


Parceiros

Atualmente o Centro de Treinamento Parceiros da Tecnologia da Abapa conta com o
apoio dos seguintes Parceiros: Agrosul-JD; Veneza Equipamentos-JD; SENAR; SENAI,
SEST/SENAT; CIEB; UFV – Universidade Federal de Viçosa, Oeste Pneus-Pirelli. Estes
parceiros disponibilizam recursos/equipamentos necessários para as aulas práticas.

Todos os programas disponibilizados no Centro de Treinamento por meio de Parcerias
são gratuitos aos associados. Também dispomos de vagas para comunidade, pois,
entendemos a importância de capacitar novos profissionais para o campo.



Objetivo
• Formar e qualificar os trabalhadores da cotonicultura do Estado da Bahia.

Especialmente no que se refere à Tecnologia empregada nos
equipamentos.



Estrutura

• 03 salas climatizadas e didaticamente adequadas

• 01 Auditório climatizado

• 02 Laboratórios direcionados à Mecânica, Elétrica e Hidráulica

• 01 Laboratório direcionado à Tecnologia de Pneus/Pirelli

• 02 Banheiros

• Recepção

• Sala da Coordenação

• Galpão coberto

• Área externa para atividades práticas com máquinas 

Estrutura física para atender mais de 100 alunos 

em sala de aula diariamente!



Estrutura



•Mecanização Agrícola;

•Movimentação de Cargas;

•Terraplanagem;

•Florestal;

•Beneficiamento e Análise da Fibra do Algodão;

•NR’s - Saúde e Segurança do Trabalho;

•Siderurgia;

•Informática;

•Rodoviário;

•Ensino Técnico – EAD;

•Tecnologia em Pivôs Agrícolas;

•Boas Práticas em Pulverização Aérea;

•Tecnologia em Lubrificantes;

•Tecnologia em Pneus Agrícolas e Rodoviários;

•Controle, Redução e Monitoramento de Poluentes para Veículos a Diesel;

•Idiomas;

•Cozinha rural.

Áreas de atuação



• Associados Abapa: produtores e funcionários; 

• Clientes Agrosul – JD;

• Clientes Veneza Equipamentos – JD;

• Parceiros;

• Comunidade.

Público-alvo



• Atendimentos regionalizados em núcleos:

– CTPT-LEM

– Barreiras

– Roda Velha

– Rosário

– Sudoeste baiano

Extensão dos cursos 



Dados dos Atendimentos realizados no 
período de janeiro a novembro de 2018

Cursos - Produção de Algodão

• Mecanização Agrícola: 64 cursos realizados, com 852 participantes
aprovados. Os treinamento atingiram 1.460h de carga horária total
até o presente momento;

• Cursos em Beneficiamento de Algodão e Classificação em Pluma: 2
cursos realizados, com 61 participantes aprovados. Os treinamento
atingiram 104h de carga horária total até o presente momento;

• Movimentação de Cargas: 27 cursos realizados, com 347
participantes aprovados. Os treinamento atingiram 596h de carga
horária total até o presente momento;



Dados dos Atendimentos realizados no 
período de janeiro a novembro de 2018

Cursos Complementares

• Cursos de Formação de Nível Técnico e Profissionalizante: 2 turmas de
curso técnico na modalidade EAD, com 58 alunos ativos. As turmas no
ano de 2018 atingiram 573h de carga horária parcial até o presente
momento;

• Cursos de Aperfeiçoamento, Capacitação e Desenvolvimento
Profissional: 37 cursos realizados, com 928 participantes aprovados. Os
treinamento atingiram 576h de carga horária total até o presente
momento;

• Normas Regulamentadoras: 100 cursos realizados, com 1.826
participantes aprovados. Os treinamento atingiram 1.584h de carga
horária total até o presente momento;





 A média geral da Av. de satisfação aplicada aos alunos sobre
todos os programas realizados no primeiro semestre de 2018
foi de 9,3*.

 A média geral da Av. de satisfação aplicada aos proprietários e
gestores de fazendas sobre todos os programas realizados no
primeiro semestre de 2018 foi de 9,3*.

Resultados obtidos

*(Escala de 0 a 10)



• Contínua capacitação e o aperfeiçoamento de novos profissionais para o setor
agrícola.

• Manutenção da qualidade dos programas desenvolvidos por meio da
retenção de talentos.

• Manutenção e ampliação do número de beneficiados pelos programas e a
sustentabilidade dos mesmos.

• Ampliação da estrutura física do complexo voltada ao aprimoramento
mecânicos e operadores de máquinas e implementos.

• Manutenção e Ampliação dos Cursos Técnicos desenvolvidos em Parceria com
a Universidades Federais/Escolas Técnicas, além dos programas junto ao
SENAR ,SENAI, SESI, CIEB e SEST/SENAT.

• Buscar novas “Parcerias” e o fortalecimento contínuo das atuais (John Deere;
Agrosul-JD, Veneza-JD,, UFV, Pirelli, PivoDrip/Valley, ABA – Aviação Agrícola,
SPRB/Senar e sistema “S”).

Objetivos, Metas e Desafios



Proposta de Ampliação do CT



Proposta de Ampliação do CT



Destaques da mídia



Destaques da mídia

14/08/2013 - ABAPA OFERECE CURSO DE TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS
Estão abertas as inscrições para curso gratuito de Tecnologia de Aplicação de Defensivos Agrícolas. Para maiores
informações os interessados podem entrar em contato através do telefone (77) 8825-6078, ou pelo email:
ct@abapa.com.br. Esta ação faz parte do Projeto Parceiros da Tecnologia e tem como objetivo a capacitação
profissional, aderindo às novas técnicas e resultando no aprimoramento do setor de operação e mecanização,
reduzindo assim, os custos e aumentando a capacidade produtiva. Através das parcerias, o Centro de Treinamento
de Mecânicos oferece as melhores opções de cursos para os trabalhos no campo.

03/10/2013 - CURSO PARA PULVERIZADOR É OFERECIDO PELA ABAPA
Máquina de ponta requer operador de ponta. Este é um dos princípios do Centro de Treinamento da Associação
Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) que, com calendário de capacitação todos os meses, qualifica
profissionais das fazendas a cada nova tecnologia que surge no mercado. De 30/09 a 04/10 ocorre o curso de
Pulverização, que tem como objetivo instruir sobre operação de máquinas modernas de aplicação de defensivos
agrícolas.

07/10/2013 - ABAPA OFERECE TREINAMENTO SOBRE BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS NA APLICAÇÃO AÉREA
A Abapa promoveu o Treinamento sobre boas práticas agrícolas na aplicação aérea, no dia 23 de outubro, no
Centro de Treinamento da Abapa em Luís Eduardo Magalhães. Foram oferecidas 50 vagas para os associados da
Abapa.

03/01/2013 - CENTRO DE TREINAMENTO DA ABAPA RECEBE VISITA DE ENGENHEIROS DA JOHN DEERE
Engenheiros responsáveis por desenvolvimento de conteúdo e treinamento da John Deere do Brasil, U.S.A., México e
Alemanha estiveram em Luís Eduardo Magalhães para conhecer a Agrosul (representante da John Deere na cidade) e
o Centro de Treinamento de Mecânicos (CTM), da Abapa – Associação Baiana dos Produtores de Algodão. Na visita
ao CTM, os representantes da John Deere foram recepcionados pela presidente da Abapa, Isabel da Cunha, e pelos
senhores Olmiro Flores Oliveira e Rogério Delfim Rodrigues, respectivamente diretor e diretor adjunto da Agrosul.



Destaques da mídia

03/01/2013 - ABAPA PARTICIPA DO SUPERDIA AGROSUL – JOHN DEERE
No dia 15 de fevereiro, a Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), participou do Superdia Agrosul-John
Deere, com o objetivo de apresentar aos participantes o calendário de cursos do Centro de Treinamento da Abapa (CTA).
O evento que contou com a presença de produtores rurais e representantes de instituições, aconteceu em Luís Eduardo
Magalhães, na sede da Agrosul Máquinas. Além da Abapa, o evento teve a participação dos departamentos de venda de
equipamentos novos, seminovos, peças, collection, serviços, seguros, consórcio, pneus e de instituições financeiras,
como: Banco John Deere, Bradesco, Brasil, BNB, Rabobank, Caixa e Desenbahia. Durante a programação, os palestrantes
João Batista Olivi e Liones Severo falaram sobre as perspectivas da safra 2013/14 e mercado.

11/04/2014 - PROFESSORES DA UNIVERSIDADE DE PURDUE VISITAM CENTRO DE TREINAMENTO DA ABAPA
Com o objetivo de conhecer a realidade do ensino e o nível técnico educacional dos jovens e profissionais, explorando as
dificuldades, necessidades e boas práticas da região, no dia 05 de abril, professores da Universidade de Purdue (Estados
Unidos), em companhia da equipe da John Deere e Agrosul Máquinas, visitaram o Centro de Treinamento da Associação
Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa). Todas as informações coletadas serão base de estudo para o
desenvolvimento de projetos que visam a formação educacional e profissional de jovens no mundo do agronegócio. A
comitiva conheceu a estrutura e a dinâmica dos cursos oferecidos pelo Centro de Treinamento.

07/08/2014 - ABAPA PROMOVE TREINAMENTO DE TECNOLOGIA DE PULVERIZAÇÃO AÉREA
Considerado um sistema de grande eficiência e alta velocidade durante a aplicação, a ‘Tecnologia de Pulverização Aérea’
foi tema do treinamento, ministrado pela Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), em parceria da
Embraer, Syngenta e a Aiba, que contou com a participação de cerca de 70 profissionais da área, especialmente
engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas, nos dias 28 e 29 de julho, no Centro de Treinamento da Abapa, em Luís
Eduardo Magalhães.

10/09/2014 - ABAPA REALIZA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA
Com objetivo de capacitar operadores de tratores agrícolas, levando-os ao conhecimento prático e teórico específicos à
tecnologia aplicada nestes equipamentos, o Centro de Treinamento da Abapa (CTA), realizou entre os dias 25 e 29 de
agosto, no Concessionário da Agrosul – John Deere, no distrito de Roda Velha, município de São Desidério, o Curso de
Capacitação para Operadores de Trator Agrícola.



Destaques da mídia

16/09/2014 - ABAPA REALIZA PRIMEIRO TREINAMENTO DE FLUÍDOS DE MANUTENÇÃO E BATERIAS
A Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), através da parceria com a Agrosul-John Deere promoveu o curso de
Fluídos de Manutenção e Baterias, entre os dias 09 a 11 de setembro, no Centro de Treinamento da Abapa (CTA). Cerca de 30
vagas foram disponibilizadas para gerentes de fazendas, técnicos e encarregados.

30/07/2015 - CURSO DE OPERAÇÃO E AJUSTES DE PLANTADEIRAS AGRÍCOLAS É MINISTRADO PELA ABAPA
A Abapa, através do Centro de Treinamento Parceiros da Tecnologia, realizou entre os dias 22 e 24 de julho, o Curso de Operação
e Ajustes de Plantadeiras Agrícolas. O curso, que contou com a parceria com a Agrosul Máquinas/John Deere, teve como principal
objetivo, a capacitação dos profissionais para a utilização eficiente das plantadeiras com sistema Vacuum meter-JD.

21/09/2015 - ABAPA REALIZA CURSO SOBRE NOVAS TECNOLOGIAS E AFERIÇÃO DE PIVÔS CENTRAIS
Por conta do significativo avanço da agricultura irrigada, por meio do sistema de Pivôs Agrícolas, a Associação Baiana dos
Produtores de Algodão (Abapa), através do Centro de Treinamento Parceiros da Tecnologia, promoveu com pioneirismo, o curso
Novas Tecnologias e Aferição de Pivôs Centrais, no dia 15 de setembro, em Luís Eduardo Magalhães. A ação contou com a
parceria da Irriga Cerrado e Krebs Sistemas de Irrigação, que disponibilizaram os especialistas Ivan da Silva, Marcelo Santos e
Klerisson Gontijo para ministrar o treinamento.

09/10/2015 - ABAPA REALIZA TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO DE MOTOSSERRA
A Abapa, através do Centro de Treinamento Parceiros da Tecnologia, realizou no período de 05 a 07 de outubro, o primeiro
treinamento para operadores de motosserras, na Fazenda Panorama. O treinamento teve carga horária de 24 horas e contou com
a presença do Instrutor do SENAR, Jones Emanuel Santos Junior. Nessa ação 10 trabalhadores foram treinados. O treinamento
conta com a parceria do Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras (SPRB).

29/09/2015 - ABAPA E AGROSUL REALIZAM WORKSHOP DE PRODUTOS JOHN DEERE
Nos dias 22, 23 e 24 de setembro, a Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), através do Centro de Treinamento
Parceiros da Tecnologia, juntamente com a Agrosul-JD, promoveu mais um exclusivo programa direcionado aos associados e
clientes John Deere. O destaque desta ação foi a realização do Workshop de produtos John Deere e Pneus Agrícolas Michelin, nos
municípios de Roda Velha, Rosário e Luís Eduardo Magalhães, que contou com a participação de 91 inscritos. O Workshop contou
com uma carga horária de 8h em cada localidade, totalizando 24h de treinamento, com aulas teóricas e expositivas. Participaram
do treinamento, produtores, gerentes de fazendas, compradores, encarregados de manutenção e encarregados de campo.



Destaques da mídia

21/10/2015 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO É TEMA DE TREINAMENTO DA ABAPA
Com foco na disseminação de novos recursos que se encontram disponíveis no mercado para situações de combate a incêndio e
salvamento, a Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), através do Centro de Treinamento Parceiros da Tecnologia,
realizou o Curso de Prevenção e Combate a Incêndio em Algodoeiras e Silos, no dia 14 de outubro. A iniciativa contou com a
parceria das empresas Firesolutions e Dysomed. O curso teve uma carga horária de 8h, divididas em aulas práticas e teóricas, e
contou

25/11/2015 - CENTRO DE TREINAMENTO RECEBE DOAÇÃO DE LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA AMS DA AGROSUL
No dia 12 de novembro, a Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), recebeu da Agrosul – John Deere, a doação de
um Laboratório de Tecnologia em Agricultura de Precisão – AMS, que ficará à disposição do Centro de Treinamento Parceiros da
Tecnologia. Neste mesmo dia ocorreu também a assinatura de renovação do convênio entre a Agrosul Máquinas – John Deere,
Abapa e o Serviço de Aprendizagem Rural da Bahia (Senar-BA), que tem como objetivo disponibilizar o Centro de Treinamentos
Parceiros da Tecnologia para capacitações a serem ministradas pelo Senar, levando mais treinamento aos operadores e clientes
atuantes na região.

26/01/2016 - ABAPA APOIA PROJETO DE REDUÇÃO DA EMISSÃO DE POLUENTES
A Abapa, firmou parceria com a Confederação Nacional do Transporte (CNT), Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional e
Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat) e Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães, para desenvolver ações do Programa
Despoluir, que tem como objetivo a melhoria da qualidade do ar e do uso racional de combustíveis. O programa faz parte do
projeto de redução da emissão de poluentes atmosféricos no setor rodoviário, criados pela CNT e Sest/Senat.

04/02/2016 - ABAPA FIRMA PARCERIA COM A VENEZA EQUIPAMENTOS – JOHN DEERE
No dia 02 de fevereiro, a Abapa firmou parceria com a Veneza Equipamentos – John Deere, em um projeto do Centro de
Treinamento Parceiros da Tecnologia, que passa a contar com mais uma máquina, cedida pela empresa, para os treinamentos
realizados pelo projeto.



Centro de Treinamento

Semeamos a cultura da educação, mas sempre regada de

informações técnicas, o que nos garante a satisfação dos

Associados e Parceiros, além de operações cada vez mais

seguras e eficientes.


