
O CELEIRO DE GRÃOS
SE FEZ COM VENCEDORES

A história de como o Oeste Baiano se tornou no maior produtor de soja, arroz,
milho e algodão do estado, contada pelos pioneiros que chegaram do Sul
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OOeste Baiano ê o maior celeiro de
grãos do estado. A região produz
100% da safra de soja, 95% da de

arroz, 90% do algodão e 80% da colheita
de milho da Bahia. Em 2007, a produção
de grãos cresceu 26%, atingindo 5,5 mi-
lhões de toneladas e, segundo especia-
listas do setor, deve chegar a 9,3 milhões
em 2012. A área, no entanto, só foi efeti-
vamente ocupada a partir da construção
da Rodovia Brasília-Salvador, a BR-242,
nos anos 70 - o que coincidiu com o es-
gotamento da fronteira agrícola entre
Paraná e Santa Catarina. Isso provocou
uma elevação no preço das terras e em-
purrou os produtores de grãos do sul do
Brasil para os lados da Bahia.

No começo, a agricultura engatinhou
com o plantio de arroz e capim. Já a soja
ganhou força principalmente a partir de
1983, com a ajuda da Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa),
que criou cultivares de soja tropical, mais
resistente no cerrado. Depois da soja, vie-
ram o café e a fruticultura - a região ê a
principal fornecedora de frutas tropicais,
como mamão, melancia e graviola. No
fim da década passada, começou a era do
algodão, hoje um dos mais importantes
produtos do Oeste. Atualmente, outras
culturas, como a cana-de-açúcar e o gi-
rassol, usado para a produção de biodie-
sel, começam a florescer.

Um dos pioneiros sulinos que migrou
para o Oeste Baiano foi o fazendeiro pa-
ranaense Walter Horita. Debaixo de um
sol de 32 graus e bem no meio de 20 mil
hectares de campos de algodão, o hoje
próspero Horita parece estar em casa.
Mas esse filho de japoneses que imigra-
ram para o Brasil nos anos 30 percorreu
um longo caminho até fazer fama e for-
tuna na região. Hoje ele ê, inclusive, pre-
sidente da Associação Baiana dos Produ-
tores de Algodão (Abapa).

Um dos três sócios da Horita Empreen-
dimentos Agrícolas, o empresário é um
retrato perfeito dos 1,2 mil produtores
da região que deram certo: plantou e co-
lheu. Começou em 1984, com uma nesga
de 1,2 mil hectares, e hoje cultiva algo-
dão, soja e milho numa gleba de 32 mil.
"A meta é entregar 36 mil toneladas de
algodão em pluma em 2008", conta. Na
verdade, nos últimos cinco anos, a pro-
dução de Horita triplicou. Desse volume,
30% segue para a exportação, iniciada há

quatro anos, principalmente para com-
pradores do Sudeste Asiático.

A Horita iniciou sua história no Bra-
sil com a chegada da família do Japão,
em 1937. O clã se instalou inicialmente
em São Paulo, numa fazenda de café, e
depois comprou 72 hectares de campos
virgens no município de Floresta, no
norte do Paraná, para trabalhar nas pró-
prias terras.

A empresa chegou a ter mais de 500
hectares no sul do Brasil antes de partir
para o cerrado nordestino, no início dos
anos 80. "Na época, havia uma corrida de
agricultores para o Oeste Baiano, atraídos
por terras baratas e de baixa fertilidade",
lembra. Era possível comprar l hectare
por pouco mais de US$ 40. Hoje, um lote
do mesmo tamanho na região não sai
por menos de US$ 4 mil.

"Estou com sete vendas em andamen-
to", confirma Ari Alves, dono da Oeste
Imóveis, corretora que há oito anos ven-
de fazendas no principal pólo agrícola da
Bahia e comemora um aumento nos ne-
gócios desde fevereiro de 2008 - segundo
ele, por causa de investimentos na área
da soja. Geralmente, as ofertas à venda
têm mais de 10 mil hectares e ainda não
estão prontas para o cultivo. "Os princi-
pais compradores vêm do Sudeste, Sul e
Centro-Oeste."

Os Horita, por exemplo, iniciaram a
saga na Bahia com uma área virgem de
apenas 1,2 mil hectares. Plantaram 135
hectares de soja e 35 de arroz. "A produti-
vidade era baixa por conta da falta de va-
riedades adaptadas à região, mas investi-
mos na aquisição de terras e no aumento
da área plantada", diz Walter Horita. A
estratégia vingou feito semente.

Hoje, colecionam 32 mil hectares cul-
tiváveis. O algodão, principal negócio do
grupo, responsável por mais de 70% do fa-
turamento, ocupa 20 mil hectares, seguido
da soja e do milho, com 6 mil cada um. "Há
poucas regiões no Brasil onde é possível ex-
plorar três culturas ao mesmo tempo."

Da produção algodoeira esperada para
2008 - que deve chegar a 36 mil toneladas
de algodão em pluma e 50 mil de caroço
de algodão -, 70% fica no mercado inter-
no e o restante embarca para países como
Indonésia, Coréia, China e Japão. Segundo
o fazendeiro, os importadores apreciam
o produto baiano não só pela qualidade,
mas pela freqüência da entrega.



"Conseguimos fornecer a mercadoria ao
longo de todo o ano, principalmente entre
os meses de junho e fevereiro", diz.O algo-
dão da Bahia apresenta qualidades inveja-
das lá fora, como a brancura, a resistência
e o bom comprimento das fibras: o clima
do cerrado oferece condições ideais para o
desenvolvimento da cotonicultura.

A temperatura média anual é de 23
graus e há duas estações definidas. A
chuvosa, com índices pluviomêtricos
que atingem 1,8 mil milímetros por ano,
e a seca, que dura cinco meses e permi-
te que a colheita seja feita com uma boa
preservação dos fios. A topografia plana
também ajuda a mecanização de todas as
etapas da produção.

Horita mantém 400 empregados fixos
na fazenda de São Desidério, município
de 19 mil habitantes, a 860 quilômetros
de Salvador. Na época do beneficia-
mento do algodão, a equipe ganha um
reforço de mais 220 pessoas e, durante
a limpeza da área de cultivo, feita de de-
zembro a abril, oferece trabalho a mais
400 agricultores.

A soja e o milho também devem mos-
trar bons resultados em 2008. Metade da
soja produzida na propriedade, que deve
chegar a 22 mil toneladas em 2008, vai
para Europa, China e Japão. Já o milho
deve alcançar 55 mil toneladas nesta sa-
fra. "Conseguimos triplicar a nossa pro-
dução nos últimos cinco anos", garante.

Segundo conta Jackson Mendonça, pro-
fessor de economia rural da Universidade
Federal da Bahia (UFBA), o Oeste Baiano
foi dividido - para efeito de planejamen-
to - em 25 cidades, numa área de 120 mil
quilômetros quadrados. O município de
Luís Eduardo Magalhães, com 50 mil ha-
bitantes, é um dos mais importantes da
região, ao lado de Barreiras, que, com po-
pulação de 120 mil pessoas, ficou conhe-
cida como a "capital do Oeste".

Na ponta do lápis, a região representa
cerca de um terço do território estadu-
al, de 56 milhões de hectares. Segundo
Humberto Santa Cruz, presidente da As-
sociação dos Agricultores e Irrigantes da
Bahia (Aiba), a pólo guarda 1,5 milhão
de hectares cultivãveis. São 950 mil hec-
tares de soja, 310 mil de algodão, 190 mil
de milho e 15 mil de café.

O produtor do Oeste também tem ca-
racterísticas próprias: é 100% mecanizado,

The story of how the Bahian West became the land
of soybean, rice, corri and cotton was written by
farmmg pioneers arriving from the south of Brazil

Western Bahia is the bread basket of the state, producing 100% of
its soybean harvest, 95% of its rice, 90% of its cotton and 80% of its
corn crop. In 2007 alone grain production in the área increased 26%
to 5.5 million tons, and, say specialists, could leap to 9.3 million tons by
2012. Nevertheless, it was only after compietion of the Brasilia-Salva-
dor Highway (BR-242) in the 1970s that the area became effectively
cultivated. The highway coincided with the exhaustion of the agricul-
tural frontier between Paraná and Santa Catarina states, triggering
anappreciation in prices for farmland that drovegrain producers from
the south of Brazií to the region around Bahia.

At first agriculture in the state expanded with rice and hay crops. Soy-
bean farming began to gain force after 1983, with help from the Brazilian
Agricultural Research Corporation (Embrapa). After soybeans carne cof-
fee and fruticulture - the region is a major supplier of tropical fruit such
as papaya, watermelon and graviola (cherimoya). The era of cotton began
at the end of the 90s and is today one of Western Bahia's most important
products. Today other cultures like sugarcane and sunflowers - used for
biodiesel production - are beginning to bloom.

One of the pioneers who migrated to the Bahian West was Paraná-
state farmer Walter Horita. Under a 32°C sun and in the middle of
20,000 hectares of cotton fields, today the prosperous Horita seems to
be at nome. The son of Japanese immigrants who arrived in the 1930s,
Horita traveled a long path before achieving fame and fortune in the
west of Bahia. Today he is president of the Bahian Association of Cotton
Producers (Abapa).

One of three partners in Horita Empreendimentos Agrícolas, Walter is
a perfect portrait of the 1,200 producers in the region who have made it
big: he sowed and he reaped. Beginning with a meager 1,200 hectares in
1984, today he cultivates cotton, soybean and corn on 32,000 hectares.
"Our goal is to deliver 36,000 tons of plume cotton in 2008," he asserts.



confia no associativismo, faz rotação de cul-
turas e pilota grandes fazendas. "O módulo
médio na região chega a 1,3 mil hectares",
diz Santa Cruz, conhecido por produzir
café, laranja e mamão para exportação.

A pesquisa científica também tem aju-
dado os produtores locais a ganhar a cor-
rida agrícola no estado. A Fundação Bahia
(de apoio à pesquisa e ao desenvolvimen-
to da região) inaugura até dezembro de
2008, em Luís Eduardo Magalhães, uma
área irrigada de 120 hectares para con-
duzir testes de variedades de grãos e de
combate às pragas.

Com um time de 54 pessoas, entre agrô-
nomos e técnicos agrícolas de Bahia, Minas
Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, a enti-
dade pesquisa novas variedades de soja e
ajuda os produtores com melhores formas
de plantio. Hoje tem um orçamento de R$
4 milhões por ano e ainda conduz pesqui-
sas sobre milho, algodão, café e cana-de-
açúcar - a nova vedete do cerrado. "A idéia
é que, nos próximos cinco anos, esse valor
seja duplicado", revela Amauri Stracci, pre-
sidente da fundação, com 26 sócios cotis-
tas e 1,1 mil produtores associados.

De 1997 para cá, os técnicos da Funda-
ção Bahia já descobriram três variedades
comerciais de soja e devem apresentar
mais três espécies geneticamente modi-
ficadas em junho. Em 2004, conseguiram
brecar os prejuízos nas safras dos dois
anos anteriores com o monitoramento

da ferrugem asiática, praga provocada
por um fungo e disseminada pelo vento.
A doença praticamente dizimou a safra
de soja entre 2002 e 2003.

Há dois anos, os especialistas também
descobriram que o corte no fornecimento
de água nas plantações de café - cultura
de perfil irrigado na Bahia - melhorava a
qualidade da bebida. Outra linha de pes-
quisa pretende eliminar o bicudo, inseto
que ataca as plantações de algodão.

"Agora, estamos envolvidos com a cana-
de-açúcar, com estudos sobre a fertilidade
do solo e as espécies mais adequadas às la-
vouras", afirma Stracci. Segundo ele, pelo
menos três empresas estão interessadas
em explorar a cana no Oeste Baiano, de
olho na produção de energia alternativa.

A Agropecuária Xingu - controlada
pela Multigrain, uma joint venture en-
tre a brasileira PMG Trading, a coope-
rativa americana CHS e a japonesa Mit-

Barreiras, conhecida

como a "capital do

Oeste", tem no milho

uma importante cultura

Over the past five years Horita's production has tripled. He says about
30% of production is exported, mostly to buyers in Southeast Ásia.

The company once owned over 500 hectares in the south of Brazil
before migrating to the northeast at the beginning of the 1980s. "At
that time, farmers were rushing to West Bahia, attracted by cheap
land and low fertility," he recalls. It was once possible to buy a hectare
for a little more than US$ 40. Today a lot the same size in the region
goes for US$ 4,000.

According to Jackson Mendonça, professor of rural economy at
the Federal University of Bahia (UFBA), Western Bahia has been di-
vided for planning purposes into 25 cities covering an area of 120,000
square kilometers. With 50,000 inhabitants, the municipality of Luís
Eduardo Magalhães is one of the most important in the region, not
to mention Barreiras - which, with 120,000 inhabitants, is known as
"the Capital of the West."

The region represents about 1/3 of the state's 56 million hectares. Ac-
cording to Humberto Santa Cruz, president of the Bahia State Farmers'
and Irrigators' Association (Aiba), the region boasts 1.5 million hectares
of arable land: 950,000 hectares of soybeans, 310,000 hectares of cot-
ton, 190,000 hectares of corn and 15,000 hectares of coffee.



sui - já anunciou que pretende, em três
anos, cercar 30 mil hectares de cana em
Correntina, município com mais de 30
mil habitantes. Na região desde 2005, a
Xingu tem 400 funcionários na Bahia e
ocupa uma área de 100 mil hectares no
Oeste, entre Correntina e São Desidério.

"Já começamos a construir a usina de
álcool", confirma Paulo Garcez, presidente
da Multigrain do Brasil. Ele pega carona em
um recente decreto do governo estadual,
válido até 2010, que oferece incentivos fis-
cais às atividades de usinas alcooleiras. Ou-
tro projeto do empresário na região é uma
unidade de descaroçamento de algodão,
prevista para operar a partir de julho. "A
idéia é produzir 90 fardos de algodão em
pluma por hora, ou 200 mil unidades por
safra." Cada fardo pesa 200 quilos e 90% da
colheita deve ser vendida para o Japão.

A nova unidade industrial da Multigrain
inclui ainda usinas de etanol e biodiesel,
com investimentos esperados de R$ 500
milhões. "Acredito no Oeste Baiano por
conta das condições topográficas e climá-
ticas, as melhores do Brasil", diz Garcez.

Mas nem tudo é fartura no interior da
Bahia. O maior problema da região é a falta
de infra-estrutura para escoar a produção.
"Precisamos de ferrovias, reformas nas ro-
dovias, como a duplicação da BR 242-020,
e estradas pavimentadas que interliguem
as regiões agrícolas às BRs", diz Eduardo
Yamashita, secretário de Agricultura e Meio
Ambiente de Luís Eduardo Magalhães.

Para se ter uma idéia, os carregamen-
tos de soja da Horita Empreendimentos
Agrícolas precisam vencer mais de 800
quilômetros de estradas para sair de Luís
Magalhães até os portos de Ilhéus ou Aratu
(BA), numa viagem que dura um dia. Já os
caminhões de algodão demoram três dias
para chegar ao terminal de Santos (SP) e
percorrer quase 2 mil quilômetros de as-
falto. "Cerca de 80% das estradas vicinais da
região são mantidas pelos próprios fazen-
deiros", afirma Stracci, da Fundação Bahia.

Hoje, o grande sonho dos produtores é
a chegada da Ferrovia Leste-Oeste, que vai
ligar o Oeste Baiano ao litoral, com previ-
são de largada a partir de 2009. Orçada em
R$ 2,5 bilhões, com recursos dos governos
federal e estadual, a linha será especiali-
zada em transporte de grãos, minérios e
biocombustíveis produzidos nas regiões
Oeste, Sudoeste e sul da Bahia. "Estamos à
espera do trem", diz Horita.

OS NEGÓCIOS FLORESCEM
MAIS NAS FRONTEIRAS

O agronegócio baiano não se restringe apenas ao Oeste. Há ainda o Extremo
Sul, grande centro de produção de fruticultura, celulose e atividades de pecuária;
e o Norte, próximo a Juazeiro, com projetos de irrigação e vitivinicultura. A Bahia
também aposta na agricultura familiar e na produção de bioenergia, com destaque
para o etanol e o biodiesel.

"Na prática, a riqueza da agricultura baiana está nas regiões de fronteira com
outros estados, como Goiás, Tocantins, Pernambuco e Minas Gerais", analisa Ja-
ckson Mendonça, professor de economia rural da UFBA. Nos últimos dez anos as
áreas de lavoura baianas cresceram de 3,6 milhões para 4,8 milhões de hectares
- um aumento de 35%.

A mecanização das operações de cultivo também ganhou um empurrão. O nú-
mero de tratores nos campos saltou de 25,4 mil em 1996 para 26,2 mil em 2006.
Como as máquinas têm saído das fábricas com maior capacidade operacional, a
área média trabalhada por cada unidade pulou de 141 para 184 hectares.

O cacau, símbolo da agricultura baiana, teve sua produção reduzida em 27%
na última década, caindo de 204 mil para 149 mil toneladas. Mas o café, graças à
introdução da cultura no Oeste, mais do que duplicou as entregas em 2007: atin-
giu 150 mil toneladas, crescendo 118% em relação ao ano anterior. A produção
de grãos também mais que dobrou em dez anos, saindo de 1,9 milhão para 4,4
milhões de toneladas em 2006.

Em 2007, as lavouras baianas registraram um faturamento de R$ 6,5 bilhões,
um crescimento real de 12,6% no ano. O algodão foi o produto mais importante,
com 17% de participação, ou R$ 1,1 bilhão do faturamento no setor. A soja ficou na
segunda posição, com 16,1% do bolo agrícola, ou R$ l bilhão de receita, enquanto
o cacau aparece em terceiro lugar, com 7,9% do faturamento.

O governo também está de olho na produção de bioenergia, principalmente etanol
e biodiesel. A meta é tornar o estado um grande exportador no segmento - mas
ainda há muita cana a ser cortada. A produção de etanol na Bahia não passa de 150
mil metros cúbicos, e a de biodiesel atinge menos de 72 mil. O objetivo é chegar a 74
milhões de metros cúbicos, no caso do etanol, e 773 mil de biodiesel, em oito anos.

WHERE BUSINESS KEEPS BLOOMING

Bahian agribusiness is not just limited to the west of the state. Among other
productive regions are the Extreme South, a major center for fruticulture, pulp and
livestock production, and the North, near Juazeiro, vvith several large irrigation
and viticulture projects. Bahia is also betting on family agriculture and bioenergy
production, especiaily ethanol and biodiesel.

"In practice, Bahia's agricultural wealth lies along border regions with other
states, like Goiás, Tocantins, Pernambuco and Minas Gerais," observes UFBA ru-
ral economy professor Jackson Mendonça. In the last ten years the planted área
in Bahia has grown 35% from 3.6 million hectares to 4.8 million hectares.

Harvest mechanization has also expanded significantly. The number of tractors
in the state has risen from 25,400 in 1996 to 26,200 in 2006. Moreover, since
newer machines leave the assembly line with greater operating capacity, the aver-
age área covered by each unit has jumped from 141 hectares to 184 hectares.

Long a symbol of Bahian agriculture, cocoa production shrunk 27% over the
last decade, falling from 204,000 tons to 149,000 tons. This drop has been
offset by revenues from the coffee harvest, which grew 118% to 150,000 tons
in 2007 Grain production also rose from 1.9 million tons to 4.4 million tons in
the last decade.
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