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PANORAMA DO CULTIVO DE
ALGODÃO NA REGIÃO OESTE
DO ESTADO DA BAHIA

produtores
associados da
ABAPA

oeste baiano

100%
Para manter a propriedade rural regularizada quanto
à legislação ambiental é preciso se adequar a uma
série de requisitos, a ﬁm de evitar transtornos como
autos de infrações e notiﬁcações.
Pensando nisso, a Associação Baiana dos Produtores
de Algodão (Abapa), em parceria com a Associação
de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) e apoio
do Instituto Brasileiro do Algodão (IBA), criou um
projeto inovador, que vem ajudando a regularizar os
empreendimentos rurais. Trata-se do Centro de
Apoio à Regularização Ambiental das Propriedades
Produtoras de Algodão do Oeste da Bahia.
A iniciativa, única no País, dá total suporte aos
produtores quanto ao preenchimento de
cadastros de Ceﬁr/CAR (Cadastro Estadual
Florestal de Imóveis Rurais/Cadastro Ambiental
Rural), adesão ao Programa de Regularização
Ambiental (PRA), elaboração de documentos para
outorgas de águas, orientações sobre boas
práticas ambientais e acompanhamento de
processos, entre outras atividades.

315 MIL (ha)

PRINCIPAIS
CIDADES
BENEFICIADAS
PELO PROJETO

uso alternativo

45%

566.091,87 ha

cultivo de algodão

reserva legal

352.212,77 ha

28%

vegetação nativa
remanescente

247.399,16 ha

20%

REGIÃO
OESTE DA
BAHIA

áreas de preservação
permanente
7%

85.166,04 ha

▶ Baianópolis
▶ Barreiras
▶ Cocos
▶ Correntina
▶ Formosa do Rio Preto
▶ Jaborandi
▶ Luís Eduardo Magalhães
▶ Riachão das Neves
▶ São Desidério
▶ Wanderley

Projetos como esse têm incentivado cotonicultores
baianos a optarem cada vez mais por métodos
ambientalmente corretos na produção. Quase 78%
da área plantada com algodão na Bahia já foi
certiﬁcada como sustentável.

O Centro de Apoio à Regularização Ambiental das
Propriedades Produtoras de Algodão do Oeste da
Bahia acompanha as mudanças na legislação
ambiental, a ﬁm de oferecer a devida orientação
técnica e jurídica aos produtores.

FALE COM O CENTRO

O centro de apoio ﬁca na sede da
AIBA/ABAPA, em Barreiras (BA)

Horário de
funcionamento

ALTERAÇÕES
NA LEGISLAÇÃO
AMBIENTAL

08h as 12h
14h as 18h

Lei Estadual n°
10.431/2006

Lei Federal n°
12.651/2012

A assessoria para acompanhamento do
CEFIR é realizada mediante agendamento

Decreto
Estadual n°
14.024/2012

Decreto
Estadual n°
15.180/2014

(77) 3613 8000 / 8003
meioambiente@aiba.org.br

Decreto
Estadual n°
15.682/2014

Lei Estadual n°
13.597/2016

Decreto
Estadual
n°18.140/2018

Resoluções do
CEPRAM

Resoluções
CONAMA

CENTRO DE APOIO À
REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DAS
PROPRIEDADES PRODUTORAS DE
ALGODÃO DO OESTE DA BAHIA
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SERVIÇOS
OFERECIDOS

03
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200 propriedades rurais

03

Orientação técnica e personalizada aos produtores sobre áreas de preservação permanente,
reserva legal, aproveitamento de material
lenhoso, supressão vegetal, prazos para obtenção de documentos, legislação, entre outros
temas referentes à regularização ambiental

04

Representação institucional dos produtores em
fóruns de discussões ambientais

05

Visitas técnicas aos escritórios dos produtores
em áreas urbanas ou rurais, quando necessário
ou a pedido deles

06

Acompanhamento das publicações do Diário
Oﬁcial do Estado, Diário Oﬁcial da Federação e
publicações de interesse do setor, como decretos, leis e portarias. Consulta aos Diários Oﬁciais
dos Municípios da Região oeste da Bahia

07

Elaboração de relatórios sobre a evolução do
projeto, incluindo o número de produtores
atendidos e orientados quanto à regularização ambiental

08

Manutenção do banco de dados SIG (Sistema de
Informações Geográﬁcas e Macrozoneamento de
Inteligência Territorial), do histórico das imagens
de satélite e processamento de imagens orbitais

14

09

10

OBJETIVO

05

Oferecer aos produtores
orientações e assessoria técnica
para a regularização ambiental de
seu empreendimento rural.

10
06

02
01

PÚBLICO
ALVO

O centro de apoio ﬁca na sede da
AIBA/ABAPA, em Barreiras (BA)

19

12

07

FALE COM O CENTRO

02

18

Um projeto da Abapa em parceria
com a Aiba e apoio do IBA

Horário de
funcionamento

08h as 12h
14h as 18h

A assessoria para acompanhamento do
CEFIR é realizada mediante agendamento

11

Acompanhamento on-line e físico dos processos
de licenciamento ambiental e outorgas e/ou
dispensa de outorga de uso dos recursos hídricos
Conversão de arquivos de mapa do formato DWG
para shapeﬁle (shp)
Acompanhamento dos processos de autos de
infrações e embargos

12

Acompanhamento de processos de cumprimento de condicionantes ambientais relacionadas ao
imóvel rural e de processos industriais (indústrias de beneﬁciamento de algodão)

13

Acompanhamento do status de inscrição e
aprovação no Ceﬁr/CAR e Cadastro Técnico
Federal (CTF)

14

Acompanhamento de processos de adesão ao
Programa de Regularização Ambiental (PRA)

15

Monitoramento de focos de calor (prevenção de
incêndios ﬂorestais)

16

17

(77) 3613 8000 / 8003
meioambiente@aiba.org.br

2.264 produtores rurais do oeste da Bahia, em
especial os 165 produtores de algodão associados à Abapa

Processos de servidão ﬂorestal e/ou de Cotas de
Reserva Ambiental (CRA)
Autorização de supressão de vegetação

18

Elaboração de materiais técnicos e bibliográﬁcos
com assuntos de interesse do produtor rural

19

Realização de eventos e fóruns de regularização
ambiental

RESULTADOS DO
CENTRO DE APOIO

OUTRAS AÇÕES DO
CENTRO DE APOIO
À REGULARIZAÇÃO
AMBIENTAL

01

Produtores rurais e associados da ABAPA estão
mais informados sobre os procedimentos e
documentos necessários à regularização ambiental, licenciamento, outorgas, dispensas e ASV

02

Aumento no número de propriedades rurais
regularizadas no oeste da Bahia

03

Redução dos passivos ambientais, notiﬁcações e
autos de infrações das propriedades produtoras
de algodão da região oeste da Bahia

04

Redução dos focos de calor nas unidades de
monitoramento em Barreiras, São Desidério e
Luís Eduardo Magalhães

17
05

18

IR/
CEFR
CA

PRINCIPAIS
RESULTADOS
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FALE COM O CENTRO

O centro de apoio ﬁca na sede da
AIBA/ABAPA, em Barreiras (BA)

Horário de
funcionamento

08h as 12h
14h as 18h

A assessoria para acompanhamento do
CEFIR é realizada mediante agendamento

(77) 3613 8000 / 8003
meioambiente@aiba.org.br

Informação em tempo real sobre os focos de
calor com base em informações do INPE

06

Redução das áreas queimadas de Reserva Legal
(RL), Áreas de Preservação Permanente (APP) e
áreas produtivas

07

Articulação das ações de combate aos incêndios
ﬂorestais

08

Maior adesão dos produtores ao programa
Algodão Brasileiro Responsável (ABR)

09

Foram realizadas visitas técnicas em 84
indústrias de beneﬁciamento de algodão

10

2.264 atendimentos processuais a produtores de
algodão e culturas acessórias

11

Área beneﬁciada: 1.240.869,84 hectares

12

50 comunicados sobre alterações na legislação
ambiental

13

95% dos associados da Aiba e Abapa aderiram ao
Ceﬁr/CAR

14

70% do oeste baiano tem informações na base do
Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural
(SICAR), que reúne dados do CAR de cada
unidade da Federação

15

06 materais bibliográﬁcos foram elaborados
sobre diversos assuntos da área ambiental de
intersse do produtor cotonicultor

16

14 eventos e forúns realizados sobre regularização ambiental no empreendimento rural

17

Coordenação e acompanhamento do projeto
“Identiﬁcação, preservação e recuperação de
nascentes na região oeste da Bahia – Etapa I”
(apoio do IBA)

18

Acompanhamento e orientações ao projeto
Horta na Escola, que tem apoio da Aiba e Abapa

19

Participação em eventos técnicos e cientíﬁcos no
oeste da Bahia sobre assuntos da área ambiental
e agrícola

20

Acompanhamento do Acordo de Cooperação
Técnica entre a RETEC – Tecnologia em Resíduos
Sólidos, Aiba e Abapa, a ﬁm de ampliar ações de
sustentabilidade e gestão dos resíduos sólidos

