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Produtores brasileiros aderem com sucesso ao BCI

A Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) comemora os resultados da implementação do 

sistema Better Cotton Initiative (BCI) nas áreas-piloto no Brasil que terminou nesta semana. A jornada, capitaneada 

por técnicos especializados da Abrapa para este projeto inédito no setor cotonicultor no país, começou no último dia 

7 de fevereiro em Catuti, no Norte de Minas Gerais.

Naquela região, onde a produção de algodão é baseada na agricultura familiar, a adesão foi geral e 32 produtores  -

que são responsáveis pelo cultivo de 260 hectares – aderiram ao programa. Deste modo, todos absorveram muito 

rápido a idéia de boas práticas no cultivo do algodão para a produção do algodão Better Cotton.
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A adesão em Mato Grosso, maior estado produtor, compreendeu uma área de 10.702 hectares, onde quatro 

produtores vestiram a camisa do projeto e também aderiram, além de mostrar total integração à iniciativa 

BCI.

Em Goiás, a reunião aconteceu em Rio Verde e mais quatro produtores, que cultivam algodão em uma área 

de 11.644 hectares, aderiram prontamente ao projeto, que vem reconhecer os esforços de boas práticas já 

realizadas na região.

Por fim, no estado da Bahia, a reunião com os produtores foi em Luís Eduardo Magalhães e três 

propriedades, que juntas somam 5.000 hectares, aderiram ao BCI. A região de Guanambi, onde estão os 

pequenos produtores, será preparada para produzir seu primeiro fardo de algodão BC em 2012.

Em todas as regiões visitadas, a primeira fase foi a capacitação dos técnicos sobre os princípios do BCI, de 

como atuar com os produtores e de como preparar os relatórios necessários. Os números comprovam que 

sustentabilidade nunca sairá da pauta dos cotonicultores brasileiros.
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