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Há mais de duas décadas, a Abapa
representa os cotonicultores baianos
e vai muito além: eleva e divulga
nacional e internacionalmente a força
da fibra e da nossa gente.
Conheça, a seguir, o nosso trabalho.

Oeste da Bahia:
expoente do
algodão brasileiro
Segundo maior produtor de algodão

Chegar a esse patamar foi possível, antes

do Brasil, com índices de produtividade

de tudo, pela mudança de mentalidade

média entre os maiores do mundo –

do cotonicultor da Bahia.

principalmente no regime de sequeiro
–, o estado da Bahia é nacional e
internacionalmente reconhecido por sua
excelência.

Essa transformação é, ao mesmo tempo,
causa e consequência da organização
do setor, o que mobilizou a criação de
instituições fortes de representação para

A alta qualidade é uma soma da eficiência

a defesa dos interesses da cotonicultura,

do produtor baiano e das favoráveis

visando o seu desenvolvimento e

condições de clima e de solo do cerrado.

fortalecimento.

Safra 2019/2020

Safra 2020/2021

Safra 2021/2022

Área

313.566

266.700

309.000

Produção em pluma

603.599

517.740

530.000*

315,70

Em torno de 300*

Produtividade
(capulho)
(*) Números estimados

hectares

toneladas

310,15

arrobas/hectare

hectares

toneladas

arrobas/hectare

hectares

toneladas

arrobas/hectare
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Barreiras

A Abapa:
Associação Baiana
dos Produtores de
Algodão

Luís Eduardo Magalhães

Criada no ano 2000, a Abapa foi fundada
por um grupo de cotonicultores pioneiros
e, hoje, é uma referência de organização
proativa e de vanguarda no setor.
A instituição implementa os programas da
associação brasileira, a Abrapa, e desenvolve
ainda os seus próprios programas:

Correntina
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Programas
estaduais
Programa Fitossanitário

Muito além de plantar
e colher algodão
A Abapa tem como objetivo cuidar e defender
o cotonicultor e a cotonicultura, mas esses

A defesa fitossanitária é um dos mais

não estão isolados no lugar em que vivem:

importantes pilares da cotonicultura

fazem parte de um contexto social, cultural

baiana. Para entender o porquê, basta

e econômico no qual atuam, influenciam e

lembrar-se do bicudo-do-algodoeiro,

são influenciados pelo entorno.

praga que cerca de duas décadas atrás
dizimou as lavouras e quase pôs fim à

Por isso, a Abapa tem programas cujos

produção de algodão, especialmente a

benefícios vão além do seu próprio público e

nordestina.

se estendem a toda a sociedade.

Além do bicudo, as equipes do Programa

Patrulha Mecanizada

Fitossanitário da Abapa monitoram
outras pragas e doenças, a exemplo dos

O Oeste da Bahia tem 7 mil km de estradas

nematoides e da ramulária.

vicinais. É por elas que a safra é escoada
até as rodovias estaduais ou federais e por

As principais instituições de pesquisa

onde chegam os insumos necessários à

públicas e privadas são parceiras

produção. Passam também por essas vias os

desta iniciativa, que também envolve

produtores e suas famílias, empregados das

campanhas de conscientização,

fazendas, pessoas dos municípios onde estão

vistorias constantes nas áreas de

localizadas e os viajantes.

algodão, rotação de culturas e diversas
outras ações.

Dessa forma, a má condição das estradas vicinais,
sobretudo no período chuvoso, gera riscos e
prejuízos para quem trafega, além de atrasos
nas entregas e aumento no custo do frete.
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A fim de atuar sobre essa problemática,
em 2013, a Abapa criou o “Projeto de
aquisição de máquinas, insumos e
veículos auxiliares para a conservação
dos recursos naturais da lavoura de
algodão e escoamento da produção”, mais
conhecido como Patrulha Mecanizada.
O programa é mantido com recursos do
IBA, produtores e Aiba, via Prodeagro, com
participação de Prefeituras Municipais.

• + de 160 km de rodovias
asfaltadas em 3 anos
• Manutenção e melhoria de
mais de 3 mil km em 43 estradas
vicinais do Oeste da Bahia

As estradas asfaltadas pelo Patrulha
Mecanizada são dimensionadas a fim
de aguentar o peso de caminhões e
máquinas agrícolas, e contam com
Tratamento Superficial Duplo (TSD) e
microrrevestimento como capa selante.
O projeto ainda tem a sua dimensão
ambiental, na medida em que
contempla obras de contenção
e escoamento de águas pluviais,
evitando processos como erosão e
assoreamento.
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Identificação, Proteção e
Recuperação de Nascentes
Esta é mais uma iniciativa dos produtores
rurais da região Oeste da Bahia, numa

Qualificação
profissional

parceria entre a Abapa e a Associação dos

A agricultura praticada no

Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba).

Oeste da Bahia, em especial

Desde que foi criado, em 2017, o programa
realizou diversas ações de intervenção
para a conservação e/ou recuperação
da vegetação em Áreas de Preservação
Permanente (APPs), além de inúmeras
ações de educação ambiental, com
palestras e oficinas em escolas e
comunidades ribeirinhas.

a cotonicultura, é altamente
incorporadora de tecnologia,
o que exige dos produtores,
administradores e operadores
um conhecimento cada vez
mais amplo e profundo.
Pensando nisso, em 2010,
a Abapa criou o Centro
de Treinamento Abapa –

• 220 nascentes preservadas ou
recuperadas

Parceiros da Tecnologia, que já

• 92 nascentes diagnosticadas

disponibilizou mais de 2,2

• 63 ações executadas com
recursos da Abapa e IBA

áreas do conhecimento

Em março de 2021, a iniciativa foi
premiada pela Agência Nacional de Águas
e Saneamento Básico (ANA) na categoria
Organizações Civis.

capacitou aproximadamente
51 mil pessoas e
mil treinamentos nas diversas
laboral.
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Prêmio Abapa de Jornalismo
Criado para aproximar jornalistas e
acadêmicos da cobertura especializada
sobre o agronegócio, a Abapa lançou, no
ano de 2019, o Prêmio Abapa de Jornalismo.
A iniciativa também tem o objetivo de atrair o

Conhecendo o Agro
Também cabe ao Centro de Treinamento a
gestão do Programa Conhecendo o Agro,
uma iniciativa pedagógica realizada
em parceria com as prefeituras do
Oeste da Bahia, que tem como objetivo
aproximar professores e alunos do Ensino
Fundamental I e II da realidade do campo
através de atividades lúdicas variadas.

interesse das mídias local, regional e nacional
na produção de conteúdos aprofundados e
atrativos a respeito da cotonicultura baiana.
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Apoio aos
Pequenos Agricultores
Familiares
Grande parte das lavouras de algodão
baianas está no Oeste, mas existem cerca
de 5,5 mil hectares - menos de 2% da área
total - na região Sudoeste.
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,
Tanhaçu, Rio do Antônio, Livramento
de Nossa Senhora, Malhada de
Pedras, Igaporã, Sebastião Laranjeiras,
Carinhanha e Serra do Ramalho), as
famílias de agricultores encontram
na Abapa uma grande aliada para

Responsabilidade Social
O compromisso da Abapa com o Oeste da
Bahia, e com o estado como um todo, vai
além da significativa geração de empregos:
a associação é parte da sociedade e sua
atuação se estende a ela, principalmente
nos momentos mais difíceis, como na
histórica pandemia de covid-19.

fazer da atividade um vetor de renda e

Após traçar estratégias de funcionamento

desenvolvimento.

da cadeia produtiva na crise sanitária, com

Na região, cerca de 300 kits de irrigação
complementar foram distribuídos,
desde o ano de 2014, garantindo
a diversificação de culturas e um
substancial aumento de produtividade.

+ 300 famílias beneficiadas
No Oeste da Bahia, as famílias de
pequenos agricultores também estão
sendo beneficiadas pelo programa. São
produtores de cultivos de ciclo curto,
como frutas, hortaliças, feijão, abóbora,
mandioca e outros, que, graças à irrigação,
estão conseguindo fazer mais de uma
safra por ano, garantindo liquidez e o
próprio sustento.

+ 80 famílias beneficiadas

a edição de uma cartilha com as medidas
preconizadas pela OMS adaptadas ao setor,
a Abapa realizou uma série de doações
para instituições de saúde atuantes no
enfrentamento à doença.
• R$ 1,6 milhão em doações
de insumos hospitalares
• 70 mil metros de tecido para a
confecção de cerca de 700 mil
máscaras para 100 municípios baianos
• 7 mil toalhas de algodão para a
Secretaria de Saúde do Estado e
municípios do Oeste da Bahia
• Montagem de um Laboratório de
Testagem na Universidade Federal
do Oeste da Bahia (Ufob) com
investimento de R$ 360 mil
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Plantar para Alimentar
A Abapa, aliada a outras 13 entidades de
representação do agronegócio na região,
integrou a campanha solidária Plantar para
Alimentar, que doou mais de 6,8 mil cestas
básicas, equivalentes a cerca de 160
toneladas de alimentos, para 151 instituições
de 18 municípios do Oeste da Bahia.

Auxílio às vítimas das
chuvas de 2022
No início do ano de 2022, a Abapa
destinou 60 toneladas de alimentos,
além de mil lençóis e 800 toalhas de
banho 100% algodão, para as vítimas das
fortes chuvas que deixaram um rastro de
destruição nas regiões Sul e Sudeste da
Bahia nesse período.

Selo Empresa Irmã 2021
Pelas doações realizadas no ano de 2021,
no auge da pandemia de covid-19, a
Abapa recebeu das Obras Sociais de
Irmã Dulce (OSID) o selo Empresa Irmã,
na categoria Diamante. A premiação foi
concedida, nesta edição, a 42 empresas
que se destacaram no auxílio à instituição
fundada por Santa Dulce dos Pobres.
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Programas
nacionais
Algodão Brasileiro Responsável (ABR)
O mais completo programa de certificação
de pluma sustentável do mundo, baseiase totalmente nas legislações trabalhistas e
ambientais do Brasil.

88,6%

Graças a essa iniciativa, o país se consagrou,
nas últimas safras, como o maior
fornecedor mundial de algodão produzido
em bases sustentáveis, com participação
em torno de 36% em todo o montante
licenciado pela ONG suíça Better Cotton
Initiative (BCI).
São 8 critérios observados pelo programa:

88,6% da área
plantada com algodão
na safra 2021/2022 na Bahia é
certificada pelo ABR/BCI

• Contrato de trabalho
• Proibição do trabalho infantil
• Proibição de trabalho análogo a 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
• Boas práticas agrícolas

ABR-UBA
Em 2020, o programa ABR
foi estendido às Unidades de
Beneficiamento de Algodão
(UBA), também chamadas de
“algodoeiras”: o primeiro elo
industrial da cadeia produtiva da
fibra. Assim, torna-se possível,
com a participação dos demais
segmentos, certificar toda a
cadeia de uma peça de roupa de
algodão, desde a lavoura até o
ponto de venda.
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Qualidade
A qualidade nos resultados de classificação

laboratórios de classificação: o Centro

de algodão tem relação direta com a

de Análise de Fibras, localizado em

credibilidade da fibra em seus mercados,

Luís Eduardo Magalhães, garantindo a

dentro e fora do Brasil.

segurança tanto para quem compra
quanto para quem vende.

Por isso, a Abapa possui um dos maiores,
mais modernos e bem reconhecidos

Rastreabilidade
Cada fardo de algodão produzido
no Brasil tem um “RG”: a etiqueta do
Sistema Abrapa de Identificação (SAI) com
um código de barras. Com ela, pode-se
rastrear com exatidão desde a fazenda
onde ele foi produzido à usina na qual
foi beneficiado, e ter acesso a uma série
de informações, como a classificação
nos índices de análise instrumental por
High Volume Instrument (HVI). É possível
até mesmo saber se a fibra foi certificada
pelos programas ABR e BCI.
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BARREIRAS | SEDE
Av. Ahylon Macêdo, n° 919
Morada Nobre - CEP: 47.810-035
Barreiras - BA
(77) 3614.9000
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
Rua Juscelino Kubitschek, n° 3270
Chácara Botelho II - CEP: 47.850-000
Luís Eduardo Magalhães - BA
(77) 3639.9000
CORRENTINA | DISTRITO DE ROSÁRIO
Loteamento Rio Pratudão, s/n°
Vila Rosário - CEP: 47.650-000
Correntina - BA

abapaalgodao

abapabahia
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Usando a câmera do seu celular,
escaneie o QR Code e assista ao
nosso vídeo institucional:

Apoio

