RELATÓRIO DA CAMPANHA
UNAÍ
JANEIRO 2021
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1. Introdução
Na campanha de janeiro de 2021 foram atendidas 10 propriedades rurais nos municípios
de Unaí, Paracatu e Guarda-Mor. A área total das propriedades alcançou 11.802,5 ha e,
considerando a produtividade média brasileira, a campanha janeiro de 2021 contribuiu
para o aumento da sustentabilidade de cerca de 42.000 mil toneladas de soja. Para esta
produção, as propriedades empregam mais de 60 funcionários. As ações envolveram 4
estagiários, sendo 2 membros da Equipe AgroPlus e 2 membros da IRRIGANOR os quais
participaram da primeira fase das capacitações do Soja Plus pela UFV. A campanha de
janeiro de 2021 ampliou e fortaleceu parcerias com organizações estratégicas com as
associações de produtores rurais IRRIGANOR, Condomínio de Irrigação Entre Ribeiros,
a Associação Filhas do Agro e a Cooperativa Agrícola Oeste Mineiro.

2. Parcerias e Regiões Atendidas
A ampliação e fortalecimento das parcerias do programa Soja Plus e UFV com
associações, cooperativas e empresas líderes na cadeia de produção de soja permitiu o
atendimento de um número expressivo de propriedades rurais em um curto período de
tempo. A existência de canais de comunicação com estas organizações viabilizou o
monitoramento e avaliação do trabalho dos estagiários e obtenção de valiosas
informações, as quais permitirão implementar ações para ampliar a área e o impacto do
programa no aumento da sustentabilidade da produção de soja. A seguir são apresentados
os parceiros e as regiões atendidas. A localização das propriedades é aproximada1.
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Para manter o sigilo das informações dos produtores, a localização mostrada no mapa é aproximada
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Fig. 1. Localização aproximada das propriedades atendidas

1) Irriganor
Irriganor é a Associação dos Produtores Rurais e Irrigantes do
Noroeste de Minas de Gerais, com sede em Unaí-MG e conta
atualmente com 459 associados distribuídos em 16 municípios,
sendo 12 pertencentes ao Noroeste de Minas e 4 ao Norte de
Minas. Os associados cultivam mais de 250 mil hectares, sendo 128.515 ha irrigados e
155.771 ha de sequeiro. Considerando a abrangência da associação é de extrema
importância consolidar cada vez mais a parceria para as próximas campanhas. A
IRRIGANOR como uma parceira regional, exerce o papel fundamental de ponte entre o
Soja Plus e os produtores, esclarecendo as dúvidas sobre o programa.
Nesta campanha, o trabalho contou com a orientação da especialista da IRRIGANOR,
Bióloga Juliana Gracielli, com o Auxiliar Técnico de Meio Ambiente Rannery Camargos,
a estagiária da Irriganor Maria Eduarda e os técnicos do Soja Plus da UFV Débora
Resende e Breno Dias.
Foram atendidas 10 propriedades nos municípios de Unaí, Paracatu e Guarda-Mor. No
total foram percorridos mais de 4000 km durante a semana de atuação do programa na
região.
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Foto 1: Campanha Soja Plus - Integrantes da Irriganor e UFV

2) Projeto Filhas do Agro

O Sebrae Minas, em parceria com a Associação dos Produtores Rurais e Irrigantes do
Noroeste de Minas (Irriganor), lançou o projeto ‘Filhas do Agro’- um programa de
formação e capacitação de mulheres voltado para gestão e empreendedorismo feminino
no agronegócio.
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Foto 2: Campanha Soja Plus - “Filhas do Agro”
O projeto tem o objetivo de promover o desenvolvimento do capital social da região por
meio do empoderamento das mulheres do campo, que terão a chance de desenvolver
características empreendedoras, reconhecer a própria capacidade de liderança e gerar
transformações em suas realidades e no seu entorno. Este é o primeiro grupo do
programa Sebrae Delas do país destinado exclusivamente para as mulheres do
agronegócio. O projeto ‘Filhas do Agro’ é patrocinado pela Caixa Econômica Federal e
o Governo Federal e conta com o apoio das empresas Produtiva Agronegócios, Pioneira,
Corteva e Microxisto e da Academia de Liderança de Mulheres do Agronegócio.

3) Cooperativa Agrícola Oeste Mineiro
A cooperativa foi fundada em 1987, como antiga “Sul Brasil” e está localizada no
município de Guarda-Mor, em Minas Gerais. O objetivo é auxiliar o produtor na recepção
e comercialização de milho, soja, sorgo e trigo. O Programa Soja Plus foi aplicado na
cooperativa e os produtores envolvidos possuem interesse em receber o atendimento em
suas propriedades.
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Foto 3: Campanha Soja Plus - Cooperativa Agrícola Oeste Mineiro

4) Condomínio de Irrigação Rio Paracatu - Entre Ribeiros

O Projeto de irrigação do Entre-Ribeiros foi implantado em 1983 com recursos do
Prodecer – Programa de Desenvolvimento dos Cerrados, criado pelo Governo Federal em
parceria com o capital japonês. As ações contam também com o apoio do Governo de
Minas, por meio do repasse de recursos do BDMG, além do apoio na infraestrutura viária
e de suporte à irrigação. A área total plantada no condomínio é de 8.000 ha, no qual a soja
irrigada ocupa 65% do total desse valor. A parceria com os associados do condomínio é
uma oportunidade de expandir as ações do Soja Plus juntamente à Irriganor na região.
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Foto 4: Campanha Soja Plus - Condomínio de Irrigação Rio Paracatu

3. Perfil das Propriedades
Considerando o perfil das propriedades, foram atendidos produtores de soja associados
da Irriganor, sendo alguns integrantes do Condomínio de Irrigação Rio Paracatu, da
Cooperativa Agrícola Oeste Mineiro e integrantes do Programa Filhas do Agro. Na
maioria, participaram do programa produtores de pequena e média escala, sendo que
grande parte tem migrado do cultivo da cana-de-açúcar para a produção de soja.
A área total atendida nos municípios de Unaí, Paracatu e Guarda-Mor foi de 11.802,5 ha.
De acordo com a área média, as propriedades da região empregam um funcionário a cada
176 ha. As propriedades atendidas, todas localizadas no estado de Minas Gerais, têm área
média de cerca de 1.180 ha. Além disso, cada propriedade emprega em média 7
funcionários.
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4. Resultados Agregados
Os resultados médios da aplicação dos questionários para a região de Unaí, Paracatu e
Guarda-Mor são apresentados a seguir. É importante ressaltar que para cada propriedade
é elaborado um relatório detalhado com os resultados e recomendações gerais. Todos os
relatórios são confidenciais e foram disponibilizados para os produtores rurais no
momento da visita.
Um ponto positivo dos resultados na região foi a alta avaliação média dos itens ambiente
de trabalho e depósito de agrotóxicos, o qual teve, em suma maioria, avaliação acima de
80%. As propriedades da região possuem uma média positiva de funcionários por
propriedade. Conforme mostrado no gráfico abaixo, há pontos de melhoria, tanto nos
aspectos socioambientais quanto em relação a construções rurais, onde a média das
propriedades visitadas atingiu 65% e 58% respectivamente. A menor pontuação da média
refere-se aos itens alojamento para funcionários e área de vivência, entretanto, é
importante destacar que esta média foi fortemente afetada pelo tamanho médio das
propriedades e número de funcionários, que por este motivo não possui esta estrutura. A
maioria das propriedades possui moradia para funcionários, o que justifica esse resultado.
Uma das propriedades visitadas já havia recebido alguma assessoria de empresas
especializadas em segurança do trabalho e ambiental. Ainda relataram que a assistência
destas empresas não era eficiente, devido a falhas ou ausência de um acompanhamento
que deveria ser dado após o diagnóstico da fazenda.
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Gráfico 1: Resultado médio das 10 fazendas atendidas nos municípios de Unaí,
Paracatu e Guarda-Mor
Tal relato mostra que a reestruturação do programa Soja Plus, voltada para um
acompanhamento mais próximo das fazendas assistidas, pode ser interessante para
contribuir, em conjunto, com técnicos destas empresas de consultoria, das propriedades e
da IRRIGANOR para a melhoria dos aspectos socioambientais.
Atualmente os maiores gargalos dos produtores atendidos são a falta de conectividade nas
fazendas e a queda de energia, que ocorre diariamente e prejudicam de forma direta o
funcionamento dos pivôs. Mesmo com os resultados acima da média, observou-se
também a ausência e/ou falta de conhecimento sobre empresas especializadas nos ramos
de segurança do trabalho, recolhimento de resíduos e de empresas de consultoria voltadas
para o meio ambiente. A parceria com a IRRIGANOR é um fator positivo para a
continuação do programa na região. Há forte sinergia em atividades de monitoramento de
aspectos ambientais, melhoria e adequação de construções rurais, segurança do trabalho
com a assistência técnica oferecida por uma empresa de referência na tecnologia básica
para o aumento da produtividade.
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5. Formação de Recursos Humanos
A campanha 2021 em Unaí foi realizada por dois integrantes da Irriganor e dois da UFV
e após as visitas nas fazendas, os mesmos indicaram pontos de melhoria nos indicadores
do checklist, permitindo o aprimoramento dos itens avaliados.
Participantes da Campanha Soja Plus Unaí Janeiro de 2021:
IRRIGANOR
● Maria Eduarda. Agronomia. madufferrari12@hotmail.com
● Rannery Camargos. Agronomia. geoirriganor@gmail.com
Universidade Federal de Viçosa
● Breno da Silva Dias. Agronomia. brenoof8@gmail.com
● Daiana

Débora

Resende.

Bacharela

em

Agronegócio.

deboraresendeufv@gmail.com

6. CONCLUSÕES E AÇÕES FUTURAS
A avaliação dos produtores atendidos em relação à Campanha Soja Plus foi muito
positiva. Todos foram muito receptivos e demonstraram interesse em compartilhar as
informações com outros produtores e em aplicar o programa em outras sedes.O gerente
responsável pelo Condomínio de Irrigação Entre Ribeiros firmou uma parceria com o
Programa Soja Plus e com a Irriganor, com o objetivo de atender todos seus associados.
A área total do condomínio é de 8000 ha, sendo que 5.200 ha são destinados à produção
de soja irrigada. O gerente informou que possui alojamentos disponíveis para que os
estagiários possam utilizá-los nas próximas campanhas. Do mesmo modo, a Cooperativa
Agrícola Oeste Mineiro demonstrou interesse em oferecer atendimento do Programa Soja
Plus a todos os associados. Já o Projeto “Filhas do Agro” possui atualmente trinta
associadas, com possibilidade de ampliar esse número de integrantes. O objetivo é atender
todas as participantes e oferecer cursos relativos à gestão de agronegócios e nas áreas
socioambientais, de segurança e de construções rurais, visto que é uma grande demanda
do projeto atualmente.
Os maiores gargalos enfrentados pelos produtores atendidos são a falta de conectividade
no campo e os problemas com a energia, que vem acarretando em problemas no

10

funcionamento dos pivôs. Além disso, de acordo com os resultados do checklist, uma área
a ser melhorada é em relação ao alojamento para funcionários e área de vivência. Como
forma de solucionar esses problemas, a Universidade Federal de Viçosa, a ABIOVE e a
Irriganor podem disponibilizar cursos presenciais para os produtores sobre segurança do
trabalho e resíduos agrícolas. Outro potencial identificado é em relação à realização de
estudos científicos para identificar possíveis soluções para os problemas de energia. Além
disso, o contato com empresas voltadas para a área de conectividade no campo seria uma
opção para solucionar o problema de conectividade na região.
A duração da Campanha foi de apenas uma semana, porém, trouxe resultados positivos
em relação à quantidade de produtores interessados em receber o atendimento do Soja
Plus, o que mostra que as parcerias foram imprescindíveis para esse alcance, tornando o
atendimento na região Noroeste de Minas ainda mais sustentável.
- Impacto do programa: 10 propriedades, 11.802,5 ha, 42.000 mil toneladas de soja
verificadas, 67 empregados .
CONTATOS
IRRIGANOR
Escritório Irriganor – (38) 9 9859-8776 / (38) 3676-7907
Juliana (Coordenadora Executiva) – (38) 9 9951-9348
Joice Appelt (Diretora da Irriganor) – (38) 9 9871-8754
Rowena Petroll (Presidente da Irriganor) – (38) 9 9988-4538
Rannery Camargos (Auxiliar Técnico de Meio Ambiente) - (38) 9 9970-5293
Maria Eduarda (Estagiária da Irriganor) - (38) 9 9940-7325

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA - UFV
Aziz Galvão (Professor Orientador do Programa Agroplus) - (31) 99393-3275
Ana Vitória Ceni (Gerente Soja Plus) - (31) 7111-4244
Breno da Silva Dias (Assessor Soja Plus) - (27) 99987-3858
Daiana Débora Resende (Bacharela em Agronegócio UFV) - (31) 98452-0793
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Viçosa-MG, 08 de fevereiro de 2021

Ana Vitória Ceni
Gerente Soja Plus 2021 – AGROPLUS
Breno da Silva Dias
Assessor Soja Plus 2021 – AGROPLUS
Daiana Débora Resende
Bacharela em Agronegócio – UFV

Contatos: agroplus.ufv@gmail.com

Em nome do Prof. Aziz Galvão, da equipe AgroPlus e da Universidade
Federal de Viçosa, agradecemos a Juliana Graciele e ao Rannery
Camargos, da Irriganor, pela confiança e apoio. Agradecemos também ao
eng. Florestal Bernardo Pires e toda equipe da ABIOVE por viabilizar um
estágio importantíssimo para nossa formação profissional. Finalmente,
agradecemos a todos os produtores por nos receberem e pela
oportunidade de, em conjunto com os parceiros, contribuirmos para a
sustentabilidade da produção de soja.
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