de janeiro. No dia 18 de
fevereiro, houve reunião com produtores de
algodão da comunidade de Vargem Bonita, no
município de Guanambi.

Em março, antes da declaração oficial de pandemia pela
OMS, teve tour no núcleo Campo Grande e Cascudeiro,
no dia 3. No dia seguinte, 4, a parada foi nos núcleos Nova
América/Linha Verde e Alto da Serra/Roda Velha. No dia
10, houve reunião com produtores, gerentes e consultores,
em um total de 24 participantes. No dia seguinte, 11,
ocorreu tour nas áreas de rotação de culturas do núcleo
Rosário/Correntina/Jaborandi.
A partir da pandemia, foi preciso inovar, porque o
Programa Fitossanitário, definitivamente, não pode
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Reunião por videoconferência: produtores líderes de núcleos,
consultores, gerentes e técnicos sobre o andamento da safra do
algodão 2019/2020. Realizada em 24 de abril de 2020 com 23
participantes.

parar, sob pena de arruinar todo o trabalho já realizado.
Inauguramos a era das videoconferências para as reuniões
que podem ser concretizadas fora do campo.
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Na região de Casa do Meio, no município
de Sebastião Laranjeiras, no dia 4 de março,
aconteceu uma reunião com a presença do
coordenador do Programa Fitossanitário, Antônio
Carlos Santos Araújo (em áreas irrigadas por
gotejamento), e de produtores da agricultura
familiar. Ao todo, 15 pessoas estiveram presentes.
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Apoio às pesquisas

Encontro Matopiba

A Abapa, com o apoio técnico e logístico do Programa
Fitossanitário, continua em ação com os projetos de
pesquisa dos parceiros, a exemplo da Fundação Bahia,
com a qual executa o projeto Fitonematoides, realizando,
em toda a região oeste da Bahia, a coleta de amostras
para identificação e mapeamento das diferentes espécies
de nematoides – Meloidogyne, Pratylenchus spp,
Rotylenchulus reniformis –, encontradas nos solos da
região, e para o manejo de plantas daninhas.

Nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2019, os técnicos
da Abapa estiveram presentes no IV Encontro de
Engenheiros Agrônomos da Região do Matopiba, no qual
apresentaram os resultados das ações desenvolvidas
na Bahia. O evento foi realizado no Sindicato Rural de
Luís Eduardo Magalhães e contou com a presença de
pesquisadores, gerentes das fazendas, produtores rurais e
técnicos do agro.

O projeto Monitora Oeste, uma parceria da Abapa
com a Embrapa e a Fundação Bahia, atua na coleta
de esporos para identificação do fungo da ramulária
(Ramularia areola) e da ferrugem da soja (Phakopsora

pachyrhizi). Este monitoramento visa a alertar ao produtor
a ocorrência do fungo das doenças para tomada de
decisões em suas lavouras. As universidades Uneb e Unesp

bicudo-do-algodoeiro e as recomendações para o manejo
e controle das pragas e doenças.

Treinamentos e capacitações

Missão Israel
Monitoramento caça-esporos através do Programa Fitossanitário.

– Esalq têm o apoio da Abapa/Programa Fitossanitário na
coleta de insetos-praga que são utilizados nas pesquisas
de manejo de resistência, seja para bicudo, percevejos ou
lepidópteras, como as lagartas spodoptera e helicoverpa.

Participação em Eventos

Apresentação das ações do Programa Fitossanitário – Seminário Guanambi – BA.

Entre os dias 18 e 29 de julho de 2019 foi realizada
a Missão Técnica e Científica em Israel. Líderes de
núcleos e técnicos do Programa Fitossanitário puderam
conhecer novos modelos e aplicabilidades da agricultura
4.0. Eles participaram de palestras e visitas técnicas,
observando tecnologias de aplicações de agroquímicos
em baixos volumes, mesmo em condições adversas, e de
monitoramento de pragas e doenças com drones, e os

Os técnicos do Programa Fitossanitário participaram do
treinamento para uso de drones ocorrido em março de
2020; do 1º Curso Avançado de Tecnologia em Aplicação
Agrícola, em fevereiro de 2020; e do Curso de Monitores
de Pragas, em outubro de 2019. As três capacitações
contribuíram com o aprimoramento dos profissionais que
monitoram a safra de algodão na Bahia, permitindo o
intercâmbio com os agricultores e demais profissionais do
setor agrícola.

projetos de pesquisas desenvolvidos naquele país, além de
visitarem lavouras de algodão.

Workshop de divulgação
de resultados
Os produtores, gerentes e técnicos das propriedades,
bem como integrantes do agro, tiveram a oportunidade
de participar de um Workshop para divulgação de
resultados da Fundação Bahia, tendo sido realizado no
dia 13 de setembro de 2019. Nos dias 10 e 11 de julho de
2019, o Programa Fitossanitário participou do Workshop
Bicudo – Abrapa - FAO - ABC – em Brasília (DF). Este
evento contou com a participação dos principais estados e
países produtores de algodão na América do Sul. Durante
os eventos foram apresentados os principais aspectos e
dados de monitoramento da safra e dados de pragas.

Dr. Henrique Campos, vinculado à Unesp, no curso de tecnologia de aplicações.

Workshop para divulgação de resultados da Fundação Bahia.

Seminários

Workshop Bicudo – Abrapa - FAO - ABC – em Brasília (DF).

112

RELATÓRIO DE GESTÃO – BIÊNIO 2019-2020
CAPÍTULO 04 | FITOSSANIDADE

Dr. Paulo Degrande palestrando no curso para treinamento de monitores de pragas.

Nos dias 20, 21 e 22 de agosto, os resultados do Programa
Fitossanitário foram expostos para os integrantes da
cadeia produtiva do algodão da região Sudoeste, em
dois seminários realizados em conjunto com a Agência
Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), nas
cidades de Guanambi e Malhada. Foram demonstrados
os resultados da safra, o diagnóstico de infestação do
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Curso para treinamento de monitores de pragas.
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Conclusões a que
chegamos e os desafios
por vir

Kits de irrigação e produtividade (@/ha)
apoio à cotonicultura do Sudoeste
225

Um Programa Fitossanitário de sucesso precisa ser
constituído de regras e ter estrutura consistente, tanto
técnico-conceitual quanto instrumental. Tem que
contar com uma boa equipe institucional e envolver
os presidentes das instituições e sindicatos. Da mesma
forma, pressupõe uma equipe operacional capacitada, no
programa em si e nas fazendas. Estes times têm que ser
aptos e ágeis no diagnóstico dos problemas que ocorrem
nas lavouras. O aporte de recursos financeiros para
projetos, pesquisas e fiscalizações é imprescindível, assim
como o apoio das empresas fornecedoras do agro, dando
resposta às demandas de toda a cadeia produtiva.

Após este Biênio, a conclusão a que se chega
é que os principais desafios do Programa
Fitossanitário serão reduzir o número de
soqueiras e tigueras de algodão e aumentar
o Vazio Sanitário, não apenas o do algodão,
mas das principais culturas regionais, como
a soja. Com isso, diminuiremos os custos
com aplicações de defensivos, contribuindo
para o agronegócio, ambiental, social e
economicamente.

Apoio à cotonicultura do
sudoeste da Bahia nas
Safras
2018/2019 – 2019/2020
A cotonicultura tem grande significado socioeconômico
para o sudoeste da Bahia, onde, embora não tenha
mais a relevância do passado, é uma das principais
atividades agrícolas. Hoje, ela é, predominantemente,
praticada por agricultores familiares. A questão é que
este é um cultivo que, nos moldes atuais, demanda
investimento, profissionalismo e tecnologia para ser
viável, minimizar riscos e trazer rentabilidade para quem
se habilita a praticá-lo. Por isso é tão importante o apoio
aos cotonicultores do Sudoeste, o que a Abapa vem
garantindo, através da transferência de tecnologia e de
conhecimento, a fim de assegurar a sustentabilidade da
atividade para estas famílias cotonicultoras.
Com o apoio do Programa Fitossanitário, o homem do
campo do Sudoeste se sente incentivado a permanecer
em sua atividade, que remunera muito bem, quando
conduzida corretamente. Para contornar um dos maiores
problemas enfrentados pelos cotonicultores do Sudoeste,
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223,6

214

213,1

202,4

201,6
188

@/ha

170,2

47
8

6
SAFRA
2014/2015

SAFRA
2015/2016

49

Quantidade de Kits

58

20
SAFRA
2016/2017

SAFRA
2017/2018

SAFRA
2018/2019

SAFRA
2019/2020

Total
de Kits

Média
@/ha

Kit de irrigação doado pela Abapa aos pequenos produtores.

Reunião com produtores de algodão no município de Iuiú.

Área com semeadura em andamento, município de Sebastião Laranjeiras.

Reunião com produtores de algodão do município de Sebastião Laranjeiras.

Colheita do algodão em andamento, produtividade estimada de 190@ de algodão em caroço.

Algodão colhido de forma mecânica em kit doado pela Abapa.

o déficit hídrico, são doados kits de irrigação, e, nas
Unidades Demonstrativas, eles adquirem o know-how para
o cultivo do algodão.
Chamar para si a responsabilidade de difundir tecnologias
e colaborar para a viabilidade da cotonicultura do
Sudoeste é, para a Abapa, fundamental para o
desempenho da cotonicultura do estado, uma vez
que isto alavanca a qualidade, a fitossanidade e,
consequentemente, a sustentabilidade, ajudando na
performance da produção baiana.
Neste Relatório de Gestão do Biênio 2019/2020,
dedicamos um capítulo para mostrar como a Abapa
tem contribuído, com a doação dos kits de irrigação e
transferência de tecnologia, para o desenvolvimento da
cotonicultura da região Sudoeste.
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Apoio aos
pequenos
produtores
Incentivar a cotonicultura desenvolvida pelos pequenos
produtores, além de importante do ponto de vista
social, ajuda a fortalecer a produção de algodão na
Bahia, o segundo maior produtor do Brasil.

Retomada
sustentável
Incentivar a cotonicultura desenvolvida
pelos pequenos produtores, além de
importante do ponto de vista social, ajuda
a fortalecer a produção de algodão na
Bahia, o segundo maior produtor do Brasil.

D

e hectare em hectare, a Bahia se tornou
o segundo maior produtor de algodão
do Brasil. Grande parte das lavouras
baianas está no Oeste, mas existem cerca de
5,5 mil hectares, menos de 2% da área total
do estado, na região Sudoeste. Pode parecer
pouco, mas são números muito importantes.
Nos três núcleos, formados pelos municípios
de Candiba, Pindaí, Urandi, Guanambi, Palmas
de Monte Alto, Malhada, Iuiú, Santana, Bom
Jesus da Lapa, Caculé, Lagoa Real, Brumado,
Tanhaçú, Rio do Antônio, Livramento de Nossa
Senhora, Malhada de Pedras, Igaporã, Sebastião
Laranjeiras, Carinhanha e Serra do Ramalho,
famílias de agricultores, que por si só teriam
poucas chances de acesso às novas tecnologias
e materiais genéticos, encontram na Abapa uma
grande aliada para fazer da atividade um vetor
de renda e desenvolvimento.
Mesmo quase 20 anos depois da região deixar
de ser o expoente da cotonicultura no estado,
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ainda há quem pense em cidades como
Guanambi e Palmas de Monte Alto quando
se fala em produção de algodão na Bahia,
embora muito pouco tenha remanescido de um
passado em que a pluma fez a fortuna de seus
moradores.
A região ganhou notoriedade na cotonicultura
em meados do século XVIII, quando o Brasil se
tornou um importante fornecedor da matériaprima, que supria os teares ingleses, no período
da Revolução Industrial. Naquele momento,
e em muitos outros ao longo da história da
atividade, não apenas na Bahia, mas em todo
o país, a um surto de alta produção, motivado
por um fator externo de demanda de mercado,
seguiam-se sempre o declínio e um hiato, que
só seria superado quando a conjuntura global
novamente exigisse. Não havia constância
na produção e, consequentemente, no
fornecimento. Sem um grande fato histórico,
que tirasse a concorrência do jogo, como
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uma guerra, ou uma crise fitossanitária, a
cotonicultura voltava a ser uma atividade
complementar à pecuária, e absolutamente
rudimentar.
Esses altos e baixos perduraram até os anos
de 1990, quando o bicudo-do-algodoeiro, os
solos cansados de séculos de uso intensivo,
implementos agrícolas inadequados e
monocultura deram o tiro de misericórdia na já
claudicante produção regional de algodão.
Hoje, por influência do trabalho desenvolvido
pela Abapa, os cotonicultores da região
trabalham imbuídos do conceito de
sustentabilidade, pilar da cotonicultura do
oeste da Bahia. A questão é que o modelo
sustentável de produção de algodão baseiase na tecnologia e nas boas práticas agrícolas.
Para um pequeno produtor, isso pode ser
financeiramente inviável, dados os custos de
máquinas, de instrumentos e de outros insumos.

No Sudoeste, outro fator determinante – e caro!
– é a irrigação. Os municípios não dispõem da
mesma vantagem climática do Oeste, com um
regime regular de chuvas, distribuição favorável,
desde o plantio até o desenvolvimento das
lavouras, e seca na hora da colheita.
Para superar estes gargalos e ajudar a
cotonicultura regional a encontrar o ponto
de equilíbrio, a Abapa vem implementando,
há anos, iniciativas de transferência e difusão
de tecnologias. Estas ações permitem aos
pequenos produtores uma renda assegurada
pela atividade, e motivos para continuar em
suas terras. Fomentar o plantio e incrementar
a produtividade e a qualidade é algo bom
para as famílias e para a produção do estado,
que avança num mesmo diapasão, e, no final,
impulsionando e fortalecendo o algodão do
Brasil.
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Na década de 1980, o sudoeste da Bahia chegou
a plantar mais de 250 mil hectares. A atividade
gerava em torno de 220 mil empregos. Sozinha,
a região era responsável por todo o algodão
produzido no estado. Contudo, o cenário mudou
drasticamente e a cultura declinou; com o
surgimento de pragas e adversidades climáticas,
o que restou foi o cultivo em pequena escala.
Como a principal atividade econômica da região
era o plantio de algodão, houve uma intensa
migração do campo para a cidade e uma
queda da renda per capita, o que ocasionou
graves problemas sociais para grande parte das
cidades do sudoeste baiano.

A partir de 2014 a Abapa elaborou um
Projeto Piloto de Irrigação Suplementar por
gotejamento para atender três produtores
do município de Brumado e três em Malhada,
como unidades demonstrativas do cultivo
do algodoeiro em um sistema de irrigação
complementar, com capacidade para irrigar uma
área de até um hectare. Um total de 188 kits
de irrigação foram distribuídos, desde então, o
que proporcionou uma produtividade média de
204 arrobas de algodão em caroço por hectare,
estimulando a cotonicultura no sudoeste da
Bahia.

O projeto já beneficiou 200 famílias baianas.
Idealizada inicialmente para os pequenos
produtores do Sudoeste, em 2014, a ação
rompeu as fronteiras, e vem garantindo apoio
na região Oeste, com a doação de kits de
irrigação, sementes e equipamentos para o

desenvolvimento da produção agrícola. A
Abapa vem promovendo sustentabilidade,
levando mais produtividade e rentabilidade
às lavouras dos pequenos agricultores,
transformando a vida de quem vive nas áreas
agrícolas do oeste e sudoeste da Bahia.

REGIÃO SUDOESTE

Relatório de ações
Os cotonicultores baianos, por meio da
Abapa, vêm apoiando e contribuindo com a
disseminação de tecnologia no sistema de
plantio, principalmente com irrigação, para os
pequenos agricultores do oeste e do sudoeste
da Bahia. Além dos equipamentos de irrigação,
a entidade promoveu, no decorrer do biênio
2019/2020, a doação de materiais para o
preparo de solo, sementes, adubação de base
e cobertura, inseticidas, herbicida e regulador
de crescimento, que, juntamente com os kits de
irrigação, contribuem com o plantio rotacionado
de culturas como feijão, milho, melancia,
abóbora, dentre outras.

Kit de irrigação: colheita do algodão safra 2019/2020.
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O programa fitossanitário da Abapa, em
parceria com as prefeituras, por meio das
secretarias de agricultura e associações de
pequenos agricultores dos municípios, também
leva orientações sobre a relevância da adesão
de tecnologias de irrigação e sementes, para
aumentar a produtividade, além do manejo
correto para o controle e prevenção de pragas
e doenças do algodão. Estas ações da Abapa
se mantiveram na região Sudoeste ao longo
da safra 2019/2020, apesar das restrições
de isolamento recomendadas por conta da
pandemia do coronavírus.

Kit de irrigação: entrega e instalação no município de Iuiú.

A Abapa investiu R$ 500 mil na safra
2019/2020, com recursos do Fundeagro, para a
doação de 58 kits de irrigação para pequenos
produtores de 13 municípios do Sudoeste da
Bahia: Malhada, Iuiú, Carinhanha, Sebastião
Laranjeiras, Palmas de Monte Alto, Serra do
Ramalho, Guanambi, Pindaí, Urandi, Candiba,
Brumado, Lagoa Real e Rio do Antônio. Os kits
garantiram uma produtividade média de 201,6
arrobas por hectare.

Fitossanitário da Abapa atendeu estes
produtores com assistência, apoio e suporte
técnico.

Nestes mesmos municípios, na safra 2018/2019,
a Abapa aportou recursos da ordem de R$
400 mil para beneficiar 49 propriedades
com os kits de irrigação. O resultado foi uma

a rotacionarem suas áreas com culturas
regionais como sorgo, milho, feijão, tomate,
melancia, abóbora, dentre outras.

produtividade média de 170,2 arrobas/hectare
de algodão em caroço. Ainda no âmbito do
apoio aos cotonicultores da região, o Programa

Durante a safra, foram realizadas reuniões e
treinamentos nas associações com a finalidade
de orientar e ensinar aos produtores estratégias

Os técnicos do programa fitossanitário
realizaram, quinzenalmente, visitas técnicas
aos produtores beneficiados com orientações
no manejo correto de aplicação de inseticida e
tratos culturais das lavouras algodoeiras. Nestas
oportunidades, os técnicos orientaram os
produtores, ao término da colheita de algodão,

Kit de irrigação: cultivo de melancia após a colheita do algodão da safra 2019/2020.
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de controle do Bicudo e das principais pragas
que atacam a cultura do algodoeiro. Incentivada
pelo projeto de apoio da Abapa, a região
Sudoeste possui cerca de 500 hectares de área
cultivada com algodão e outras culturas em

sistema irrigado por gotejamento, aspersão e
microaspersão, melhorando e garantindo ao
produtor a permanência no campo.

OESTE DA BAHIA

Kits de irrigação e produtividade (@/ha)

Kit de irrigação: entrega aos produtores da zona rural do município de Correntina.

Apoio à cotonicultura do Sudoeste.

A Abapa, na região Oeste, vem proporcionando o
desenvolvimento da agricultura, por meio da doação
de kits de irrigação aos pequenos agricultores
familiares da região baiana. Na safra 2019/2020,
houve a distribuição de um total de 23 kits de
irrigação. Cidade polo do oeste da Bahia, Barreiras
foi contemplada com três kits, apoiando a produção
de hortas, frutas e legumes do Assentamento Ilha da
Liberdade e das localidades de Cana Brava, Melancia
e Nanica. Em São Desidério, foram beneficiadas com
kits de irrigação oito famílias da zona rural: cinco em
Correntina; e três em Cocos.
A Abapa também promoveu a doação de materiais
como frascos, potes e garrafas plásticas e metálicas,
contribuindo com um grupo de 80 produtoras
de pimenta do Assentamento Rio de Ondas,
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Área de rotação milho/algodão no município de Candiba.

Área com colheita em andamento, estimativa de produtividade de 220@ de algodão em caroço.

Produtores realizando catação de botões florais atacados pelo bicudo, município de Carinhanha.

Colheita do algodão em andamento, produtividade estimada: 190@ de algodão em caroço.
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Kit de irrigação: entrega para os produtores da zona rural do município de Barreiras.

em Luís Eduardo Magalhães, para possibilitar a
melhor inserção do produto no mercado. Já em
2019, foram beneficiadas oito famílias e doados
três kits de irrigação destinados aos produtores
de São Desidério, além de serem contemplados
produtores de Correntina, Muquém do São Francisco
e Wanderley. Assim como acontece na região
Sudoeste, os produtores recebem apoio técnico para
a instalação e manutenção dos kits de irrigação, por
parte das secretarias de agricultura dos municípios.
A partir de 2018, também foram realizadas doações
de sementes para agricultores de comunidades
rurais de Barreiras, a exemplo da localidade de São
Vicente. Cerca de 50 agricultores que integram o
Programa Vale Produtivo, da Prefeitura de Barreiras,
receberam em torno de 800 quilos de sementes.

Kit de irrigação: entrega aos produtores da zona rural do município de São Desidério.
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06

Qualificação
O cotonicultor valoriza a formação e a qualificação
profissional dos trabalhadores que atendem às fazendas.
Por isso, através da Abapa, investe para garantir a
excelência nos Recursos Humanos.

Educação – alavanca
do desenvolvimento

H

ouve um tempo em que trabalhar
na agricultura era um dos únicos
recursos para quem não teve acesso
à educação. Hoje, o conhecimento, geral,
técnico ou de gestão, tem se tornado cada
vez mais desejável e, em muitos casos, um
fator decisivo.
Máquinas modernas deixaram para trás o
campo da mecânica simples e agregaram a
eletrônica, além da comunicação via satélite,
tornando-se verdadeiros robôs de plantar,
colher, pulverizar, monitorar, dentre muitas
outras funções. Esta evolução, contudo, não
dispensou os seres humanos do processo.
Ao contrário, fez da capacidade das pessoas
de raciocinar, decidir e agir acertadamente,
e com criatividade na solução de problemas,
um atributo cada vez mais requerido, seja na
fazenda, no escritório ou no laboratório.
Com o avanço da agricultura, sobretudo
na produção de algodão, soja e milho, a
região oeste da Bahia deu um grande salto
de desenvolvimento, tendo pelo menos
cinco dos seus municípios entre os de maior
Produto Interno Bruto (PIB) Agropecuário do
Brasil. Este desenvolvimento fez despontar
as novas “agrometrópoles”, como Luís
Eduardo Magalhães, município que tem pouco
mais de 20 anos, e São Desidério, líder na
produção de algodão no estado, no qual o
PIB Agropecuário representa 66,5% do PIB
do município. São Desidério, por sinal, ocupa
o terceiro lugar do ranking, publicado pelo
IBGE, dos 50 maiores PIB Agropecuários
do país, atrás de Sorriso e Sapezal, no Mato
Grosso.
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É fácil imaginar, portanto, que o agro
movimenta riquezas em cadeia, sendo a
principal fonte de renda e receita destas
cidades. Isso exige um imenso contingente de
pessoas, trabalhando não apenas no campo,
mas em todos os elos da cadeia produtiva.
Assim, a demanda por bons profissionais
é crescente e não existe outra maneira de
formá-los, senão por meio da educação.

Atualmente, são parceiros da Abapa no
CT: Agrosul-John Deere, Oeste PneusPirelli, SENAR/SPRB/SPRLEM, SESI, SENAI,
IEL, Veneza Equipamentos - John Deere,
PIVÔDRIPP - Valley, Gutemburgo - Volvo e
ABA - Manutenções de Aeronaves. O CT tem
apoio financeiro do Fundeagro e do Instituto
Brasileiro do Algodão (IBA).
O Centro de Treinamento faz parte do Pilar
Social da Sustentabilidade, sobre o qual toda
a estratégia da Abapa se alicerça. Neste
Relatório de Gestão do Biênio 2019/2020,

temos orgulho em demonstrar o crescente
desempenho das iniciativas de Qualificação no CT,
e também o quanto fomos além, com o Programa
Conhecendo o Agro, que, neste período, inovou,
com a criação do Prêmio Conhecendo o Agro
e a publicação de duas cartilhas pedagógicas,
voltadas para os alunos do Ensino Fundamental
I e II, que contam, em uma narrativa lúdica,
protagonizada pela “Turma do Agripino”, a
história da agricultura, a origem de vários cultivos
agrícolas e a noção de setores econômicos,
evidenciando o quanto o campo faz parte da vida
de todos, mesmo dos que moram longe dele.

Da mesma forma que a renda gerada
diretamente pela atividade agrícola tem um
impacto positivo em toda a economia, graças
ao efeito multiplicador sobre o comércio e
os serviços em geral, todo o investimento
em educação no agro repercute em
benefício para todos os outros setores,
pois a qualificação profissional potencializa
a empregabilidade e as chances de se
alcançar maiores patamares de renda, que
será multiplicada nos demais segmentos da
economia, num ciclo virtuoso.
O cotonicultor da Bahia tem a exata dimensão
da importância da formação e da qualificação
profissional dos trabalhadores que atendem
às fazendas. Por isso, através da Abapa,
investe para garantir a excelência nos recursos
humanos, o que influencia decisivamente o
índice mais almejado na produção agrícola,
a produtividade. Em 2010, a Abapa criou
o Centro de Treinamento – Parceiros da
Tecnologia, que tem sido o grande difusor de
conhecimento e formador de mão de obra
da região, beneficiando não só o cultivo da
pluma, mas as demais cadeias produtivas.
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Foco na competência
O aperfeiçoamento, a melhoria contínua dos
profissionais e a inserção de mão de obra
qualificada no setor agrícola do oeste da
Bahia são as bases de atuação do Centro de
Treinamento (CT). Os cursos e capacitações
oferecidos no CT garantem melhor
produtividade, segurança, qualidade e bem-

estar para quem trabalha no campo ou no setor
administrativo das fazendas e de grupos ligados
ao agronegócio. Desde a sua inauguração, mais
de 40 mil pessoas já foram beneficiadas por
meio das ações de educação e de capacitação
profissional. Deste modo, o CT cumpre o seu
compromisso com a excelência e a inovação.
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As ações conduzidas pelo CT vão além
de atender as exigências normativas. Elas
aproximam o homem do campo das soluções já
existentes nos grandes centros, possibilitando
trocas de experiências que convergem no
amadurecimento das tratativas técnicas e
soluções cabíveis.

RESULTADOS 2019

Estrutura arrojada e
moderna
Instalado em um local amplo e adequado aos
treinamentos voltados às máquinas de grande
porte e aeronaves, o CT possui capacidade de
atender, diariamente, 400 alunos. As atividades
práticas acontecem numa área externa, de 5
mil metros quadrados. O Centro também é
composto por dois pavilhões cobertos, com
área de 3,6 mil metros quadrados, e estrutura
com dois laboratórios direcionados à Mecânica,
Elétrica e Hidráulica. Conta ainda com seis

laboratórios para aviação agrícola, veículos
rodoviários, pivôs agrícolas, tecnologia de
pneus, informática/agricultura de precisão
e simuladores de máquinas. Três salas
climatizadas e didaticamente adequadas, dois
auditórios, salas de coordenação e do núcleo
técnico-pedagógico, secretaria de cursos,
recepção e quatro banheiros fazem do CT um
lugar agradável para aprender, potencializando
a assimilação dos conteúdos.

Conquistas do Biênio
Nos últimos anos, o CT buscou novos
mecanismos, alternativas e parcerias capazes
de incrementar resultados e gerar valor, assim
como permitir operações cada vez mais
seguras e produtivas. O empenho coletivo de
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toda a equipe tornou possível capacitar mais
de 20 mil trabalhadores, cada uma dessas
pessoas, homens e mulheres, agora com mais
“ferramentas” para concretizar seus objetivos e
sonhos.
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A Abapa considera 2019 um ano excepcional
no que tange à Qualificação. Nossa meta de
atendimentos foi ultrapassada, o Centro de
Treinamento foi ampliado e passou a contar
com novas salas, laboratórios e auditórios.
Mais de 15 mil pessoas foram assistidas, por
meio dos 545 cursos, em 8.321 horas de
treinamento. Para além das pessoas que foram
diretamente impactadas pelo CT, a sociedade
entende a importância deste trabalho e o
valoriza.
O nível de satisfação daqueles que são
qualificados pelo CT é metrificado.
Considerando valores de zero a dez, a média
geral da avaliação de satisfação aplicada aos
alunos sobre todos os programas realizados
em 2019 foi de 9,0. Já a média de satisfação
aplicada aos proprietários e gestores de
fazendas sobre todos os programas realizados
em 2019 foi de 9,1.
Neste ano, foram oferecidos cursos,
capacitações e eventos nas seguintes
competências: Mecanização Agrícola,
Algodoeiras, Despoluir, Palestras, Movimentação
de Cargas, Cursos de Gestão, Normas
Regulamentadoras, Pivôs Agrícolas, Ensino
Técnico (EAD), Florestal, Informática,
Conhecendo o Agro, Rodoviário, Siderurgia,
Cozinha Agrícola, Tecnologia de Pneus, Visitas
Técnicas e Saúde.

RELAÇÃO DAS
CLASSES ATENDIDAS

Treinamento
Categoria

Participantes

CH

99

1280

2516

Algodoeiras

3

71

184

Despoluir

1

90

40

Palestras

89

5537

413

Movimentação de Cargas

53

581

1286

Cursos de Gestão

18

1070

284

Normas Regulamentadoras

173

2864

2816

Pivôs Agrícolas

2

32

16

Florestal

3

28

72

Informática

11

137

224

Conhecendo o Agro

51

2048

135

Rodoviário

1

13

20

Reuniões

1

20

1

Siderurgia

1

15

32

Cozinha Agrícola

5

75

128

Tecnologia de Pneus

3

17

16

Visitas Técnicas

16

567

54

Saúde

15

945

84

TOTAL

545

15390

8321

Classes
Mecanização Agrícola
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RESULTADOS 2020
CONHECENDO O AGRO
Assim como o agronegócio em 2020, o Centro
de Treinamento não parou. A pandemia de
covid-19 redobrou a exigência de adoção
de cuidados adicionais para proteger os
trabalhadores rurais. Mais que nunca, foi
preciso intensificar e redirecionar esforços para
continuar as capacitações; e o preparo técnico
da equipe, construído ao longo dos anos, ficou
evidente no período. É fato que a pandemia
impactou na rotina operacional, mas não
mudou a vocação de referência do CT, já que
adaptações foram realizadas, eventos ajustados,
plataformas de ensino e o formato operacional
dos treinamentos, aprimorados levando em
consideração, sobretudo, as orientações e
medidas de segurança.
Devidamente adequado ao “novo normal”, o
CT atendeu mais de 5 mil participantes, um
número expressivo para a região, considerando
que o mundo quase parou, em função da
disseminação global do coronavírus. Relevante
destacar a atuação imediata do CT no
desenvolvimento de medidas preventivas e
procedimentos que nortearam os cotonicultores
quanto às tomadas de decisão. Isto resultou em
mais um sucesso da atuação conjunta entre a
Abapa e o SESI-BA.

Os eventos no respectivo
período se dividiram
nas seguintes áreas de
competência:
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RELAÇÃO DAS
CLASSES ATENDIDAS

Treinamento
Categoria

Participantes

CH

48

832

1156

Algodoeiras

5

116

168

Palestras

71

2063

219

Movimentação de Cargas

18

180

352

Cursos de Gestão

6

109

96

119

1553

1936

Pivôs Agrícolas

4

107

16

Florestal

1

14

24

Informática

5

73

104

Conhecendo o Agro

14

705

43

Rodoviário

1

14

16

Reuniões

4

33

10

Siderurgia

1

4

32

Cozinha agrícola

8

86

160

Visitas Técnicas

1

7

1

Saúde

16

861

58

TOTAL

322

6757

4391

Classes
Mecanização Agrícola

Normas Regulamentadoras

Idealizado pela Abapa, o Programa Educacional
Conhecendo o Agro nasceu em 2019, com a
perspectiva de aproximar os professores e
estudantes da rede pública e privada de ensino do
conhecimento teórico e prático desenvolvido pelo
setor agrícola do oeste da Bahia. O Conhecendo
o Agro partiu de uma iniciativa do programa
educacional “Agronegócio na Escola”, da Associação
Brasileira do Agronegócio da Região de Ribeirão
Preto (ABAG-RP), em 2019, atendeu mais de 1,9
mil estudantes dos municípios de Barreiras e Luís
Eduardo Magalhães.
Dotado de metodologias e ações integradoras
que valorizam o agronegócio, a sustentabilidade
e as pessoas que habitam a região, o programa
proveu conhecimentos significativos e os direitos
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de aprendizagem nas esferas sociais, culturais,
educacionais e do mundo do trabalho, por
intermédio de ações didático-pedagógicas aliadas
à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), para
professores, estudantes e toda a comunidade.

2019: primeiro ano
Em 2019, ano em que foi implantado, o Conhecendo
o Agro atendeu a dois municípios: Barreiras e
Luís Eduardo Magalhães. Seis escolas receberam
o Programa, 1,9 mil estudantes foram assistidos
e 63 professores participaram das formações e
atividades propostas.

Mecanização Agrícola, Algodoeiras, Palestras,
Movimentação de Cargas, Cursos de Gestão,
Normas Regulamentadoras, Pivôs Agrícolas,
Ensino Técnico (EAD), Informática, Conhecendo
o Agro, Rodoviário, Siderurgia, Cozinha Agrícola,
Visitas Técnicas e Saúde.

Visita técnica na Fazenda Modelo.

Dentre as principais etapas e ações do Conhecendo
o Agro, estão a formação dos professores e equipes
pedagógicas; assistência técnica e pedagógica
às instituições participantes; construção do
material de apoio pedagógico para os estudantes;
visitas técnicas supervisionadas; oficinas sobre
Agronegócio e Sustentabilidade; pesquisas
direcionadas às atividades socioeconômicas da
região Oeste; materiais construídos pelos discentes;
apresentação das pesquisas e produções didáticas
no desfile cívico de 7 de Setembro; concursos para
os alunos e professores do Ensino Fundamental
I e II; e evento de encerramento, com premiação

Atividades práticas fazem parte da proposta do Conhecendo o Agro.

Alunos premiados pelo Conhecendo o Agro, em 2019.

de docentes e alunos. Mais de 400 participantes
prestigiaram o evento, no qual foram premiados
oito estudantes e dois professores, vencedores dos
concursos.
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Material didático com identidade própria

Ampliação em 2020
Em 2020, o Conhecendo o Agro foi ampliado
para nove municípios do oeste da Bahia,
garantindo a geração de capital intelectual
e novas aprendizagens para crianças,
adolescentes, jovens e educadores de escolas
públicas e privadas.
Ajustes e adequações foram necessários,
considerando o momento de isolamento
social imposto pela pandemia da covid-19.
Assim, as formações e planejamentos foram
adaptados para a modalidade de ensino remoto,
garantindo aos educandos e educadores
informações, mesmo diante do distanciamento
social e da suspensão das aulas presenciais.
Os nove municípios contemplados com o
programa foram: Baianópolis, Barreiras, Cocos,
Correntina/Rosário, Formosa do Rio Preto,
Jaborandi, Luís Eduardo Magalhães, Riachão das
Neves e São Desidério/Roda Velha. Um total de
37 escolas participaram com 10 mil estudantes e
464 professores.

Em 2020, todos os materiais pedagógicos do
Programa Educacional Conhecendo o Agro
receberam identidade própria. Uma forma
encontrada pela Abapa para consolidar mais
uma ferramenta de apoio pedagógico aos
Presidente da Abapa, Júlio Busato, participa de uma capacitação online.

professores e estudantes do Ensino Fundamental.
As cartilhas foram construídas considerando

Dentre as ações realizadas, o destaque foi para:
formação remota de professores e equipes
pedagógicas com temas relativos ao agronegócio
local, nacional e mundial e os impactos econômicos;
educação ambiental e sustentabilidade – conforme
os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
ONU; assistência técnica e pedagógica às instituições
participantes in loco; construção de material didático
para os estudantes; orientações pedagógicas;
construção de atividades adaptadas para o ensino
remoto e para os alunos da educação especial;
produção de vídeos com especialistas e produtores
rurais; concursos ajustados ao ensino remoto e uso
das Tecnologias da Informação e Comunicação
(TICs); e amostras dos resultados 2020.

eixos temáticos e orientações asseguradas pela
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), os

Prêmio Conhecendo o Agro
Em 2020, a Abapa organizou o Prêmio Conhecendo o Agro, voltado
para estudantes e professores. E tendo em vista as recomendações
tomadas por conta da pandemia, realizou uma cerimônia de
premiação virtual, que foi transmitida ao vivo, no dia 21 de dezembro,
em um formato dinâmico, interativo e inclusivo, com tradução na
linguagem brasileira de sinais (Libras). A Abapa anunciou a lista
dos 28 vencedores pelo YouTube e Instagram. Com o tema “A
Importância da Agricultura na minha Vida”, o Prêmio mobilizou 10 mil
estudantes e 600 educadores de 37 escolas de nove municípios do
oeste da Bahia.
A cerimônia fecha, com sucesso, o segundo ano do programa
educacional Conhecendo o Agro, da Abapa, que desenvolveu, ao
longo deste ano, cursos de formação, planejamento pedagógico,
distribuição de cartilhas, dentre outras atividades, visando a inserção
do conhecimento ligado ao setor agrícola no âmbito escolar. Ao
lado do apresentador Carlos Augusto, o presidente da Abapa, Júlio
Cézar Busato, anunciou os nomes dos 16 estudantes reconhecidos
com os melhores desenhos e dos 12 professores, com os planos de
aula. Eles ganharam, respectivamente, tablets, bicicletas e premiação
em dinheiro, além dos certificados de vencedores do Prêmio
Conhecendo o Agro 2020.
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direitos de aprendizagem, os quatro pilares da
UNESCO e as informações sobre o agronegócio e
sustentabilidade no campo.
A Abapa percebeu que, mesmo entre os morados
das cidades do oeste da Bahia, região de vocação
claramente agrícola, o desconhecimento acerca
das coisas relativas ao campo é grande. Diversas
pessoas, das mais variadas idades, não conseguem
identificar a relação entre os produtos mais
corriqueiros que fazem parte da sua vida, como
uma simples calça jeans, um sapato de couro
ou alimentos industrializados e as lavouras e
plantéis. Para ajudar a construir uma narrativa que
evidenciasse estas relações, a Abapa desenvolveu
um material didático especial, protagonizado
pela fictícia “Turma do Agripino”. Publicada como
livretos, ou cartilhas, ela fala do agro, sua história,
desenvolvimento e importância, com o pano de
fundo de histórias divertidas e de fácil identificação
com o público. Ao longo das tramas, atividades
pedagógicas potencializam a aprendizagem.

Na edição A turma do Agripino em: Procurando
Belinha, voltada para alunos do Fundamental I, a
fuga em disparada de uma cadelinha da cidade
leva os amigos Pedro e Mariana a conhecer
mais a fundo a Zona Rural e o trabalho daqueles
que são responsáveis por produzir alimentos e
matérias-primas, como o algodão, sem as quais não
poderiam viver. As informações são passadas com
linguagem simples e divertida, sem subestimar a
capacidade intelectual das crianças.
Já na cartilha A semente da evolução, voltada
para alunos do fundamental II, Lipe e Vô Agripino
fazem uma verdadeira viagem no tempo, de cerca
de 12 mil anos, para falar da grande revolução
que a descoberta da agricultura representou para
a humanidade. A origem e o desenvolvimento
de culturas como a soja, o café, o milho e, claro,
o algodão são apresentadas, assim como os
conceitos de cadeia produtiva, commodities,
dentre outros, como o de sustentabilidade, em
seus três pilares, ambiental, social e econômico.

Perspectivas futuras
A região Oeste dispõe de potencial para triplicar a área produtiva em curto prazo. Este
crescimento em produção só é possível se acompanhado do incremento da oferta de profissionais
capacitados para as diversas funções que a atividade agrícola demanda.
O Centro de Treinamento da Abapa – Parceiros da Tecnologia está consolidado e se tornou
referência em educação profissional de excelência na região Oeste. A expectativa da Abapa é de,
nos próximos anos, expandir o número de parceiros e estreitar os laços institucionais com órgãos
governamentais, prefeituras, universidades e demais unidades de ensino que carecem de suporte
técnico especializado. Quanto mais parcerias, mais energia para levar conhecimento, inovação e
qualificação às pessoas que fazem o agronegócio acontecer.
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Qualidade
Precisão e excelência no resultado das análises por HVI, para
fortalecer cada vez mais a imagem do algodão brasileiro. A
Abapa trabalha fortemente para isso, com o aprimoramento
constante do seu Centro de Análise de Fibras.

Mais credibilidade e
transparência para o
mercado

compradores, que as repetiam em seu país de
origem. As divergências de resultados eram
muito comuns. Isso gerava um descompasso
entre expectativa e realidade, tanto para quem
vendia quanto para quem comprava a pluma.
Foi para tornar o ambiente de negócios mais
harmônico e, em última instância, incrementar
a imagem do algodão brasileiro, contribuindo
para uma melhor remuneração do produtor, que
foi criado, em 2016, o programa de qualidade
Standard Brasil HVI (SBRHVI). Esta iniciativa
instaurou parâmetros e definiu os padrões
para todos os laboratórios que atendem aos
produtores no Brasil.
O programa é estruturado em três pilares: o
Centro Brasileiro de Referência em Análise
de Algodão (CBRA), o Banco de Dados da
Qualidade e a Orientação aos Laboratórios.
O SBRHVI é implementado e gerenciado,
nacionalmente, pela Abrapa, e, em cada estado,
pelas suas afiliadas. O CBRA, situado em
Brasília, integra o seleto rol dos laboratórios
certificados internacionalmente pelo ICA
Bremen, mais importante instituição em seu
ramo.
O CBRA desenvolve quatro programas, dos
quais a Abapa participa total e rigorosamente,
sempre destacando-se pelo desempenho de
excelência. São eles, o Programa Algodão CBRA
de Checagem, o Programa Algodão de Reteste,
o Programa Algodão Brasileiro de Verificação
Interna e o Programa Interlaboratorial Brasileiro.

A

té que o algodão brasileiro pudesse
conquistar a credibilidade do
mercado internacional, foi preciso
muito esforço dos produtores. Isto
porque não basta dizer que temos uma excelente
fibra. Na hora de vender, precisamos provar. E
isso é feito, principalmente, através da análise

136

instrumental. No mundo, a tecnologia dominante
é o High Volume Instrument (HVI). Ela vai além da
classificação visual, porque alcança as chamadas
“características intrínsecas” da fibra, que não são
perceptíveis a olho nu. O HVI é um instrumento
de precisão que atribui índices numéricos para
cada uma dessas características, criando, no
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mercado, uma “linguagem” universal, que baseia
o comércio e é compartilhada por vendedores e
compradores em todo o mundo. Portanto, tem de
ser inequívoca.
Houve um tempo em que as análises de fibra
realizadas no Brasil não tinham a confiança dos

Na Bahia, a Abapa encampou a missão da
transparência, precisão e credibilidade nos
resultados de análise por HVI. Seu moderno
Centro de Análise de Fibras, localizado em
Luís Eduardo Magalhães, é o maior da América
Latina e um dos melhores do país. A estrutura
tem obtido excelentes resultados nos testes
mais rigorosos, nacionais e internacionais.
Apesar da contínua performance na dianteira,
está em constante aprimoramento. Neste
capítulo, vamos mostrar o que conquistamos ao
longo do Biênio 2019/2020.
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Confiabilidade
A Abapa oferece aos cotonicultores um serviço
de análise de algodão com credibilidade
comprovada pelo Round Test ICA Bremen,
análise esta entre as melhores do mundo em
confiabilidade de resultado. Técnicos do CBRA

realizam visitas técnicas periódicas, a fim de
acompanhar os procedimentos operacionais e
administrativos, comparando-os aos parâmetros
do programa de qualidade SBRHVI. A cada 200
amostras, uma é rechecada pelo CBRA para
garantir o controle de qualidade do Centro de
Análise da Abapa, cujos índices ficaram acima da
média nacional.

RESULTADOS 2019
O Centro de Análise de Fibras da Abapa
ultrapassou, de forma inédita, a marca de três
milhões de amostras classificadas. Em 2019, a
unidade registrou 3,1 milhões de análises por
HVI e 337,2 mil por classificação visual. Este

resultado garantiu o recorde de amostras de
algodão analisadas em uma só safra, e um
incremento de 67% de amostras analisadas em
relação a 2018.

Quantidade de Amostras Classificadas
safras 2018/2019 e 2019/2020
Juntos, pela qualidade nos
resultados
Quando se trata de qualidade de fibra, o algodão
baiano conquistou o reconhecimento dentro e
fora do Brasil, com muito trabalho no campo,
investimento em sustentabilidade, classificação,
rastreabilidade e diálogo junto aos compradores.
Do plantio ao beneficiamento, passando pelo
controle de pragas, todos os processos, na
lavoura e nas algodoeiras, coordenam-se
para garantir a melhor qualidade da fibra ao
mercado consumidor nacional e internacional,
assegurando diferencial e rentabilidade ao
agricultor.
Preocupados em comercializar a fibra de
forma sustentável, justa e com transparência,
os cotonicultores baianos, por meio da Abapa,
investem a cada safra na melhor classificação
da pluma. Este processo, que também abrange
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a rastreabilidade, ajuda a determinar qual a
melhor destinação de cada lote analisado. A
depender do tipo e da qualidade, a fibra pode
ser direcionada para o vestuário, para artigos de
decoração, dentre muitos outros fins, de acordo
com a demanda da indústria têxtil.
A classificação do algodão da Bahia acontece,
em sua quase totalidade, nas instalações
do Centro de Análise de Fibras da Abapa,
localizado em Luís Eduardo Magalhães e
considerado o maior desta modalidade na
América Latina. Ele classifica 100% do algodão
produzido nos estados da Bahia, Tocantins e
Piauí e em parte do Maranhão. Equipado com
tecnologia de última geração, o laboratório é
referência nacional.
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Na safra 2018/2019 o laboratório atendeu,
aproximadamente, 136 cotonicultores
e 64 usinas de beneficiamento da área
de abrangência do Matopiba, sendo
responsável por suprir 93% da demanda.
A partir desta safra, o Centro de Análise
de Fibras da Abapa passou a atender
a demanda de 100% dos produtores
associados. O crescimento do número de
análises na Bahia nesta temporada esteve
relacionado ao incremento de 15% da

produção da safra 2018/2019, que colheu um
total de 615 toneladas de pluma de algodão.
Para que os produtores tivessem em mãos os
resultados das análises, o laboratório também
operou em três turnos diários, 24 horas por
dia, de segunda a domingo, durante o pico de
safra, a saber, os meses de agosto a outubro
de 2019. Foram contratados 98 colaboradores
temporários, para operacionalizar os processos

de classificação no Centro de Análise de Fibras.
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A aquisição de cinco novos equipamentos
de HVI, modelo 1000 da fabricante Uster
Technologies, foi fundamental para atender à
demanda por análises nesta safra, possibilitando
o acréscimo da produção em 98%, com a
possibilidade do incremento diário de 12
mil análises por dia. O laboratório garantiu
excelentes índices de confiabilidade junto às
checagens do CBRA, a exemplo dos parâmetros
de micronaire (Mic), comprimento (UHML),
resistência do rompimento (STR), grau de brilho
(RD) e grau de amarelamento (+B).

mais confiabilidade aos resultados da cor e do
trash, permitindo realizar quatro leituras, em vez
de somente duas. Atualmente, além dos Estados
Unidos, a China e o Brasil possuem um programa

de qualidade que visa a garantir os resultados de
análise que são aceitos comercialmente. A Abapa
manteve, na safra 2019/2020, excelentes índices
de confiabilidade junto ao programa SBRHVI.

Gráfico: Fazendas e Associados Atendidos
Safras 2018/2019 e 2019/2020
Produtores x Fazendas x Usinas Atendidas

Taxa de Confiabilidade
Novos Equipamentos Uster M1000 (Lacrados).

Equipamento HVI Uster M1000.

RESULTADOS 2020

Em 2020, o Centro de Análise de Fibra
da Abapa avaliou quase três milhões de
amostras de algodão em pluma no processo
de classificação instrumental HVI, e 130 mil
amostras no processo de classificação visual.
Ao longo da safra 2019/2020, o laboratório
atendeu, aproximadamente, a 110 cotonicultores
e 62 usinas de beneficiamento que atuam na
área de abrangência do Matopiba. O laboratório
foi responsável por suprir 93% da demanda de
classificação de algodão de toda esta região.
No período, o laboratório operou em três turnos

140

Gráfico 01 – Safra 2018/2019

diários, 24 horas por dia, de segunda a domingo,
durante o pico de safra, ocorrido nos meses de
agosto a outubro de 2020. Foram contratados
110 colaboradores temporários para apoiar
na operação dos processos de classificação
instrumental HVI, desde o recebimento das
amostras até a divulgação dos resultados.
Prezando pela qualidade e confiabilidade dos
resultados, o laboratório instalou nas análises,
desta safra, duplos colorímetros em sete
equipamentos HVI Uster M1000 (Retrofit). Tratase de algo inovador no Brasil, que proporciona
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Gráfico 02 – Safra 2019/2020

Gráfico da evolução no prazo de divulgação dos
resultados das análises em equipamentos de HVI

Média de tempo de divulgação dos resultados (horas)

Pátio pavimentado.

classificação de algodão, produzindo
resultados precisos e confiáveis. A fabricante
tem mais de 60 anos de experiência em teste
de fibra e mais de 30 anos de experiência
com a classificação do algodão, em todo o
mundo.

Modernização
A modernização do laboratório foi crucial para
alcançar os objetivos em qualidade por parte
dos produtores baianos associados à Abapa. O
Centro de Análise de Fibras possui, atualmente,
14 equipamentos de HVI – 10 da marca Uster
modelo 1000 e quatro da marca Premier
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modelo Art 1 – com capacidade efetiva de 25
mil amostras por dia.
Em 2018, foram adquiridos cinco equipamentos
HVI, da marca Uster HVI M1000 Classing, uma
ferramenta de referência mundial para a
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Também foi construído um novo galpão, com
dimensões de 440 m², para armazenamento
dos lotes de algodão. Foi implantado um
novo grupo gerador, da marca Cummins,
Modelo C500D6, com a capacidade de 625
kVA, além da instalação de um Sistema de
Proteção de Descarga Atmosférica.

Os produtores baianos investiram, em 2018, na
aquisição de equipamentos de climatização,
deixando o sistema de ar-condicionado expansão
direta e passando para o sistema de água gelada
(Chiller). Com isto, foi possível incrementar
o controle da temperatura e umidade das
salas climatizadas, o que proporcionou maior
controle também na umidade das amostras,
fator de extrema relevância para a obtenção de
resultados confiáveis. Foi instalado, ainda, um
tanque de combustível com capacidade de 10m³
para suprir a demanda de combustível do grupo
gerador, possibilitando maior custo-benefício,
com a compra do combustível em atacado.
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Gestão da Qualidade
Na safra 2017/2018, o Centro de Análise de
Fibras da Abapa se filiou ao CBRA (Centro
Brasileiro de Referência em Análise de
Algodão).

com base na ABNT NBR ISSO/IEC 17025:2017,
norma que descreve os requisitos gerais para
a competência de laboratórios de ensaio e
calibração.

Na safra 2018/2019, iniciou-se a implantação
do Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ),

Sistema Chiller.

Perspectivas futuras
Na safra 2019/2020, teve início o
credenciamento do Centro de Análise de
Fibras da Abapa, junto ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa). Com a aquisição de novos
equipamentos de HVI, o laboratório
estará disponível para ampliar a sua
capacidade operacional. O credenciamento,
que deverá ocorrer ao longo da safra
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Novo Grupo Gerador Cummins.

Sensor de temperatura e umidade.

Tanque de combustível.

Novo Galpão de 440m².

Em 2013, o laboratório da Abapa implantou
o Sistema de Condicionamento Rápido
(SCR), tecnologia inovadora que permitiu ao
laboratório climatizar as amostras a serem
analisadas em um tempo de 30 minutos.
Com adequação das salas e da carga
elétrica, junto à concessionária, foi realizado

o isolamento térmico em todas as áreas
climatizadas. Também foi instalado o sistema
de monitoramento das condições das salas
climatizadas, de acordo com as normas ISO
139 e ASTM 1776, além da aquisição de dois
equipamentos de HVI da marca Uster modelo
1000 e mobiliário para a área administrativa.
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2020/2021, vai atestar a eficiência das
análises e dos resultados, que já seguem
padrões internacionais de confiabilidade e
parâmetros determinados pelo Programa
SBHVI. Será mais um desafio rumo à
evolução da qualidade do algodão diante
das exigências dos mercados nacional e
internacional.
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Parcerias
Estratégicas
O sucesso da cotonicultura da Bahia vem do trabalho
de cada produtor, e da união de todos eles, através da
Associação, e, desta, com outras entidades, por meio de
parcerias fundamentais.

E

xiste uma característica intrínseca no
modelo de produção e desenvolvimento
da região oeste da Bahia que se
replica desde o nível mais elementar,
as lavouras, até nas relações entre as entidades
da sociedade civil, e destas entre si, e com os
governos. Esta característica é a cooperação, a
solidariedade, institucional e humana.
As fazendas são uma metáfora disso, se
pensarmos no que significa o consórcio entre
culturas como o algodão, soja, milho, milheto,
além de sorgo, brachiaria e até pecuária, para o
equilíbrio e a otimização da atividade agrícola. É
a grande diversidade e a cooperação entre elas,
através de técnicas como a rotação de culturas
e o plantio direto na palha, que permitem às
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lavouras e plantéis regionais expressarem o
melhor de si, contribuindo para o melhor das
culturas sucessoras da matriz produtiva, num
ciclo virtuoso.
O mesmo acontece no plano das relações
interpessoais e interinstitucionais. Há 20 anos,
os produtores do oeste da Bahia, que decidiram
plantar algodão, concluíram que, se o setor
estivesse organizado, com agricultores de mãos
dadas, solidários e colaborando para o bem de
todos, a chance de fazer da então promissora
novidade, a cotonicultura, um sucesso real, seria
muito maior.
Foi assim que surgiu a Abapa. Mas este grupo
inicial já trazia consigo o espírito associativista.
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Como se sabe, ninguém planta apenas algodão,
em modelo empresarial, no Brasil. Todos eles já
cultivavam soja, milho, dentre outras culturas, e,
para alavancar o desenvolvimento destas cadeias
produtivas, já haviam criado, alguns anos antes,
a Associação dos Agricultores e Irrigantes da
Bahia (Aiba). É muito comum ouvir entre os
seus diretores, associados e colaboradores a
expressão entidades irmãs.
Trata-se de associações fortes e dinâmicas que
vêm se aprimorando à medida que o tempo
passa. E delas, derivaram outras instituições,
como o Fundo para o Desenvolvimento do
Agronegócio do Algodão (Fundeagro), que se
juntam a outras, como a Fundação Bahia, às
universidades públicas e privadas, aos Governos,
através de órgãos como Adab, Mapa, Ibama

e Embrapa, às prefeituras municipais, dentre
muitos outros. Todos unem esforços, por meio
de diversos mecanismos de cooperação, para
superar gargalos, desenvolver novas soluções,
garantir a melhor defesa sanitária, e, não
raramente, vão além do agronegócio, para
interferir positivamente para a melhoria social,
ambiental e econômica na região.
Exemplos muito claros disso fazem parte do
presente capítulo, neste Relatório de Gestão.
Nele, figuram as iniciativas realizadas em
conjunto pela Abapa e outras instituições,
que se somam, complementam e, com suas
especificidades e multidisciplinaridade, têm
alcançado êxito nas mais diversas frentes de
trabalho.
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1

Projeto de Identificação e
Recuperação de Nascentes

O projeto “Identificação e Recuperação de
Nascentes na Região Oeste da Bahia” tem
gerado um impacto positivo direto e constante
no meio ambiente, na produção agrícola e na
vida das pessoas. Preocupação frequente dos
produtores baianos, a ação vem sendo executada
por eles, por meio da Abapa e Aiba, com o
financiamento do IBA e Prodeagro, contribuindo
diretamente para a regularidade da vazão da
água para os múltiplos usos, incluindo atividades
produtivas como agricultura e pecuária.
Com abrangência nas bacias hidrográficas dos
rios Grande, Corrente e Carinhanha, o projeto
é realizado em parceria com as prefeituras de
Barreiras, Baianópolis, Formosa do Rio Preto,

Correntina, Jaborandi, Cocos, Mansidão, São
Desidério e Wanderley. As ações priorizaram a
conservação e a recuperação da vegetação em
Áreas de Preservação Permanente (APP’s), no
entorno de nascentes, veredas e nas margens
dos cursos d’água na região oeste da Bahia.
O projeto foi reconhecido pela Agência Nacional
de Águas (ANA), ao se tornar finalista de
premiação nacional, concorrendo com outras
três instituições na categoria Organizações Civis,
destacando-se pela excelência na contribuição
para a promoção da segurança hídrica, da gestão
e do uso sustentável dos recursos hídricos. Os
vencedores serão conhecidos em março de 2021,
nas comemorações do Dia Mundial da Água.

Resultados Gerais
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Complementarmente às ações de capacitação,
foram realizadas oficinas de educação
ambiental, envolvendo cerca de mil pessoas,
entre agricultores, estudantes e professores,

evidenciando a relevância da gestão adequada
dos recursos naturais fundamentais para
diminuição dos passivos ambientais e
governança regional.

Resultados 2019
Em 2019, a Abapa e a Aiba promoveram a
execução de 22 planos de ação ou intervenção
para a preservação de nascentes ou Áreas de
Preservação Permanente (APP’s), nas margens
dos cursos d’água. Na oportunidade, foram
diagnosticadas 87 nascentes e identificadas
outras 115, passíveis de futuro trabalho de
proteção ou recuperação. Em 2019, teve início
o trabalho em educação ambiental, com a
sensibilização de 1015 pessoas, com palestras
e oficinas de Educação Ambiental, em 39
comunidades da zona rural envolvidas, em nove
municípios da região Oeste.

Foram capacitadas 172 pessoas sobre métodos
para recuperação e proteção de nascentes,
e elaborados 50 planos de ação/intervenção
para cada nascente ou Áreas de Preservação
Permanente (APP), nas margens dos cursos
d’água selecionadas. O projeto manteve as
ações vinculadas a Acordos de Cooperação
Técnica (ACT) entre a AIBA, ABAPA e
municípios do oeste da Bahia.

Resultados 2020

Criado em 2018, o projeto dos produtores
baianos promoveu, desde então, ações de
preservação e recuperação em 63 nascentes.
Também foi realizado um trabalho de
sistematização de informações e diagnóstico
em 92 delas, tendo um total de 220 áreas
identificadas como possíveis para condução de
trabalhos futuros de proteção. Ademais foram
capacitados 172 profissionais, que trabalham

com atividades relacionadas ao meio ambiente, e
pessoas da comunidade, que moram no entorno
das áreas onde se dão as ações. A capacitação
foi sobre métodos de recuperação e proteção
já consolidados para as áreas de Cerrado,
com iniciativas para sensibilizar moradores e
estudantes.

Figura 01. Evento de lançamento do projeto de Recuperação de
Nascentes em 2018.

Figura 02. Entrega de mudas de espécies nativas do Cerrado para os
municípios da região oeste da Bahia, a fim de enriquecer a vegetação
em diferentes nascentes e Áreas de Preservação Permanente (APP).
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Complementando as ações conduzidas em 2019,
em 2020, foram realizados monitoramentos
nas áreas trabalhadas, a fim de verificar a
eficiência dos métodos aplicados. No total, foram
efetuadas 63 interferências, vinculadas ao plano
de ação previamente aprovado pela equipe
técnica do Projeto.

A fim de complementar as ações de campo e
oficinas de educação ambiental, foi elaborado
o Guia de Educação Ambiental, que poderá ser
utilizado em diferentes iniciativas conduzidas na
região, uma vez que o material traz uma síntese
sobre a importância da educação ambiental para
a transformação social.

Figura 03. Oficina de Educação Ambiental com produtores rurais
e representantes de comunidades da zona rural do município de
Formosa do Rio Preto, região oeste da Bahia.

Figura 04. Capacitações/Treinamentos teórico e prático, realizados
no município de Barreiras, região oeste da Bahia.
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Figura 05. Nascente classificada do tipo “difusa”, em área
parcialmente degradada, onde foram conduzidas as seguintes
intervenções: cercamento, enriquecimento de vegetação nativa e
proteção da nascente (município de Barreiras, região oeste da Bahia).

Figura 06. Cercamento realizado em volta da nascente (vereda).
Encontra-se em ótimas condições de estabilidade, isolando e
retirando os fatores de degradação (município de Barreiras, região
oeste da Bahia).

Centro de Apoio à
Regularização Ambiental

O Centro de Apoio à Regularização Ambiental
tem consolidado, desde a sua implantação, em
2015, ações voltadas para a sustentabilidade
(ambiental, social e econômica) no
empreendimento rural, e de maneira prioritária
o cumprimento da legislação ambiental.
Executadas pela Aiba em parceria com a Abapa,
com financiamento do IBA, as ações conduzidas
pela equipe técnica do Centro têm contribuído
com resultados efetivos para a regularização
ambiental do empreendimento rural na região
oeste da Bahia, considerando todas as atividades
efetivadas.

A equipe técnica tem priorizado ações de
orientação voltadas à prevenção dos impactos
ambientais, o que tem contribuído para a
redução das notificações e autos de infrações
(advertências, multas, embargos, interdições) de
instituições reguladoras e, de maneira paralela,
colaborado para a adoção de boas práticas
agrícolas e diminuição de passivos ambientais,
em diferentes atividades desenvolvidas no
empreendimento rural. As ações, executadas
com o apoio das assessorias nas áreas técnica
e jurídica, maximizam o cumprimento legal e a
utilização de boas práticas agrícolas em toda a
região.

Perspectivas futuras
Resultados 2019/2020
Diante da repercussão positiva do projeto,
houve um despertar das diversas populações, a
exemplo das comunidades rurais, secretarias de
meio ambiente e prefeituras de outros municípios
da região Oeste, para a adoção destas ações.
Como desdobramentos, houve solicitações por
parte dos representantes de Angical, Cotegipe,
Barreiras e Serra do Ramalho, que procuraram a
equipe técnica do projeto para ampliar e praticar
as ações associadas à recuperação e proteção de
nascentes nestes municípios.
De maneira complementar, seguindo esta
iniciativa de sucesso, atualmente, estão sendo
conduzidas, com apoio técnico da Aiba, ações
de recuperação na Bacia do Rio de Ondas,
no município de Barreiras, em parceria com
a Companhia de Desenvolvimento dos Vales
do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e
Prefeitura de Barreiras. Entre as ações que vêm
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sendo conduzidas estão: isolamento dos fatores
de degradação, implementação de barraginhas e
terraços, a fim de diminuir processos erosivos, e
assoreamentos dos recursos hídricos na região.
Além da parceria com a Codevasf, a perspectiva
é ampliar as ações por meio do Prodeagro e
do Centro de Referência em Recuperação de
Áreas Degradadas (CRAD) da Universidade
Federal do Oeste da Bahia (UFOB), incluindo o
monitoramento das intervenções já realizadas,
ações conjuntas entre a Abapa e Aiba. Como
desafios e metas para o próximo ano, estão
a construção e finalização dos acordos de
cooperação técnica com estes municípios,
elaboração do plano de trabalho e ações para
novas intervenções, associadas ao diagnóstico
específico de cada área.
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A equipe técnica do Centro Ambiental
representou os agricultores baianos, ao longo
do Biênio 2019/2020, em mais de 300 eventos,
reuniões e fóruns, sobre diferentes temas voltados
para a área ambiental. Destaca-se o apoio à
reunião técnica com as instituições reguladoras,
das esferas federal, estadual e municipal, realizada
no dia 27 de março de 2019, entre Abapa e
Aiba, no debate do cumprimento da Legislação
Ambiental com o alinhamento e esclarecimentos
sobre a atribuição prática de cada entidade no
Pacto Federativo.
Da mesma forma, ocorreu a participação da
equipe em diversos treinamentos em parceria
com a empresa de Irrigação NaanDanJain,
para o fomento do uso consciente e manejo de
recursos hídricos na região oeste da Bahia, bem
como reunião para construção de uma agenda
de projetos de sustentabilidade para a região e
incentivo a adoção de boas práticas agrícolas,
que são a conduzidas tanto pelos cotonicultores,

quanto pelos produtores de soja e milho em geral.
Além dos produtores, por meio da Abapa, Aiba
e sindicatos dos produtores rurais, participaram
deste encontro representantes nacionais de
Sustentabilidade da Cargill, representantes do
Cimatec-Senai, Universidades da região, dentre
outros.
No âmbito do Centro de Apoio à Regularização
Ambiental, respeitando as regras de segurança,
por conta da pandemia, foram promovidos os
seguintes eventos:

Workshop sobre o fortalecimento da
agricultura sustentável e fomento ao uso
consciente da Água.
1º Seminário de prevenção à ocorrência de
Incêndio Florestal.
Oficina de criação do Polo de Agricultura
Irrigada na região oeste da Bahia.
I Workshop para Medição de Água na
Condução da Atividade Agrossilvipastoril.
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No Biênio 2019/2020, foram realizados
atendimentos, a cerca de 1.400 produtores
rurais e cotonicultores, pela equipe técnica do
Centro Ambiental em Licenciamento Ambiental,
Reposição Florestal, Compensação Ambiental,
Cota de Reserva Ambiental (CRA), Cadastro
Ambiental Rural (CAR)/Cadastro Estadual

Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR), Programa de
Regularização Ambiental (PRA), Outorgas de Uso
da Água, Autorização de Supressão de Vegetação
(ASV), Notificações e Autos de Infrações,
Defensivos Agrícolas, dentre outras.

Cartilha Empreendimento Rural
Com o objetivo de demonstrar as diversas
atividades conduzidas no empreendimento
rural, a cartilha traz a representatividade da
produção de grãos e fibras, com crescimento
também nas atividades de pecuária, produção
de frutas, suínos, aves e peixes. Todos esses

cultivos respeitam totalmente o processo
de licenciamento, de acordo com as normas
nacionais, estaduais e municipais. As referidas
ações, conduzidas nas propriedades rurais, fazem
da região oeste da Bahia um território produtivo e
sustentável.

Cartilha de Regularização Ambiental

I Seminário - Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais na região
oeste da Bahia.

I Workshop para Medição de Água na Condução da Atividade
Agrosilvipastoril.

Adesão ao Cadastro
Ambiental Rural
Desde que a iniciativa foi criada, cerca de 8,5
milhões de hectares foram regularizados na região
oeste da Bahia, através de adesões ao Cadastro
Ambiental Rural (CAR)/Cadastro Estadual
Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR) e Programa
de Regularização Ambiental (PRA). No Biênio
2019/2020, o Centro Ambiental também orientou
diretamente cerca de 180 cotonicultores e 58
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 e assegurar
a atividade legal nos empreendimentos, a fim
de evitar notificações, multas e embargos e/ou
interdições.

Média de tempo de
divulgação dos resultados
(horas)
Gráfico 01. Balanço das indústrias de
beneficiamento de Algodão durante a
execução do projeto centro ambiental no
Biênio 2019/2020.

O propósito das atualizações das publicações é
mostrar o passo a passo para a regularização dos
empreendimentos rurais, com fomento ao PRA
e inscrição no Cefir, denominação do Estado da
Bahia para o Cadastro Ambiental Rural (CAR). As
cartilhas enfatizam a importância de se cumprir a
legislação ambiental vigente, sempre fomentada

pela Abapa e pela Aiba, elencado, ainda, o marco
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.

Gestão de Resíduos Perigosos (Pilhas e Baterias)
Pensando no descarte correto de resíduos
perigosos, como pilhas e baterias, os produtores
rurais, por meio da Aiba e Abapa, criaram o
Programa de Coleta de Pilhas e Baterias, em
parceria com a empresa Retec – Tecnologia
em Resíduos e com o apoio do Iaiba – Instituto
Aiba. O programa conta com mais de 60 Pontos
de Entrega Voluntária (PEV’s), espalhados em
locais estratégicos, nas zonas rural e urbana dos
municípios de Barreiras, Correntina e Luís Eduardo
Magalhães. No Biênio 2019/2020, foram coletados
300 quilos de pilhas e baterias, com apoio para
a sensibilização da população para o descarte
correto destes resíduos, evitando a contaminação
do meio ambiente e da própria população.

Figura 03. Campanha Promocional do Programa de Coleta de Pilhas
e Baterias.

Número de Indústrias de Beneficiamento de Algodão
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Manual de Regularidade Ambiental
Trata-se da publicação da 2º Edição, Revisada e
Ampliada, com a referência para a regularização
ambiental das indústrias de beneficiamento de
algodão. Seu público-alvo são os proprietários das
algodoeiras. No material, produzido pelo Centro
de Apoio à Regularização da Aiba, em parceria
com a Abapa e IBA, estão inseridos os 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, Programa de Coleta Seletiva e outros
requisitos legais.

3

Diagnóstico de fitonematoides no
cultivo do algodoeiro no oeste da Bahia

Os nematoides destacam-se como uma das
pragas que mais oneram o custo de produção
e reduzem a produtividade na região oeste
da Bahia. A realização de diagnóstico de
fitonematoides em grandes áreas de produção
de algodão é um dos maiores gargalos que o
produtor enfrenta, atualmente. De igual maneira,
o manejo eficiente de fitonematoides é um grande
desafio. Dessa forma, tecnologias que permitam
o diagnóstico e manejo eficaz, somadas ao
direcionamento de técnicas de controle, para as
áreas infestadas, possibilitariam maior sucesso no
controle e maior rentabilidade aos produtores.
Para superar esses problemas, a Abapa, em
parceria com a Fundação BA, Embrapa, UFOB

e, ainda, com a efetiva participação de fazendas
e profissionais atuantes na região oeste da
Bahia, executou, no Biênio 2019/2020, o projeto
“Diagnóstico de Fitonematoides no Cultivo do
Algodoeiro no Oeste da Bahia”.
O projeto teve, como propósito principal, a
busca e avaliação de soluções tecnológicas de
diagnóstico e manejo de nematoides, adaptadas
à realidade de grandes áreas produtoras, que
fossem eficientes na redução do problema
regional, ao mesmo tempo em que permitissem o
aperfeiçoamento do sistema de manejo produtivo,
como modo de contribuir para o desenvolvimento
sustentável da cotonicultura regional.

Escopo Legal
O Centro de Apoio à Regularização Ambiental se
ampara na legislação, buscando o monitoramento
e acompanhamento de mudanças para informar
ao produtor rural, no sentido de garantir a
adequação do imóvel. A produção agrícola, e, em
específico, a cotonicultura, precisou ajustar-se às

recentes alterações na legislação ambiental, em
especial, nas esferas Federal e Estadual. O projeto
é de extrema relevância, provendo orientação e
assessoria técnica ambiental para a regularização
do empreendimento rural.

Neste sentido, destacam-se: a Lei Federal nº 13.887/2019, Lei Federal nº 13.295/2016, Lei Federal nº 12.727/2012, Lei
Federal nº 12.651/2012, Lei Federal nº 11.284/2006, Lei Federal nº 9.832/2005, Lei Federal nº 6.938/1981, Decreto
Federal nº 9.640/2018, Decreto Federal nº 8.235/2014, Decreto Federal nº 7.830/2012, Lei Estadual nº 13.223/2015,
Lei Estadual nº 10.431/2006, Decreto Estadual nº 18.140/2018, Decreto Estadual nº 16.963/2016, Decreto Estadual
nº 15.682/2014, Decreto Estadual nº 15.180/2014, Decreto Estadual nº 14.024/2012, e Resoluções do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CEPRAM), dentre outras
normativas.
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Resultados
Até o fim de 2020, foram avaliadas técnicas de
diagnóstico mais apropriadas para amostragem
de nematoides em grandes áreas e avaliação de
diferentes técnicas de controle de nematoides.
Foram analisadas técnicas de controle cultural,
genético, químico e biológico, por meio da
realização de trabalhos inéditos de avaliação
comparativa de ferramentas de diagnóstico e
de métodos de controle de nematoides, que
podem ser empregados por fazendas e grupos de
produção de algodão, de acordo com a realidade
tecnológica de cada fazenda.

Ao longo de 2019, foi mensurada a aplicabilidade
do diagnóstico de nematoides associado ao
imageamento aéreo. Além disso, foi realizada
a avaliação de técnicas de controle culturais
e genéticas de nematoides, em parceria com
diferentes grupos de produção/fazendas, dos
municípios de Barreiras, Formosa do Rio Preto,
Luís Eduardo Magalhães, Riachão das Neves e São
Desidério, que cultivam algodoeiro no oeste da
Bahia, conforme especificado na Tabela 1.
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Abrangência
Os trabalhos realizados no ano de 2019
contemplaram a participação efetiva de
fazendas e profissionais atuantes na região,

que representam cerca de 254.000 hectares
de produção de algodoeiro no oeste da Bahia
(Figura 1 A).

Tabela 1. Área de cultivo de algodoeiro no oeste da Bahia de acordo com o ano e municípios
que receberam ações diretas do projeto no ano de 2019 (1) e no ano de 2020 (2).
Municípios do Oeste da Bahia com
Cultivo de Algodoeiro

Área em Hectares

Participantes

Baianópolis

4.246,0

5.156,0

Barreiras(1,2)

31.416,0

23.855,7

1.701,0

4.173,0

Correntina (2)

34.893,0

35.202,2

Formosa do Rio Preto (1,2)

48.421,0

51.160,0

Jaborandi

21.812,0

19.032,0

Cocos

Luís Eduardo Magalhães (1,2)

18.991,0

16.513,5

Muquém do São Francisco

700,00

0,0

30.074,0

32.895,0

0,0

700,0

125.194,0

113.821,0

Riachão das Neves (1,2)
Santana
São Desidério (1,2)
Serra do Ramalho
Wanderley
Total de Áreas Cultivadas no Oeste da Bahia

Já no ano de 2020, foram avaliadas e aplicadas,
de forma direcionada, em áreas infestadas, nos
talhões, técnicas de controle cultural, químico e
biológico, em fazendas que cultivam algodoeiro
no oeste da Bahia. Os locais onde se deram as
ações abrangem lavouras dos municípios de
Correntina, Barreiras, Formosa do Rio Preto, Luís
Eduardo Magalhães, Riachão das Neves e São
Desidério, conforme Tabela 1. Apesar da redução

A

0,0

1.658,0

1.380,0

1.030,0

318.828,0

305.196,4

de cerca de 4% na área de plantio de algodoeiro
do ano 2019 para 2020, o projeto apresentou, em
2020, um aumento na área de abrangência, com
evolução de 79,7% para 89,6% (Figura 1 B). Assim,
no ano de 2020, considerando os municípios que
receberam ações realizadas em fazendas, estes
representaram uma área de cultivo de algodoeiro
de cerca de 273.000 hectares (Figura 1 A).

Figura 1. Evolução da área plantada com
algodoeiro dos municípios contemplados com
ações do projeto, nos anos de 2019 e 2020. A)
Área de plantio de algodoeiro dos municípios
com ações de avaliação implementadas pelo
projeto, em hectares; B) Área de abrangência dos
municípios, contendo ações implementadas com
o projeto, em relação à área total de plantio de
algodoeiro no oeste da Bahia.
A área de abrangência foi além dos municípios
com ações diretas do projeto, já que foram

Tabela 2. Lista dos eventos onde os resultados do projeto foram difundidos, com data, local,
número de participantes e tema da apresentação, entre os anos de 2019 e 2020.
N°

Nome do Evento

Data

Local

N° de
Participantes

Tema da
Apresentação

Forma de
Apresentação

1

Passarela da Soja

16/03/2019

Campo Experimental
da Fundação BA - Luís
Eduardo Magalhães, BA

520

Plantas de cobertura
versus Nematoides

Palestra
presencial

2

Dia do Algodão da
AGOPA

14/06/2019

Instituto Goiano de
Agricultura (IGA) Montividiu, GO

350

Manejo de
Nematoides em
grandes áreas

Palestra
presencial

3

Dia do Algodão ABAPA

15/06/2019

Fazenda Sete Povos São Desidério, BA

830

Diagnóstico e Manejo
de Nematoides em
grandes áreas

Palestra
presencial

4

Curso de Controle de
Nematoides em Algodão

16/05/2020

Anfiteatro do Sindicato
Rural de Luís Eduardo
Magalhães, BA

70

Cenário de
Nematoides em
Algodão no este da
Bahia

Palestra
presencial

5

12° Congresso Brasileiro
do Algodão

28/08/2019

Centro de Convenções
de Goiânia, GO

260

Cenário de
nematoides no oeste
da Bahia e opções de
manejo cultural

Palestra
presencial

6

11º Encontro Técnico de
Algodão

12/09/2019

Centro de Eventos Hotel
Gran Odara - Cuiabá, MT

350

Estratégias para o
Manejo de Doenças
do Algodoeiro

Palestra
presencial

7

II Workshop de
Resultados de Pesquisas
da AMAPA, MA

04/10/2019

Centro de Eventos,
Balsas, MA

115

Manejo de doenças
foliares e do solo em
Algodoeiro

Palestra
presencial

8

Curso de Tecnologia de
Aplicação - Abapa

03/02/2020

Centro de Treinamento
da Abapa – Luís Eduardo
Magalhães, BA

50

Manejo de doenças
nas grandes culturas

Palestra
presencial

9

Curso de Tecnologia de
Aplicação - Abapa

06/02/2020

Centro de Treinamento
da Abapa – Luís Eduardo
Magalhães, BA

50

Manejo de doenças
nas grandes culturas

Palestra
presencial

10

Passarela da Soja e do
Milho 2020

06/03/2020

Campo Experimental
da Fundação BA - Luís
Eduardo Magalhães, BA

470

Plantas de cobertura
e culturas de 2ª Safra
no manejo cultural de
Nematoides

Palestra
presencial

11

II Encontro Técnico do
Algodão

15/08/2020

Fundação BA, Luís
Eduardo Magalhães, BA

1900

Manejo de doenças
e Nematoides do
Algodão

Palestra online (Live)

12

Workshop de
Apresentação de
Resultados – Fundação
BA, 2020

29/08/2020

Fundação BA, Luís
Eduardo Magalhães, BA

767

Manejo de
Nematoides e
Doenças do Algodão

Palestra online (Live)

--

--

--

5.732

--

--

B

Total
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realizados 12 diferentes eventos de difusão
e transferência de tecnologia dos resultados
do diagnóstico e controle de nematoides,
obtidos com o projeto, atingindo mais de 5.700
profissionais atuantes na cultura do algodão
(Tabela 2), não se restringindo à região oeste da
Bahia, uma vez que foram promovidas ações de
divulgação dos resultados tanto na região como
em outros estados do MATOPIBA, além do MT e
GO.
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Mobilização
A maioria dos eventos foi realizada na modalidade
presencial, nos dois anos de ações do projeto.
Entretanto, em 2020, foi necessária a realização
de eventos on-line, devido aos protocolos de
segurança de saúde pública, impostos pela
pandemia da covid-19 (Tabela 2). No que se refere

ao alcance de público-alvo, não houve redução,
uma vez que foi registrada maior participação de
profissionais no ano de 2020, quando comparado
à quantidade de público atingida no ano de 2019,
conforme pode ser visto na Figura 2.

Público atingido com as ações
de difusão de resultados do
projeto nos anos de 2019 e 2020

2019

Apesar de demonstrar a existência de técnicas
eficientes para o manejo de nematoides em
áreas amplas, o grande desafio é promover a
manutenção de técnicas de controle, desde o
correto diagnóstico, passando pelo emprego
de técnicas eficientes, técnicas de gestão e
direcionamento de medidas preventivas de
infestações e reinfestações de áreas.
Assim, faz-se necessário proporcionar constantes
ações de conscientização sobre o diagnóstico
e controle, mantendo o investimento em
pesquisas a fim de buscar novas tecnologias e

2020

promover eventos que proporcionem a troca de
experiências e compartilhamento de informações.
Desse modo, com a união e o estreitamento entre
os elos da Abapa com os produtores regionais,
profissionais e instituições de pesquisa regionais
e nacionais, será possível propiciar avanços
tecnológicos não somente para o manejo de
nematoides, mas que assegurem maior facilidade
e agilidade na tomada de decisão, como forma
de aumentar a rentabilidade na cotonicultura do
oeste baiano.

“Monitora Oeste: Monitoramento Agrícola e
Fitossanitário do Oeste Baiano”

As atividades agrícolas estão inerentemente
ligadas às condições climáticas. Delas dependem
definições estratégicas importantes para uma
região, como a época de plantio e as espécies
a serem cultivadas. Também é essencial para
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Saber em tempo real, durante a safra, onde estão
ocorrendo as primeiras infecções das plantas
por estas doenças, de forma especializada, e sua
dispersão na região, reforça ainda mais o sistema

de alerta relacionado à busca de maior eficiência
para o controle de doenças. O monitoramento
da presença de esporos causadores das doenças
também é uma prática que vem a somar na
estratégia de controle fitossanitário. Este é o
objetivo do projeto da Embrapa Territorial em
parceria com a Abapa, financiado pelo IBA, que
pretende criar um sistema de alerta fitossanitário
para os produtores de algodão do oeste do
estado.

Resultados Gerais

Figura 02. Público atingido (quantidade
de profissionais inscritos) com as ações
de difusão de resultados do projeto
realizadas nos anos de 2019 e 2020.

4

auxiliam o produtor na tomada de decisão do
momento mais adequado para realizar as práticas
de manejo necessárias para controlá-las com
eficiência.

definir ações de manejo o momento adequado
para realizar a aplicação de defensivos agrícolas.
As informações climatológicas, trabalhadas
em modelos matemáticos para estimarem
a favorabilidade de ocorrência de doenças,
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O projeto está em execução, com previsão
de término em maio de 2021. Até o final de
2020, terá sido criada uma rede de estações
meteorológicas pertencentes aos produtores
rurais, portanto, já existentes na região, e fora
das redes formalmente instituídas no país, nas
quais as informações climatológicas estão sendo
coletadas e o armazenamento está sendo feito em
um “banco de dados climáticos”.
Os dados climáticos contidos neste “banco de
dados climáticos” já estão sendo utilizados para
gerar os mapas de favorabilidade climática de
ocorrência da ferrugem asiática da soja (Figura 1)
e da mancha de ramulária do algodoeiro (Figura
2) a partir dos modelos que foram ajustados com
dados da região.

funcionalidade de lançamento de ocorrência das
doenças (com dados detalhados, para informar
qual a cultivar, o estágio de desenvolvimento
da planta, o mês e quinzena do plantio e a
localização geográfica, além da inserção de
fotografias) que a equipe da rede de informantes
usará para fazer os registros. Quando finalizado
o registro, os usuários deste aplicativo poderão
consultar todas as informações de ocorrência
das doenças especializadas em mapas, além
de gráficos. Nele, também será possível fazer a
consulta dos mapas de favorabilidade climática
para ocorrência das doenças e da dispersão de
seus esporos na região.

A rede de informantes, composta por técnicos
que rondam a região, já está formada, e esta
equipe será responsável por identificar as
doenças, registrando as ocorrências ao longo da
safra. Para o funcionamento desta rede, além da
Embrapa Territorial, estão envolvidas as principais
associações de produtores da região, a Abapa e a
Aiba, com participação da Embrapa Algodão, da
ADAB, da Fundação BA e de empresas regionais
de consultoria.
O aplicativo Mobile, compatível com aparelhos
celulares que rodam com sistemas Android ou
IOS (Figura 3), já foi construído, e apresenta a

Figura 01. Mapas gerados pelo sistema de alerta para a mancha
de ramulária do algodoeiro. Este sistema gera os mapas diários,
conforme as informações de clima se atualizam no banco de dados.
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produtividade da água), que também estão sendo
trabalhados no projeto, no intuito de auxiliar
o produtor no acompanhamento da safra e
gerenciamento da irrigação.

Uma plataforma web também está em processo
de construção, e, através desta, será possível
acessar todas as informações contidas no
aplicativo, mas com maior detalhamento para
consulta e filtragem dos dados. Nesta plataforma,
também estarão disponíveis todas as informações
referentes aos produtos agrometeorológicos
(mapas com índices de NDVI, albedo, temperatura
da superfície, evapotranspiração, biomassa e

As ações focaram no monitoramento de cinco
áreas de produção e no estabelecimento
de diferentes parcerias com agricultores e
consultores da região, com foco na obtenção
de resultados realmente aplicáveis às
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necessidades dos produtores. Participaram do
projeto professores, estudantes de graduação
e pós-graduação, pesquisadores da Embrapa
e profissionais das áreas agrícola e de aviação.
O esforço da equipe multidisciplinar permitiu a
execução de estudos inéditos para o aumento da
produtividade e redução dos custos associados à
cultura do algodão na região Oeste.
O objetivo foi validar e transferir tecnologias para
o uso de Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) em
áreas sob cultivo de algodão, visando à aplicação
de técnicas de agricultura de precisão, de modo
a gerar novos processos que possibilitem a
ampliação da produtividade e a diminuição dos
custos no manejo do algodão.

Figura 03. Detalhes de telas do aplicativo Monitora Oeste,
correspondente ao monitoramento das ocorrências de ferrugem da
soja e mancha de ramulária do algodoeiro na região oeste da Bahia.

Em 2019, foram realizados levantamentos das
estações meteorológicas para construção da rede
destas estações, levantamentos de dados para
ajustes de modelos de favorabilidade climática
das doenças e levantamentos de informações
e mapas para os trabalhos relacionados aos
produtos agrometeorológicos.

Perspectivas futuras
O sistema construído para o funcionamento do
“Monitora Oeste”, além da ferrugem asiática
da soja e mancha de ramulária do algodoeiro,
tem o potencial para expandir e possibilitar o
monitoramento de outras doenças, em outras
culturas, e, até mesmo, englobar diversos
problemas fitossanitários enfrentados pelos
produtores, como o bicudo-do-algodoeiro, outras
pragas e plantas daninhas.

Validação e transferência de tecnologia no uso
de Veículo Aéreo Não Tripulado em áreas com
algodão

A Abapa e a Universidade Federal do Oeste
da Bahia (Ufob) estabeleceram um Termo
de Cooperação Técnica para a elaboração e
execução de atividades conjuntas de validação e
transferência de tecnologias para o uso de Veículo
Aéreo Não Tripulado (VANT) em áreas de cultivo
de algodão. O Convênio nº 346/2018, celebrado
entre as duas instituições, foi desenvolvido, no
período de novembro de 2018 a outubro de 2019,
em cumprimento do convênio assinado entre
Abapa e Fundeagro.

Figura 02. Mapas gerados pelo sistema de alerta para ferrugem da
soja. Este sistema gera os mapas diários, conforme as informações
de clima se atualizam no banco de dados.

Será através deste aplicativo que os usuários
receberão os alertas fitossanitários referentes a
cada lançamento das doenças, feito pela rede de
informantes sobre as mudanças de favorabilidade
climática para o desenvolvimento das duas
doenças e sobre as atualizações na dinâmica da
presença de esporos.

5

Todas as informações (climática, de ocorrência e
dispersão das doenças, de monitoramento dos esporos,
dentre outras) serão armazenadas em um banco de
dados. Os dados acumulados temporalmente, após
alguns anos de armazenamento, poderão ser utilizados
como base à realização de aprimoramentos e para o
desenvolvimento de produtos que estarão à disposição
dos produtores do oeste baiano, sempre visando a
fornecer ferramentas úteis para o melhor manejo das
lavouras da região.
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Resultados gerais
Seleção das áreas de produção agrícola
O estudo foi desenvolvido em áreas agrícolas
sob cultivo de algodão na região oeste da
Bahia. Foram monitoradas cinco áreas, sendo
três irrigadas e duas de sequeiro, de modo a
permitir analisar diferentes condições de cultivo
encontradas no local.

A fim de se delimitar e representar o relevo das
áreas selecionadas, foi realizada a instalação de
pontos de controle em cada um dos locais, tendo
sido instalados cinco marcos no solo (Figura 1), os
quais foram rastreados por equipe de topografia
utilizando-se um receptor GNSS (Figura 1).

Figura 01. Instalação dos pontos de controle das áreas monitoradas com a identificação dos marcos no solo e o rastreamento utilizando-se receptor
GNSS.
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Obtenção das imagens aéreas das áreas de produção
agrícola

Caracterização física, química e biológica do solo nas
zonas de manejo

Durante o ciclo de desenvolvimento da cultura do
algodão, foram realizados cinco levantamentos
aéreos em cada uma das áreas monitoradas,
utilizando-se um Veículo Aéreo Não Tripulado
(VANT) (Figura 2).

De posse das zonas de manejo das áreas
monitoradas no projeto, identificaram-se regiões,
com 50 hectares, para a realização da amostragem
de solo considerando uma amostra por hectare.
As coletas de solo, a medição da resistência
à penetração e a coleta das raízes de plantas
ocorreram na época de pleno desenvolvimento da
cultura, correspondente ao período de 100 até 120
dias após o plantio.

No processo de levantamento aéreo sobre cada
um dos locais monitorados foram capturadas
centenas de fotos, representando cada parte
da área de estudo (Figura 3A). Deste modo,
fez-se necessário juntar todas estas imagens
para formar uma imagem única, representativa
de toda a área de estudo, obtendo-se o
ortomosaico da área (Figura 3B). De posse do
ortomosaico de cada local, foram gerados os
mapas de NDVI (Figura 3C), que permitiram
analisar o vigor vegetativo das plantas de
algodão e mapear os problemas relacionados
ao seu desenvolvimento.

De posse dos resultados das análises dos atributos
físicos e químicos, realizou-se a interpolação dos
valores das variáveis examinadas, obtendo-se,
assim, suas respectivas distribuições espaciais
(variabilidade), sendo, na Figura 5, apresentados
alguns desses mapas.

Figura 02. Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) modelo Isis, da empresa
Horus Aeronaves, utilizado nos levantamentos aéreos das áreas de estudo.

A

B

C
Figura 05. Mapas das distribuições espaciais dos parâmetros químicos do
solo, na profundidade de 0-20 cm de uma das áreas monitoradas.

Figura 03. Levantamento aéreo de uma das áreas de estudo: a) fotos obtidas; b)
ortomosaico em NIR (infravermelho próximo); e c) mapa do vigor vegetativo (NDVI).

Na área de estudo apresentada na Figura
6, observa-se a ocorrência dos três gêneros
de nematoides analisados (Pratylenchus sp.,
Meloidogyne sp., e Rotylenchulus reniformis).

Pratylenchus sp. na raiz

Identificação das zonas de manejo das áreas de
produção de algodão
As zonas de manejo das áreas em estudo foram
definidas utilizando-se os ortomosaicos e os
mapas de NDVI das áreas, através do uso de filtros

e algoritmos de clusterização, sendo os mapas
de NDVI classificados em três classes de vigor
vegetativo (baixo, médio e alto) (Figura 4).

Meloidogyne sp. na raiz

Rotylenchulus reniformis no solo

Figura 06. Mapas das distribuições espaciais dos parâmetros
biológicos do solo em uma das áreas de monitoramento.
Figura 04. Zonas de manejo de três áreas monitoradas no projeto.
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Geração do mapa de lucratividade das
zonas de manejo
O mapa de lucratividade permite ao produtor
fazer uma análise econômica da propriedade e
verificar se é viável a produção de determinada
cultura. Os mapas de lucratividade foram
gerados para cada área de estudo. Em uma das
áreas, a perda de produtividade e lucratividade

para as zonas de manejo é apresentada na
Figura 7. Nela, pode-se inferir que, apesar do
produtor ter obtido uma lucratividade total
de, aproximadamente, R$ 252.690,00, em
50 hectares de plantio, houve uma perda de
lucratividade total na área de R$ 125.973,99.

Figura 07. Produtividade, perda de produtividade, lucratividade e perda de lucratividade por zonas de manejo em uma das áreas monitoradas.

Perspectivas futuras
É comum observar, nas fazendas, o uso de
VANT para a realização do levantamento aéreo
das áreas produtivas. No entanto, apenas o
levantamento aéreo não é o suficiente para
o produtor adotar práticas agronômicas que
permitam o manejo adequado das culturas. O
trabalho pode evidenciar as potencialidades
do uso de VANT para o monitoramento de
áreas produtivas de algodão, mas são, ainda,
necessários estudos a fim de explorar toda a
capacidade e potencialidades da tecnologia.
Ficou evidenciada também, através das
demandas expostas por gerentes de fazendas

166

e consultores, a necessidade de se ampliar
os estudos a respeito do uso de VANT
como subsídio à aplicação de reguladores
de crescimento. A formação da equipe e a
experiência adquirida permitirão a continuidade
de trabalhos que busquem a integração das
pesquisas realizadas pela Universidade com
o setor produtivo agrícola, possibilitando
validar metodologias de processamento dos
dados obtidos por VANT e contribuir para a
otimização do emprego dos insumos agrícolas e
o aumento da produtividade.
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Pesquisa sobre o Índice de Desenvolvimento Rural
de municípios selecionados do oeste da Bahia: o
caso da cultura do algodão

A Associação Baiana dos Produtores de Algodão
firmou parceria com as universidades Federal
do Oeste (Ufob) e Estadual da Bahia (Uneb)
e garantiu o financiamento de uma pesquisa
para sistematizar um modelo de construção de
Indicadores de Desenvolvimento Rural (IDR). Sob
a coordenação de professores das instituições
de ensino, o estudo foi realizado no período de
dezembro de 2018 a março de 2020, junto a nove
municípios atendidos pela Abapa que ocupam
uma área de 83.777,061 km², correspondente a
14,83% da área total do estado da Bahia, com uma
população total de 341.881 habitantes, 2,44% da
população total do estado (IBGE, 2010).

Figura 01. Região da Pesquisa
Fonte: Autores

Desenvolvimento
Durante o trabalho, além dos nove municípios
focados, outros quatro foram utilizados como
municípios de controle. Para a construção do Índice
de Desenvolvimento Rural (IDR), foi adequado
um modelo, considerando outros quatro: Índice
Populacional – IPOP, Índice de Bem-Estar Social –
IBES, Índice Econômico – IECO e Índice do Meio
Ambiente – IMA. Foi avaliado o IDR para os anos de
2000, 2007 e 2017.
O Índice Populacional – IPOP agrega as variáveis
Densidade Demográfica, População Rural e
Migração. Os componentes do índice de população
procuram medir o dinamismo populacional que
deveria favorecer o desenvolvimento rural. De forma
geral, quanto maior for a densidade demográfica,
menor será o isolamento das áreas rurais e maiores
as oportunidades de estabelecimento de redes
sociais; quanto maior a população rural e seu
crescimento na década, maior a capacidade da área
rural de reter população; quanto maior a proporção
de pessoas que vieram de outros municípios, maior

a capacidade de atração que aquele município
exerce na região. Ao se agruparem os indicadores
parciais IPOP, IBES, IECO e IMA se obtém o IDR.
Cada Indicador construído tem que ser analisado
de maneira separada, pois ele mostra um lado
do processo de desenvolvimento do território
e do município, e tem que se considerar as
suas especificidades e limitações. O IDR, então,
procura agrupar esses vários lados e entregar uma
estimativa de desenvolvimento rural, devendo ser
analisado dentro das especificidades e contextos.
Para fins de classificação dos municípios de acordo
com o IDR, quatro níveis de Desenvolvimento Rural
foram estabelecidos, conforme quadro abaixo.
IDR

Desenvolvimento Rural

valor ≤ 0,27

Crítico

0,27 < valor ≤ 0,40

Regular

0,40 < valor ≤ 0,60

Bom

0,60 < valor

Ótimo

Quadro 1: Classificação do IDR
Fonte: Autores
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Com a conclusão do trabalho, o IDR de cada
município, nos períodos da pesquisa, segue abaixo.
Municípios

2000

2010

Baianópolis

0,386

0,444

Barreiras

0,397

0,488

0,531

Cocos

0,340

0,375

0,431

Correntina

0,389

0,428

0,465

Formosa do
Rio Preto

0,391

0,406

0,447

Jaborandi

0,371

0,459

0,473

-

0,695

0,683

Riachão das
Neves

0,416

0,445

0,481

São Desidério

0,527

0,591

0,541

LEM

O município de LEM não apresenta dados em 2000,
em função de sua emancipação ter se dado em
março daquele ano.

2017
0,481

Para fins de comparação do IDR, observe-se que a
pesquisa apurou o indicador para quatro municípios
alheios aos selecionados, chamado grupo de
controle, que se caracterizam pela ausência do
algodão como atividade de cultivo. As tabelas 2 e 3
a seguir expõem os indicadores destes municípios
para o ano de 2017.

Tabela 1: IDR dos municípios selecionados
Fonte: Autores

Município

IPOP

IBES

IECO

IMA

IDR

Baianópolis

0,288

0,741

-0,011

0,907

0,481 Bom

Barreiras

0,346

0,799

0,259

0,721

0,531 Bom

Cocos

0,162

0,632

0,052

0,805

0,413 Bom

Correntina

0,235

0,675

0,134

0,816

0,465 Bom

Formosa do Rio Preto

0,145

0,623

0,619

0,400

0,447 Bom

Jaborandi

0,186

0,770

0,167

0,769

0,473 Bom

LEM

0,711

0,713

0,419

0,891

0,683 Ótimo

Riachão das Neves

0,235

0,618

0,227

0,845

0,481 Bom

São Desidério

0,327

0,682

0,386

0,768

0,541 Bom

Tabela 2: IDR de municípios selecionados - 2017
Fonte: Autores

Município

IPOP

IBES

IECO

IMA

Angical

0,288

0,795

-0,070

0,252

0,316 Regular

0,242

0,524

-0,018

0,719

0,366 Regular

Cristópolis

0,430

0,715

-0,026

0,873

0,498 Bom

Tabocas do Brejo Velho

0,307

0,795

-0,076

0,307

0,333 Regular

Tabela 3: IDR de municípios do grupo de controle - 2017
Fonte: Autores

Resultados

168

de controle, significativamente inferiores aos dos
municípios selecionados.
Houve uma melhoria na situação dos municípios,
em função das variáveis estudadas para cada
subíndice. Destaca-se o município de Luís Eduardo
Magalhães, que atingiu a posição de ÓTIMO, nos
dados de 2017.

RELATÓRIO DE GESTÃO – BIÊNIO 2019-2020
CAPÍTULO 08 | PARCERIAS ESTRATÉGICAS

de estudo. Estes resultados ainda têm que ser
combinados com outros indicadores, para se
obter uma compreensão melhor do complexo
processo de desenvolvimento rural.

Perspectivas futuras
O trabalho realizado atende a uma demanda por
indicadores que mostrem a realidade da região.
Calcular o Índice de Desenvolvimento Rural
de municípios selecionados foi um desafio, na
medida em que este indicador envolve variáveis
multidisciplinares, aproximando áreas diversas
na sua construção, como economia, sociedade,
ambiente, educação e estatística.
A análise dos indicadores elaborados, quando
complementados com outros indicadores,
permite uma melhor noção da realidade local,
e de como acontece o complexo crescimento
e desenvolvimento desta região. Fica evidente

a relevância do empreendedorismo rural, e a
agricultura de base empresarial, para o crescimento
dos municípios e sua importância no ciclo virtuoso
do desenvolvimento. A ideia é dar sequência a
este projeto e ampliar o cálculo do IDR para outros
municípios do oeste da Bahia. Para isto, pretendese elaborar um indicador de contribuição do
agronegócio no desenvolvimento econômico. No
edital da Abapa de 2020, foi aprovado o projeto do
“Laboratório de Indicadores de Desenvolvimento e
Agricultura”, como forma de dar continuidade ao
empreedimento e garantir resultados concretos e
amparados pela pesquisa.

IDR

Cotegipe

É fácil observar, numa comparação entre as duas
tabelas apresentadas, as diferenças encontradas,
primeiro, no IDR e suas classificações. Os
municípios selecionados encontram-se classificados
como BOM em sua quase totalidade, exceto o
município de LEM. Também chamam atenção as
diferenças no Índice do Meio Ambiente (IMA) e no
Índice Econômico (IECO) nos municípios do grupo

Constata-se que o IDR dos municípios
selecionados apresenta, na quase totalidade de
resultados, uma evolução positiva nas diversas
perspectivas do desenvolvimento abordadas
pelos subíndices analisados ao longo do período

7

Programa Fitossanitário do Algodão - ADAB

A parceria entre a Associação Baiana dos
Produtores de Algodão (Abapa) e Fundeagro,
junto à Agência de Defesa Agropecuária da Bahia
(Adab), tem resultado em ações estratégicas de
educação e de defesa fitossanitária, focadas na
manutenção e sustentabilidade do agronegócio
do algodão no estado. O Programa Fitossanitário
do Algodão da Adab mantém iniciativas
permanentes de monitoramento da cultura,
transporte e armazenamento, assim como atenção

ao cumprimento do vazio sanitário, dentre outras
iniciativas. Tudo, com foco na eliminação de pragas,
como o bicudo-do-algodoeiro. Um monitoramento
eficaz e ininterrupto, que garante aos produtores
melhores ganhos e resultados.
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Resultados Gerais
No período de 2019 a 2020, foram realizadas
1.589 fiscalizações em propriedades localizadas
nos municípios da Bacia do Rio Corrente: Cocos,
Correntina, Jaborandi, Santa Maria da Vitória,
Santana e Serra Dourada, Bacia do Rio Grande:
Baianópolis, Barreiras, Formosa do Rio Preto,
Luís Eduardo Magalhães, Riachão das Neves, São
Desidério e Wanderley, Sertão Produtivo: Brumado,

Caculé, Cândida, Guanambi, Iuiú, Lagoa Real,
Livramento de Nossa Senhora da Vitória, Malhada
de Pedra, Palmas de Monte Alto, Pindaí, Rio do
Antônio, Sebastião Laranjeiras, Tanhaçu e Urandi,
Velho Chico: Barra, Bom Jesus da Lapa, Carinhanha,
Igaporã, Malhada, Riacho de Santana e Serra do
Ramalho.

Treinamento da equipe do projeto fitossanitário da Abapa.

Blitz educativa para orientação sobre o transporte adequado do algodão
e seus subprodutos.

Atividade de fiscalização
818

771
Layout do vídeo informativo de controle do bicudo-do-algodoeiro.

2019

2020

Resultados 2019
As atividades de fiscalização compreenderam todas
as fases da cultura do algodão. Foram realizadas
771 vistorias no período de janeiro a dezembro de
2019, com a finalidade de fiscalizar a data limite
de plantio, condução da lavoura (ocorrência do
bicudo-do-algodoeiro). Durante as vistorias, foram

observados o uso correto de defensivos e o correto
armazenamento dos mesmos. O monitoramento da
devolução das embalagens vazias, com orientações
aos produtores para a entrega à Central Campo
Limpo, fez parte dos trabalhos.

No período do vazio sanitário do algodão, as
propriedades foram fiscalizadas, e aplicados
onze Autos de Infração por descumprimento
da Legislação de Defesa Sanitária Vegetal. Em

Resultados 2020
No período de janeiro a novembro de 2020,
foram realizadas atividades de educação
sanitária vegetal, como treinamento das equipes
de monitoramento do Projeto Fitossanitário do
Algodão da Abapa, para utilização de drones no
monitoramento da cultura do algodão. Foram
feitas ainda blitzen educativas, com orientações
aos transportadores sobre o transporte correto
do algodão, seus produtos e subprodutos, com
foco no controle das tigueras nas rodovias;
elaboração de folder informativo do calendário
de cultivo da cultura; e lançamento de vídeo
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Fiscalização da condução das lavouras de algodão.

Folder informativo sobre o calendário de cultivo do
algodão na Bahia.

2020, foram concedidos 118 certificados de
regularidade para produtores que pleitearam
o estímulo fiscal do Programa de Incentivo à
Cultura do Algodão da Bahia (Proalba).

educativo a respeito da importância do controle
do bicudo.
As atividades de fiscalização compreenderam
todas as fases da cultura, com vistorias para
observar a data limite de plantio e condução da
lavoura para verificar a ocorrência do bicudo. De
janeiro a novembro de 2020, 818 propriedades
foram fiscalizadas. No decorrer das vistorias,
foram observados o uso e armazenamento
corretos dos defensivos, bem como a devolução
das embalagens para a Central Campo Limpo.
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Perspectivas Futuras
Concluir o Projeto de Controle e Convivência da
Praga do Bicudo-do-Algodoeiro no Sudoeste
baiano é meta futura. A proposta visa a fomentar
a convivência das práticas de plantio do algodão
naquela região com a praga do bicudo-doalgodão, priorizando o controle e redução de
danos, com a implantação de novas metodologias

e com a capacitação dos produtores rurais.
Completam o rol dos objetivos a serem
concretizados a elaboração e disponibilização
de banco de dados com informações atualizadas
para uso das equipes da Abapa e Adab e a
redução das possibilidades de disseminação da
praga para outras regiões do estado.
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Estruturação do laboratório da UFOB para
diagnóstico de doenças, vírus e bactérias com
risco de impacto ambiental e na saúde pública

A crise causada pela pandemia do novo
coronavírus evidenciou a relevância da vigilância
epidemiológica e a necessidade de instalação
de laboratórios na região oeste da Bahia, para
diagnóstico de doenças causadas por vírus e
bactérias com risco de impacto ambiental e em
saúde pública. Foi em meio a esta crise que a
Abapa se uniu, mais uma vez, à Universidade
Federal do Oeste da Bahia (Ufob) e viabilizou,
com recursos do Fundo para o Desenvolvimento
do Agronegócio do Algodão (Fundeagro),
investimentos capazes de amparar as pessoas
em um momento tão delicado. Os recursos
foram direcionados à ampliação e adequação da
estrutura laboratorial da UFOB para possibilitar
a realização de diagnósticos laboratoriais na

área de biologia molecular, por intermédio
da aquisição de equipamentos e insumos,
disponibilização de estrutura para estudos
e pesquisas de doenças, bactérias e vírus e
implementação de processos de recepção e
processamento de amostras e realização de
exames laboratoriais para covid-19.

A parceria entre a UFOB e Abapa/Fundeagro
possibilitou a realização de uma maior
quantidade de exames na própria região,
reduzindo a necessidade de encaminhamento de
amostras para a unidade do LACEN em SalvadorBA. A atuação do Laboratório de Campanha
promoveu a ampliação da estrutura de vigilância
e monitoramento de infecções no Oeste,
conferindo maior segurança aos municípios
da região para enfrentamento de eventuais
emergências futuras.

Especificamente em relação ao diagnóstico do
SARS-CoV-2, o laboratório superou em mais
de 50% a meta inicial de realização, de 2.400
exames, conseguindo emitir laudos em prazo
mínimo e com grande confiabilidade, tendo em
vista o nível de excelência dos equipamentos
disponibilizados e da equipe técnica responsável
pela execução do projeto, o que possibilitou a
certificação do laboratório junto ao LACEN-BA.

Hoje, em Barreiras, somente o Laboratório de
Agentes Infecciosos e Vetores (LAIVE) da UFOB,
situado no Campus Reitor Edgard Santos, dispõe
de equipamento para diagnóstico molecular
por meio da Reação em Cadeia da Polimerase,
conhecida por PCR (do inglês, Polymerase Chain
Reaction).

Resultados Gerais
Durante a vigência da parceria, o Laboratório
de Campanha para detecção do SARS-CoV-2
realizou 3.547 diagnósticos moleculares (entre
positivos e negativos), distribuídos entre os 36
municípios da Macrorregião de Saúde Oeste da
Bahia As informações geradas foram primordiais
para que as prefeituras e os órgãos de saúde,

vigilância epidemiológica e sanitária tivessem
condições de acompanhar o número de pessoas
infectadas com o vírus SARS-CoV-2 em toda a
região.

Figura 2. Equipe do laboratório atuando na extração de material genético para testagem.

Perspectivas futuras
Em função da parceria firmada, uma estrutura
única está instalada e garante ao LAIVE/
UFOB estar disponível para futuros trabalhos
e investigações que possam favorecer o
diagnóstico de doenças com importância
ambiental e em saúde pública, trazendo
benefícios para a população da região do oeste
baiano e para o setor produtivo.

Figura 1. Distribuição percentual do número
de diagnósticos moleculares realizados
pelo Laboratório de Campanha no período
de execução do projeto por município da
Macrorregião de Saúde Oeste da Bahia.
Fonte: Sistema de Gerenciamento de
Laboratório (GAL) – MS. Data: 23/09/2020

resultados dos exames para os casos suspeitos
de infecção por covid-19, possibilitando que
as secretarias de saúde dos municípios ajam
com rapidez no isolamento dos casos positivos,
reduzindo a disseminação da doença e evitando
que a economia regional seja afetada mais
intensamente, sobretudo no que tange ao
agronegócio, tão relevante para a economia da
região oeste da Bahia.

Além disso, a melhoria da estrutura contribuirá
com uma maior celeridade na obtenção dos
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Ponto de Vista
A opinião de quem vive a cotonicultura do Oeste
da Bahia, e daqueles que trabalham para o seu
desenvolvimento mesmo longe do campo, é valorizada
e sempre bem-vinda pela Abapa.

Luiz Carlos Bergamaschi
1º Vice-Presidente da Abapa
Biênio 2019/2020

T

enho grande orgulho em fazer parte da
Abapa desde 2003, tendo ingressado em
seus quadros três anos após sua fundação.
Já naquele momento, pude sentir o espírito
de união que existia em cada cotonicultor da nossa
região.

A

Abapa incentiva a geração de
conhecimento, assim como a
reflexão sobre a cotonicultura
na Bahia e no Brasil e a atuação
institucional. Por isso, faz questão de
saber o que pensam aqueles que, direta
ou indiretamente, trabalham para elevar
o algodão da Bahia a patamares cada vez
mais altos.
Neste capítulo do Relatório de Gestão
Biênio 2019/2020, passamos a palavra
para produtores, membros da diretoria,
representantes governamentais, dentre
outros, para que pudessem expressar
sua percepção acerca desta atividade,
cujas repercussões sociais, econômicas e
ambientais se estendem para muito além
das fazendas. Os temas foram escolhidos
pelos próprios autores do texto, sem
interferência institucional.

Nossa Associação surgiu da necessidade
coletiva de superação das barreiras comuns que
atingiam a atividade que realizamos. Sempre
buscamos, através da união de esforços, vencer
as adversidades que dificultavam o nosso
desenvolvimento regional.
Tais adversidades orbitavam desde as questões
fitossanitárias até a busca pela melhoria da
infraestrutura de nosso estado.
Hoje, ao olhar para trás, percebo o quanto nos
tornamos mais eficientes, característica esta
conquistada por todos aqueles que compõem o
quadro de associados da Abapa.
O esforço individual de cada associado, atrelado
às demandas verificadas sob o olhar preocupado
de todos os produtores, traduz-se atualmente em
projetos que colocam a cotonicultura brasileira, na
qual a baiana possui grande destaque, em um local
de prestígio e importância nos mercados nacional e
internacional.
Ouvir as demandas de cada produtor resultou,
neste grande período de caminhada, no
desenvolvimento de projetos que trazem ganhos
diretos aos cotonicultores, aos municípios, à
comunidade e ao meio ambiente.

preocupação socioambiental, como atestam alguns
dos projetos da nossa Abapa que geram legado
para todos os envolvidos.
Com a liderança do amigo e produtor Júlio
Cézar Busato, a Abapa avançou na assistência e
apoio direto ao produtor, consolidando projetos
que foram trazidos pelos presidentes que o
antecederam, a exemplo do Algodão Brasileiro
Sustentável (ABR) e do Centro de Treinamento
Parceiros da Tecnologia. No Centro, a estrutura e
a capacidade de atendimentos e parcerias foram
duplicadas.
No caso da Patrulha Mecanizada, a necessidade
nos motivou a dar início a um projeto que,
anteriormente, não vislumbrávamos, visando
pavimentar as estradas vicinais ao invés de apenas
conservar a estrutura existente.
Como produtor associado e membro da diretoria, é
uma satisfação participar destes projetos.
Pensar de modo coletivo sempre esteve no espírito
da Abapa, o que foi preponderante para que
pudéssemos superar os desafios trazidos pela
covid-19.
No próximo ano assumirei o Biênio 2021/2022 com
a missão de liderar a Abapa e de dar continuidade
a este grande projeto de desenvolvimento da
cotonicultura do oeste da Bahia.
Continuaremos unidos, para que possamos
viabilizar um desenvolvimento regional de
qualidade.

Destaco a defesa fitossanitária; a capacitação
de trabalhadores; a recuperação de estradas; e a
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Paulo Almeida Schmidt

Alessandra Zanotto Costa

2º Vice-Presidente da Abapa

1ª Tesoureira da Abapa
Biênio 2019/2020

O biênio em que o mundo teve que
reaprender em tempo recorde

Abapa: excelência em representatividade

A

pedra fundamental da Bahia é o
associativismo. E a Abapa é um grande
exemplo de entidade que faz valer o
espírito do esforço coletivo pelo bem de
todo o setor, que acaba por beneficiar todos os
demais segmentos da economia e da sociedade
onde se insere. Somente através da Associação, o
produtor consegue construir laboratórios e ter um
programa integrado de controle de pragas, como
o bicudo-do-algodoeiro, que é extensivo a todas
as fazendas – e precisa ser assim para funcionar.
Sozinho, um agricultor não consegue recuperar
estradas, arcar com pesquisa científica e difundir
tecnologias. É necessário seguir juntos.
O algodão é uma cultura que, para ser viável,
precisa ser sustentável, e isso só se alcança com
estratégia. Um comando único, mas que vem do
pensamento de todos. E se todos não estiverem
alinhados, o plano não pode dar certo. Se cada
produtor de algodão quiser fazer o manejo de
pragas e doenças ao seu estilo, a cotonicultura
da Bahia será penalizada. Um passado não muito
distante nos mostra que a falta de uma associação
forte e de um pensamento sustentável – do
ponto de vista econômico, ambiental e social – é
a diferença entre o sucesso e o fracasso. Com o
trabalho da Abapa, o cotonicultor é motivado
a seguir protocolos como o Vazio Sanitário,
destruição de soqueiras e tigueras, época de início
e fim de colheita, dentre outros. O resultado disso
é mais produtividade e produção, ampliando as
chances de boa remuneração para o produtor.
A sustentabilidade, por sinal, é uma prioridade
para a Abapa. A Associação gerencia em campo
o programa nacional ABR/BCI. A cada ano, os
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níveis de adesão e atendimento aos pré-requisitos
dos programas têm aumentado. O produtor
entende que, desta forma, cumprindo às leis
rigorosas Ambientais e Trabalhistas do Brasil,
dentro de um programa de certificação como o
Algodão Brasileiro Responsável, que trabalha em
benchmark com a Better Cotton Initiative, não
apenas a imagem do nosso produto se fortalece,
como as chances do nosso negócio perdurar ao
longo de muitas gerações se eleva. A Abapa, como
uma entidade de representação forte, organizada
e capacitada, trabalha com o intuito de buscar
soluções tributárias para questões que, muitas
vezes, podem inviabilizar o setor. E o mesmo se dá
em várias outras linhas de trabalho prioritárias.
Minha proximidade com a Abapa me mostrou a
importância desta entidade. Acompanho muito de
perto as ações do Programa Fitossanitário. Dou o
meu melhor neste trabalho porque sei o quanto o
bicudo-do-algodoeiro continua sendo uma ameaça
para a cotonicultura do Brasil. O algodão da Bahia
é um dos melhores do mundo em qualidade. O
sistema de produção correto potencializa as nossas
condições de clima e solo. O binômio soja-algodão
e as culturas diversas desta matriz produtiva do
estado que nos permitem rotacionar as safras são a
chave de um presente que já é impressionante e de
um futuro muito promissor.
Sou fã do algodão e venho crescendo ano após
ano, acreditando com veemência na cultura.
Enfrentamos um ano bastante difícil em 2020, mas
nem isso tira o nosso ânimo. Em breve, o estado da
Bahia vai expandir-se como nunca na produção da
fibra.
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F

indamos mais uma gestão, de bastante
trabalho, desafios, comprometimento,
parcerias e, principalmente, muita união.
O ano de 2019 foi repleto de movimentos
que nos elevaram ainda mais como entidade. Foi
desses anos para guardar na memória. E, em 2020,
fomos surpreendidos por uma crise sanitária global,
em proporções jamais vistas. A cadeia do algodão
foi uma das primeiras a sentir os seus efeitos,
pois o consumidor, assustado, recluso e cheio de
incertezas, abandonou as compras. Apesar da crise,
foi um ano transformador em todos os sentidos,
e que nos obrigou a aprender, em tempo recorde,
a usar novas ferramentas de trabalho, a sermos
produtivos mesmo quando em casa, a usar máscara
para a nossa proteção e a das pessoas ao nosso
redor e até a nos relacionar, como pessoas e como
instituição. A Abapa foi rápida na absorção dessas
mudanças.
Neste biênio, a Abapa se manteve no foco e no
propósito de fortalecer a cadeia da cotonicultura
da Bahia, dando continuidade e incrementando
as nossas frentes de trabalho estratégicas, como
a recuperação de estradas, através do Patrulha
Mecanizada. Só quem vive na região e conhece
os seus gargalos entende a dimensão quase
revolucionária que tem esta ação de infraestrutura,
cujos efeitos positivos vão muito além do
escoamento da safra e do agro como um todo.
Estivemos ainda mais engajados no fomento da
cultura do algodão. Atuamos junto aos órgãos
municipais, estaduais e federais apresentando as
demandas e as possíveis soluções para desenvolver,
cada vez mais, o agronegócio baiano.

Nosso Dia do Algodão, realizado em junho de
2019, foi um verdadeiro sucesso. Conseguimos
reunir um público grande e caloroso, que teve
acesso aos conteúdos técnicos e que aproveitou
a oportunidade para fortalecer o networking e
prospectar novos negócios.
Dentre outros eventos também importantes, mais
uma vez, tive o privilégio de direcionar a Corrida
do Algodão, na sua terceira edição, em 2019. Com
recorde de público e de empresas parceiras do
agro, combinamos esporte, saúde, cultura, lazer e
algodão num só lugar.
Como sociedade civil organizada, fizemos um
belíssimo trabalho em 2020, junto à comunidade
e às prefeituras das cidades da nossa região, e
trabalhamos arduamente com todos os produtores
para não deixar o agro parar em meio à pandemia.
Convertemos, da melhor maneira, todo o recurso,
antes programado para nossos eventos, em
diversas formas de ajuda e/ou doações para
o combate à covid-19. Outra vez, saímos na
frente e provamos que somos parte essencial na
engrenagem deste país.
Com satisfação, agradeço a confiança dos colegas
diretores e associados, e sigo, com dedicação
e comprometimento, em minha jornada na
Abapa. Reitero a relevância da participação de
todos e, sobretudo, a valorização desse trabalho
representativo.
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João Carlos Jacobsen Rodrigues Filho

Celito Eduardo Breda

Membro do Conselho Fiscal da Abapa

Membro do Conselho Fiscal da Abapa

Juntos e fortes na defesa do
algodão da Bahia

N

o biênio 2019/2020, celebramos os 20
anos da Abapa. São duas décadas de
muito trabalho e um longo caminho
percorrido para que a entidade se
tornasse uma Associação respeitada e admirada
no mundo todo. O sucesso obtido no decorrer
dos anos, fruto da competência de diversos
produtores que dedicaram o seu tempo para o
bem coletivo, permitiu que a Instituição crescesse
além do imaginável. Hoje, executamos inúmeros
projetos importantes para o desenvolvimento da
cotonicultura baiana.
Nos dois últimos anos, a atual gestão ampliou e
aprimorou esses projetos. Com grande destaque
para o crescimento e excelência no padrão de
qualidade do laboratório de análise de fibras,
uma referência no país. A expansão e melhoria do
programa fitossanitário, reforçando ainda mais o
combate ao bicudo e a outras pragas, têm sido
essenciais para a sustentabilidade da cultura. A
ampliação da certificação de sustentabilidade do
algodão baiano, pelo Programa ABR/BCI, tem
atingido resultados cada vez mais significativos,
com a promoção das melhores práticas
socioambientais nas fazendas e usinas da região,
garantindo que sejam um exemplo a ser seguido
por todo o mundo.
Além disso, a Associação foi adiante, com projetos
que impactam diretamente no desenvolvimento
econômico e social do estado da Bahia, como a
Patrulha Mecanizada, que, na atual gestão, cresceu
e se aprimorou ainda mais, recuperando estradas
vicinais e implementando a pavimentação asfáltica
em algumas delas, dando uma solução definitiva
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para alguns dos problemas de infraestrutura e
logística da região, em benefício de toda a cadeia
da agropecuária, com impacto direto para a
população que transita por essas estradas.
Outro projeto muito relevante é o Centro de
Treinamento, que promove a qualificação
dos profissionais da região, favorecendo a
produtividade do trabalho e, consequentemente,
o incremento de renda e qualidade de vida dos
trabalhadores e das famílias que ali residem. Nesse
biênio, também desenvolvemos inúmeros projetos
sociais que aproximaram, ainda mais, a Abapa e a
comunidade baiana. Quero destacar o verdadeiro
papel da nossa Associação, desde sua fundação:
a defesa e a promoção do algodão produzido no
estado da Bahia. Esse é o seu alicerce e é aqui
que a Abapa tem os seus maiores méritos, com a
construção de uma reputação inestimável perante
a sociedade, a imprensa e o governo, em todas as
suas esferas. Por isso, gostaria de agradecer aos
demais membros da diretoria e dos conselhos, pelo
tempo dedicado, de forma voluntária, à defesa dos
interesses da cotonicultura, e aos associados, que
participaram dos eventos, reuniões e assembleias,
atividades vitais para que permaneçamos fortes e
unidos. Em especial, em nome do diretor-executivo
Lidervan, agradeço aos profissionais da Associação
que se dedicam diariamente à causa e realizam seu
trabalho com amor e responsabilidade. Enalteço
e parabenizo a atuação do nosso presidente, Júlio
Cézar Busato, que foi, de fato, um líder incansável
na cotonicultura baiana. Encerramos este mandato
com a certeza do dever cumprido, e seguimos
unidos para manter a sustentabilidade do algodão
no nosso estado.
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De batalha em batalha, a guerra
contra o bicudo prevalece

D

esde 1983, o bicudo-do-algodoeiro
é a principal praga das lavouras
de algodão no Brasil. Tanto tempo
depois, este inseto ainda tira o sono
dos cotonicultores por aqui. Na Bahia, apesar
de declararmos guerra ao bicudo, temos de
admitir que as batalhas são exaustivas, com
vantagem para a praga, muitas vezes. Mas o
trabalho e resiliência do produtor, em conjunto
com os técnicos e a academia, num contexto
de organização do setor e liderança associativa
forte, têm mostrado que todo o esforço vale a
pena.

O biênio começou com um crescimento
significativo nas populações de bicudo, oriundo
da safra anterior. A conjuntura se desenhou
com a falta de produtos de proteção de cultivos
no mercado, e o consequente aumento de
preços. Alguns cotonicultores precisaram
reduzir o número de aplicações. O Programa
Fitossanitário da Abapa intensificou as ações
de conscientização e difusão de conhecimento.
Impulsionados pelo slogan “Não ao bicudo”,
conseguimos diminuir a infestação em todos os
Núcleos Regionais. O bicudo representou, neste
período, em torno de 30% da remuneração do
cotonicultor, em um cenário de preços baixos da
pluma e de Rentabilidade Líquida (RL) variando
de 500 a 700 dólares por hectare. Em média,
anualmente, esta praga nos custa em torno de
200 a 250 dólares por hectare. Em uma área
plantada de 300 mil hectares – total do estado

da Bahia –, considerando os plantios bem
manejados, isto representa cerca de 60 milhões
de dólares ao ano.
O bicudo está longe de ser o único problema
para os cotonicultores. Em nosso país tropical,
as condições de clima e solo, que tanto
favorecem as lavouras, são as mesmas que
dão substrato para as pragas proliferarem. O
complexo de lagartas do algodoeiro também
devora parte considerável da rentabilidade
do produtor. No biênio 2019/2020, nosso
principal alvo foi a spodoptera. Ácaros,
ramulária, mancha-alvo, nematoides, dentre
outros, também exigiram ações intensificadas e
assertivas. No caso das lagartas, cujo combate,
desde 2013, respalda-se nas tecnologias
transgênicas (Bt), o grande problema que
enfrentamos no período, e que ainda haveremos
de enfrentar, até que se institua um programa
de Manejo de Resistência (MR) eficiente, é a
resistência/tolerância às tecnologias.
Hoje, há materiais novos de algodão mostrando
alto potencial de produtividade e de qualidade.
Tivemos boas surpresas nestes últimos três
anos, já que aprendemos a manejar melhor
cada material. Estas tecnologias e estratégias
fortalecem o Manejo Integrado de Pragas
e Doenças na Bahia. Vamos apresentar os
resultados destes trabalhos no 13º Congresso
Brasileiro do Algodão (13º CBA), em Salvador,
em agosto de 2021.
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Miguel da Cunha Gonçalves Prado
Membro do Conselho Fiscal da Abapa

Uma gestão com a marca do
espírito associativista

E

m novembro de 2018 fui convidado por
Júlio Cézar Busato a integrar a diretoria que
iniciaria os trabalhos na Abapa, no biênio
2019-2020. Ao mesmo tempo, começava
o primeiro ciclo de algodão da companhia de
que participo, o que tornou tal processo ainda
mais enriquecedor, para mim, em conhecimento
e oportunidade de imergir no universo da
cotonicultura baiana.
A oportunidade de conhecer mais de perto uma
das maiores associações de agricultura do país,
seus projetos e time, era um grande atrativo.
Contudo, ao longo deste período, o que mais me
encantou foi o espírito colaborativo de toda a
equipe executiva da Abapa, diretoria e conselho.
Não houve tempestade – em nosso caso, melhor
dizer, “estiagem” – que não fizesse todos os
membros estarem a postos, prontos e abertos
para dialogar, para tomar as melhores decisões
em prol dos seus associados. A diversidade do
modo de pensar, em vez de conturbar, possibilitou
que discussões se tornassem diálogos, e decisões
resultassem em projetos reais, com o melhor das
ideias e contribuições de cada um.
O espírito associativista da gestão deste
biênio buscou trazer projetos que elevassem a
cotonicultura, e a agricultura baiana de maneira
geral, a um nível de competitividade cada vez
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maior, em escala nacional e global. A alocação de
capital destes projetos é extensamente estudada
pelos executivos da Associação, e, em seguida,
analisada, seguindo todos os critérios de impacto
para os associados; impacto na sociedade e seus
stakeholders; e métricas financeiras. Em sua quase
totalidade, os projetos do biênio conseguiram
atender aos três requisitos.
Por exemplo, as conquistas, como ampliação de
estradas asfaltadas, reformas de estradas, expansão
e modernização da qualidade do algodão baiano,
deixarão marcas por gerações. Destaco, também,
projetos de apoio à sociedade, com investimentos
em educação, em pesquisa e no fortalecimento
da imagem do algodão baiano. Por fim, mas não
menos importante, todo o apoio que a diretoria
e seu corpo executivo deram à sociedade baiana,
com doações de equipamentos, utensílios
e ferramentas médicas para o combate ao
coronavírus, desde que a pandemia foi declarada,
em março de 2020, e no decorrer de todo este ano.
Encerramos a gestão do biênio 2019-2020 com a
certeza de que o espírito associativista, o poder
de diálogo e a diversidade permitirão, às próximas
diretorias, impactar ainda mais positivamente a
agricultura baiana e nacional.
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Celestino Zanella
Presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA)
e ex-presidente da Abapa

A

sensação do dever cumprido é um sentimento
de grande valor, almejado por todos aqueles
que levam a sério seus projetos de vida e,
principalmente, os que têm a missão de
comandar iniciativas de interesse coletivo. Esta segunda
opção é ainda mais complexa, porque propõe desafios
colossais que vão testar todas as competências e
habilidades desses líderes.
Ao final do primeiro biênio (2017/2018) da gestão
da Associação Baiana de Produtores de Algodão,
liderada pelo produtor Júlio Busato, dissemos, aqui,
neste mesmo espaço, que os cotonicultores estavam
bem representados. E o que se viu, no segundo
biênio (2019/2020), foi a consolidação de um projeto
conduzido com dedicação, coragem e capacidade
intelectual para tomar grandes e difíceis decisões.
Com o esforço de cada produtor rural e de cada
trabalhador, criamos um cenário de riqueza nesta
região conhecida como oeste baiano. Alguns
obstáculos, que antes afetavam de forma intensa
nosso desenvolvimento, começaram a ser vencidos. Na
infraestrutura, por meio das cobranças ao setor público,
progredimos na ampliação da rede elétrica, mas este
é, ainda, o nosso principal gargalo. Logo, é também
o grande desafio para o setor e, consequentemente,
para os futuros dirigentes das associações, cujo papel
é defender o interesse do associado, lutando por
melhorias contínuas. Com investimentos dos produtores,
além da conservação das estradas vicinais, a Patrulha
Mecanizada passou a construir vias pavimentadas com
asfalto de qualidade e custo por quilômetro atrativo.
A Abapa soube enxergar além do que os olhos podem
alcançar. Investiu também na capacitação de milhares
de profissionais no Centro de Treinamento, investimento
este que tem amplo benefício social devido à promoção
de emprego e renda para pessoas que vivem na região.
Promoveu programas de cunho educacional, para
integrar as populações do campo e da cidade e fez um
excelente marketing do setor, a fim de mostrar o quanto
o agronegócio é benéfico para a humanidade. Ademais,

doou kits de irrigação e forneceu apoio tecnológico
para o plantio de algodão aos pequenos agricultores
familiares.
Além de participar de iniciativas de outros órgãos e
instituições no apoio à preservação do meio ambiente,
a ênfase dada ao ABR/Sustentabilidade demonstra o
interesse em cuidar do nosso solo, das reservas hídricas
e vegetais e da nossa gente. A participação no Estudo
do Potencial Hídrico do Oeste da Bahia faz da Abapa
um expoente nessa mobilização para encontrarmos a
harmonia entre preservação e produção.
Falamos, até agora, sobre os desafios tradicionais da
sociedade nesse biênio que terminou em dezembro de
2020, seja do ponto de vista produtivo, ambiental ou
social. Mas como dizem, com sabedoria, que Deus dá o
cobertor de acordo com o frio, ocorreu que, em 2020,
tivemos uma diretoria preparada para enfrentar, com os
méritos necessários, os impactos da pandemia do novo
coronavírus.
Esse capítulo da história, do agro e da humanidade,
foi reservado para mostrar, através do trabalho na
produção de alimentos e nas doações feitas pelo
setor, que este é um dos mais responsáveis e sensíveis
segmentos da economia. O agronegócio, em momentos
de turbulências, está sempre lá, ajudando a sacudir
a poeira e dar a volta por cima. E é assim que vamos
continuar contribuindo.
Ao amigo Júlio Busato, que liderou a classe e as equipes
da Abapa e da Aiba nesses anos, representando
o agronegócio baiano, com a graça de Deus nos
iluminando, desejo sabedoria, porque na presidência
da Abrapa estará à frente de um desafio de dimensões
nacionais e internacionais, guiando os produtores
do algodão brasileiro. Terá um exercício pleno de
dedicação, sabedoria, ajuda e experiência a nosso favor.
Foi uma satisfação andarmos juntos neste caminho
comum.
Abraços!
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Isabel da Cunha
Ex-presidente da Abapa

Milton Garbugio
Presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa)

A Abapa é a alavanca que torna
mais leve o fardo do produtor

O

associativismo é uma ferramenta que
faz toda a diferença, principalmente em
locais com mais dificuldades, nos quais
quase tudo é novidade, quase tudo é
pioneirismo. O associativismo elevou o oeste da
Bahia à posição de segundo maior produtor de
algodão do Brasil, fazendo do cerrado uma grande
potência e superando o descrédito inicial que a
região suscitava. Não estaríamos onde estamos
se não estivéssemos unidos, e, certamente, se
não continuarmos assim, não prosseguiremos
no desenvolvimento a passos largos que hoje
caracteriza a área em que produzimos. Mas não
basta fundar uma associação e esperar que as
coisas aconteçam. É preciso que cada um dos seus
associados compreenda e internalize o espírito
associativo. Sem o engajamento dos cotonicultores
associados, não se vai longe.
A Abapa é uma entidade proativa que sempre lutou
pelas causas prioritárias do produtor. Na minha
opinião, teve sucesso na maioria das vezes. Falar
do trabalho desta instituição, que eu mesma tive
a honra de presidir, é muito fácil e me traz grande
satisfação. Ao longo desses 20 anos, e desde que
comecei a participar mais ativamente do dia a dia
da Associação, a Abapa tem sido a alavanca que
torna mais leve o fardo do produtor.
Os programas de subvenção, como o Pepro
e o Pep, são exemplos disso. Com seu time
experiente, a Abapa se adiantou ao próprio
associado, identificando a demanda e requerendo
a intervenção que seria crucial para o negócio de
todos nós. Esta é uma vantagem da sua gestão
ter sempre à frente um cotonicultor, assim como a
diretoria, que também é majoritariamente formada
por agricultores. Ninguém melhor que nós mesmos
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para saber das nossas dores e urgências.
A Abapa é, no meu conceito, o braço direito do
produtor, só que um braço com a força de todos
os produtores juntos. Citei Pep e Pepro, mas foram
muitos os projetos implementados nessas duas
décadas. Diversos outros ainda estão por vir e
todos têm suas qualidades, complementariedades,
e contribuíram para a evolução individual e coletiva
da atividade na Bahia. A cada novo trabalho,
um aprendizado, uma caminhada. Estamos em
aprimoramento constante.
Fico imaginando o quanto seria difícil se não
tivéssemos o projeto Patrulha Mecanizada, ou
nosso Centro de Análises de Fibras da Abapa, um
dos maiores da América Latina em tamanho e em
qualidade. Equipado com tecnologia de ponta e
instalado em um prédio com uma infraestrutura
proporcional à sua importância, nosso laboratório
de HVI tem performado com louvor em todos os
testes nacionais e internacionais a que se submete.
E por que isso é tão relevante? Porque resultados
confiáveis de análise de algodão, fardo a fardo, são
a segurança tanto para quem vende quanto para
quem compra a nossa fibra. São a melhor maneira
de equacionar expectativa e realidade, culminando
em fortalecimento de imagem e, possivelmente, em
melhoria no nosso basis.
Olho para o futuro e renovo as esperanças. A
cotonicultura, assim como a vida, é feita de ciclos;
não apenas nas lavouras, onde cada safra é um
recomeço, mas o próprio mercado oscila entre
momentos de alta e de baixa. É no enfrentamento
de cada uma dessas situações que ganhamos
resiliência e ficamos mais fortes.
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A Abapa foi um braço forte
em um biênio desafiador

M

eu trabalho na presidência de uma
associação tão importante e cheia de
desafios, como a Abrapa, com certeza,
seria muito mais difícil se eu não contasse
com pessoas como Júlio Cézar Busato para me
dar suporte, com toda a sua expertise de produtor
e a força da sua liderança. Atenho-me à figura do
presidente pois toda a diretoria é um reflexo seu:
competente, inquieta e ágil na busca de soluções
para destravar qualquer gargalo do setor. Mérito,
também, de quem compôs uma equipe de elite, e
que estendo a cada um dos seus integrantes.
Quando digo “destravar qualquer gargalo”, pode-se
levar ao pé da letra. A Bahia, com seu imenso litoral,
e sendo o segundo maior produtor de algodão do
Brasil, lutou, através da Abapa, para atrair rotas
frequentes e constantes ao Porto de Salvador, para
ajudar a escoar o algodão do cerrado baiano e dar
um respiro ao Porto de Santos, que já está mais
do que saturado. Tentou bravamente e chegou
a realizar embarques experimentais de bastante
sucesso, mas a logística é uma ciência que tem
muitas variáveis. Disponibilidade de contêineres
e armadores que queiram investir em novas rotas
são só algumas delas. Mas, tenho certeza de que
ninguém desiste fácil a leste do Rio São Francisco,
e quando o momento vier, vai encontrar os
produtores da Bahia preparados.
Ter uma diretoria como a da Abapa neste biênio
foi poder contar com a grande capacidade de
mobilização de que esta entidade é capaz de
dispor. Prova disso é o maciço engajamento dos

seus produtores associados em todos os projetos
estruturantes que a Abapa desenvolve, em seus
quatro compromissos fundamentais: qualidade,
sustentabilidade, rastreabilidade e promoção. Não
por acaso, das lavouras baianas saem os maiores
índices de produtividade do mundo. Sai também
uma fibra de excelente qualidade, que só o sol, o
solo arenoso e claro e uma ajudinha de “Todos os
Santos” são capazes de produzir e que, no todo
do algodão brasileiro, colabora para tornar a nossa
fibra ainda mais desejável.
Por falar em Todos os Santos, será lá, sob o
frescor da brisa da Baía de Todos os Santos, que
realizaremos a 13ª edição do nosso Congresso
Brasileiro do Algodão, o 13º CBA. Vai ser difícil
bater a 12ª, que realizamos no estado de Goiás, mas
como sei que a Abapa não pode ver um desafio
que já quer superar, podemos ficar certos de que,
guardadas todas as limitações que o momento de
pandemia (ou pós-vacina) nos impõe, já podemos
esperar, se não um grande evento em proporções,
um congresso muito especial e inesquecível, pelo
conteúdo, organização e, claro, pelo cenário.
Provocações saudáveis à parte, gostaria de
agradecer a parceria da Abapa nesses dois anos
que nos obrigaram a repensar boa parte do que
pensávamos já conhecer, e, muitas vezes, até
mesmo a nos reinventar. Desejo a Júlio, meu
sucessor à frente da Abrapa, uma gestão próspera
e muito bem-sucedida, no propósito de levar o
algodão do Brasil ao topo.
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Haroldo Rodrigues da Cunha

Zirlene Dias Pinheiro

Presidente Executivo do Instituto Brasileiro do Algodão (IBA)

O

algodão baiano continua trazendo
progresso ao oeste do estado.
No último biênio, a diretoria da
Abapa representou, à altura, o
perfil empreendedor, corajoso e inovador
dos produtores da região. Foram diversas as
iniciativas que mantiveram a Bahia em destaque
na cotonicultura brasileira.
Faço especial menção aos projetos
socioambientais em que a Abapa dedicou
esforços e que, com o apoio de uma equipe de
profissionais de alta competência, foi capaz de
alcançar expressivos resultados.
Com o projeto Patrulha Mecanizada foram
recuperados mais de 3 mil km de estradas
vicinais, o que não só contribuiu com a captação
das águas pluviais e redução da erosão como
melhorou as condições de transporte de
algodão e possibilitou que as comunidades
locais ganhassem em qualidade de vida com
a melhoria da mobilidade entre as cidades
vizinhas. Além de estradas pavimentadas, a
Abapa levou informações e assessoria ambiental
de elevada qualidade técnica através do
projeto do Centro de Apoio Ambiental das
Propriedades Produtoras de Algodão. A maneira
proativa de a Instituição atuar tem auxiliado o
produtor a manter-se em consonância com a
legislação local e, como consequência, reduzir,
significativamente, as quantias gastas com
pagamentos de multas. Esse é um grande
exemplo de como uma Associação pode sempre
ser estratégica e parceira.

construção de um futuro próspero para a região,
onde o algodão exerce um papel de relevância.
O projeto de Qualificação Profissional, que é
um case para toda a cotonicultura brasileira,
é um exemplo admirável de como o sucesso
de uma cultura é o sucesso de toda uma
comunidade. Foram aproximadamente 40 mil
pessoas beneficiadas, direta ou indiretamente,
pelos cursos oferecidos no Centro de
Treinamento da Abapa, localizado em Luís
Eduardo Magalhães, em parceria com grandes
empresas do agronegócio. E como a educação
e a presença na comunidade são, visivelmente,
uma prioridade para essa diretoria, as iniciativas
não pararam aí. As ações desenvolvidas
com as escolas regionais, o Prêmio Abapa
de Jornalismo, a Corrida do Algodão, e
tantas outras iniciativas, demonstram a
responsabilidade social da diretoria.
São muitos os motivos que tenho para celebrar
o privilégio da parceria do IBA com a Abapa e
de acompanhar, na pessoa do Presidente Júlio
Busato, a determinação desses produtores, que
não cansam de trabalhar pelo desenvolvimento
do algodão baiano. Parabenizo todos que
compuseram a diretoria nos anos 2019 e 2020
e os profissionais que compõem a Associação,
certo de que o legado que essa diretoria deixa
acompanhará a próxima, que, sem dúvida,
dará continuidade ao que foi iniciado anos
atrás e deverá prosseguir contribuindo para
a construção de um ambiente cada vez mais
sustentável e propício ao desenvolvimento do
algodão baiano.

Presidente da Fundação BA

A

parceria entre Fundação BA e
Abapa é uma das mais importantes
que a nossa instituição possui.
Juntos, oferecemos ao produtor um
suporte técnico-científico de qualidade dentro
dos campos, com resultados plausíveis de
produtividade e rentabilidade.
A oportunidade de realizar trabalhos de
pesquisa e inovação tecnológica, nas mais
diversas áreas do conhecimento no oeste da
Bahia, em consonância com os interesses do
setor produtivo, torna-se ainda mais viável e
atingível devido à parceria que temos com a
Abapa. A Associação apoia não só a Fundação
BA, mas outras instituições na consolidação
de projetos estratégicos de pesquisas para
fomentar o desenvolvimento do algodão,
a exemplo do projeto desenvolvido pela
Fundação BA, “Diagnóstico de fitonematoides
no cultivo do algodoeiro no Oeste da Bahia”,
com ações organizadas e implementadas em

diferentes fazendas da região, com atividades
de pesquisa e eventos de transferência de
tecnologias no que se refere ao diagnóstico
preciso de fitonematoides. Essa parceria
não se restringe ao manejo de nematoides,
proporcionando ainda mais estreitamento da
relação com demais áreas do conhecimento,
como a fitopatologia, tecnologia de
aplicação, entomologia, fitotecnia, ciência
do solo e herbologia. Essa parceria é de
grande importância para o fortalecimento
e longevidade do sistema de produção que
envolve o cultivo do algodão na região oeste da
Bahia e MATOPIBA.
Parabéns ao gestor Júlio Busato, e a toda a sua
equipe, que, ao longo do mandato, representou
a nossa cotonicultura com tanto afinco e
competência. A Abapa tem sido fundamental,
elevando a Bahia ao status de segundo maior
produtor de algodão do Brasil.

Nos dez anos de existência do IBA, tenho
acompanhado o trabalho árduo da Abapa na
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Lucas Teixeira Costa

João Carlos Oliveira da Silva

Secretário da Agricultura do Estado da Bahia

A

Bahia é o segundo maior produtor
de algodão do Brasil, com uma
produtividade em torno de 300 arrobas
de fibra/hectare. Produzimos um dos
melhores algodões do mundo, e isso em muito se
deve ao trabalho de entidades como a Abapa, que
é núcleo fomentador e divulgador de pesquisas,
incentivando a adoção das melhores tecnologias
pelo agricultor.
Deve-se também à Abapa um forte trabalho no
âmbito das ações estratégicas desenvolvidas em
prol da cotonicultura baiana, mostrando-se grande
parceira do Governo do Estado da Bahia. Esse
trabalho conjunto envolve toda a cadeia produtiva
e resulta em eventos técnicos e institucionais que
evidenciam os resultados do campo, ajudando no
incremento dos negócios nos mercados nacional e
internacional.

Outro ponto a se destacar no trabalho da Abapa
é seu comprometimento com uma produção
responsável e sustentável na área da cotonicultura,
além do apoio às ações do Estado no período
crítico da Pandemia. As doações para as cadeias
produtivas da agricultura por meio dos kits de
irrigação para produtores das diversas regiões
do Estado também foram uma ação relevante
desenvolvida na gestão.
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Há muito sabemos que os mercados têm foco
cada vez mais forte em termos de sustentabilidade,
quesito e nossas ações vêm se mostrando
reconhecidamente satisfatórias nessa frente.
Queremos e estamos ganhando crescente espaço
nos mercados, mas de forma sustentável. A Bahia é,
pois, exemplo no setor.
O agronegócio representa cerca de 1/4 da
economia da Bahia, tendo movimentado R$ 35,4
bilhões em 2019, com previsão de R$ 39,8 bilhões
em 2020, gerando 1/3 dos empregos diretos e
indiretos no estado. O setor é responsável por,
aproximadamente, 50% das exportações estaduais,
sendo esta esfera a mais importante do agro
baiano. Esses números, que já seriam proeminentes
em qualquer cenário, revestem-se de maior
relevância no atual momento pandêmico, no qual
o agronegócio desponta como notório setor de
sustentação de nossa macroeconomia.
O campo, novamente, mostra suas força e
importância ao instante em que é requisitado a
ajudar o país. E a Abapa é peça imprescindível
dessa conjuntura, como fica evidenciado pelos
números e ações elencados no Relatório de Gestão
aqui apresentado.

Secretário do Meio Ambiente da Bahia (Sema)

A

Bahia é o segundo maior produtor de
algodão do Brasil, e a cotonicultura no
oeste do estado se tornou um exemplo
a ser seguido, com elevados índices de
produção e produtividade. Além disso, os altos
padrões de qualidade do algodão baiano tornam
o estado uma referência mundial, em níveis de
excelência.
A visão estratégica, no que diz respeito à
sustentabilidade, também é um ponto forte dos
produtores baianos, que possuem a consciência de
que é necessário produzir de maneira sustentável
econômica, ambiental e socialmente e, ao mesmo
tempo, promover o desenvolvimento e gerar
emprego e renda.
A Associação Baiana dos Produtores de
Algodão (Abapa) é uma das responsáveis pelo
reconhecimento do agronegócio no Oeste. A
Bahia não alcançaria esse status se não fosse
o suporte técnico da Instituição, com a busca
de novos mercados, ações de capacitação e
pesquisa, investimento em tecnologia de ponta
e modernização no processo de produção. A

Associação ainda tem um importante papel na
construção coletiva entre o produtor, o estado e o
meio ambiente.
Ainda falando em sustentabilidade, a Abapa realiza
na região diversos projetos de educação ambiental,
recuperação de nascentes e doação de mudas
de árvores nativas. Com a pandemia, a Instituição
também efetivou inúmeras ações de enfrentamento
ao coronavírus e de apoio à população, como
a doação de equipamentos hospitalares, cestas
básicas e itens de proteção e higiene.
Neste último ano, assim como outros setores da
economia, a cotonicultura foi impactada, havendo
uma queda acentuada do preço da pluma e,
consequentemente, a redução de área plantada.
Mesmo nesse momento de crise, os produtores
da região se preparam para começar a nova safra
de algodão, dando início ao ciclo 2020/2021,
mantendo a alta produtividade.
Com este próximo ciclo, desejo que novos tempos
tragam mais emprego, renda e desenvolvimento
sustentável para a região.

Parabéns à Abapa! Parabéns à cotonicultura da
Bahia!
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Marcus Benício Foltz Cavalcanti

Rodrigo Santos Alves

Secretário de Infraestrutura da Bahia

Superintendente do Ibama na Bahia

Ações de Infraestrutura beneficiam o
desenvolvimento da cotonicultura na Bahia

A

Bahia tem a cotonicultura como principal
cultura agrícola e é o segundo maior
produtor algodoeiro do país. Um setor
que gera cerca de 20 mil empregos no
território baiano. As ações realizadas pelo Governo
do Estado, e também pela Associação Baiana dos
Produtores de Algodão (Abapa), principalmente
nas regiões Oeste e Sudoeste, fortalecem ainda
mais o desenvolvimento da atividade. Na área de
Infraestrutura, o Governo da Bahia executa obras
em rodovias e aeroportos regionais que contribuem
para a produção e o transporte do algodão.
Nas rodovias baianas, podemos destacar:
a recuperação dos 167 km da BA-172; do
entroncamento da BR-242 até Santa Maria da
Vitória; dos 136 km da BA-160, que liga Ibotirama
até Bom Jesus da Lapa, passando por Paratinga;
e dos 552 km das BA’s 262 e 263, entre Brumado,
Vitória da Conquista, Itambé, Livramento,
Caturamã, Igaporã até o entroncamento da BR-242.
Também estão sendo implantados os 20,8 km da
BA-263, de Licínio de Almeida até Urandi.
O crescimento da malha aeroviária colabora para a
atração de negócios no território baiano, incluindo
o setor algodoeiro. Para isso, o Governo da Bahia
vem realizando a construção e a manutenção
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de aeroportos no estado. Em 2019, o aeroporto
Glauber Rocha, em Vitória da Conquista, foi
entregue. Atualmente, os novos equipamentos
aeroviários de Bom Jesus da Lapa e de Senhor do
Bonfim estão em fase de implantação, cuja previsão
de entrega é o segundo semestre de 2021.
O aeroporto de Barreiras, considerado o mais
importante do Oeste, passará por reforma e
ampliação. O equipamento opera com voo regular
e geral, é o quarto maior em movimentação de
passageiros da aviação regional e recebeu 78 mil
viajantes em 2019. No aeródromo de Luís Eduardo
Magalhães, um projeto será elaborado para realizar
serviços a fim de torná-lo apto a operar com
aeronaves da aviação regular. Devido à obra em
Barreiras, é necessário um local que possa receber
aviões de grande porte na região.
No ano passado, 364,7 mil kg do algodão baiano
foram exportados a destinos como China, Vietnã
e Indonésia, segundo a Secretaria Estadual da
Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura
(Seagri). A venda do produto para outros países
trouxe um investimento de US$ 577 mil para as
empresas do setor. Isso mostra que o trabalho feito
pelo Governo da Bahia e pela Abapa vem ajudando
a cotonicultura alcançar um resultado no estado.
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O associativismo é a chave para o Desenvolvimento
Sustentável da agricultura no oeste da Bahia

C

onheci o trabalho da Abapa em
2019, quando o Ibama, junto com o
jornal Correio e o WWI, promoveu o
1º Fórum Internacional de Inovação
e Sustentabilidade (FISC). O evento teve
patrocínio da Abapa, dentre outras instituições,
e trouxe para debater um seletíssimo grupo de
gestores públicos, empresários e estudiosos
sobre o assunto. Não há como não se
impressionar frente a todas as informações
acerca da região oeste da Bahia, e seu modelo
de produção agrícola, que possui o grande
desafio de ser ambientalmente sustentável,
ao mesmo tempo em que bate recordes de
produção ano a ano. Minha conclusão, como
observador externo, é que tudo o quanto se
realizou, e os impressionantes números que
a região alcança anualmente, só foi possível
graças ao associativismo.
É esta conjugação de forças, sob a regência
de pessoas de grande capacidade de pensar
soluções e engajar a coletividade, que faz
do oeste baiano um caso de sucesso muito
bem acabado no país. Dificilmente, teríamos
um espaço tão propício ao desenvolvimento
socioeconômico, com equilíbrio e respeito às
regras de proteção ao meio ambiente, como
nós temos nessa região, se os produtores não
estivessem associados, discutindo seus temas
e elaborando estratégias de desenvolvimento,
sempre atentos às tecnologias mais atuais e

incorporando as que podem fazer diferença no
campo. Muitas dessas ferramentas não estariam
acessíveis ao produtor médio a partir de
investimentos individuais. E é neste ponto que a
força de todos juntos mostra a sua importância,
ampliando, anormalmente, as possibilidades de
êxito e a longevidade dos negócios.
O Brasil se destaca, no mundo, do ponto de
vista da sustentabilidade no campo, porque
temos conseguido promover um aumento
enorme na produção de bens agrícolas, com
reduzida expansão da área plantada. Em
outras palavras, pelo incremento constante na
produtividade. Esta é a chave da agricultura
sustentável que faz do país um provedor crucial
de alimentos e fibras têxteis naturais para a
crescente população mundial. Este posto se
deve, em grande medida, ao associativismo, e
a Abapa representa isso muito bem, na pessoa
do presidente Júlio Cézar Busato, de todos os
que o precederam e dos que ainda estão por vir,
pois fazem parte de uma mentalidade comum
aos produtores líderes do agro nesta região da
Bahia.
É inegável a pressão que o rápido
desenvolvimento do oeste do estado exerceu e
exerce sobre o meio ambiente, mas também há
de ser reconhecido que o associativismo tem
sido um aliado para a rigorosa observância da
legislação ambiental.
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