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Quem vê vacas e bois nos pastos verdes provavelmente não imagina que a criação 

de gado é a atividade mais poluente do Brasil, considerando os gases que provocam 

o aquecimento do planeta.  A poluição associada à pecuária vem da queimada da 

floresta para abrir pastos, especialmente na Amazônia onde estão aproximadamente 

86 milhões de cabeças de gado, quase 40% do rebanho brasileiro. Além disso, o gado 

emite o gás metano durante a digestão do capim. Esses gases formam uma camada 

que prende o calor na atmosfera.

Além de poluente, uma porção expressiva do gado é criado em fazendas envolvidas 

em desmatamento ilegal e invasão de terras públicas, como Unidades de Conservação 

e Terras Indígenas, além do uso de trabalho análogo à escravidão.  Por exemplo, 85% 

do desmatamento no Mato Grosso em 2018 foi ilegal, segundo levantamento do Ins-

tituto Centro de Vida.

Esta série de reportagens conta a luta de parte do setor público para coibir as ilega-

lidades da criação de gado na Amazônia. A série é especial pois foca em uma inovação 

de política ambiental. 

Em 09 de março de 2018, o Ministério Público Federal divulgou as primeiras au-

ditorias feitas sobre as operações dos frigoríficos que assinaram o chamado TAC da 

Carne. Foi o fim de um ciclo da nova forma de fiscalizar a criação de gado na Ama-

zônia, atividade responsável por dois terços do desmatamento acumulado na região, 

que já ceifou 20% da maior floresta tropical do planeta. O fim deste ciclo trouxe suas 

próprias decepções. 

Introdução
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O TAC da Carne é o apelido do Termo de Ajuste de Conduta proposto pelo MPF aos 

frigoríficos que atuam na região amazônia. Quando um frigorífico assina um desses 

acordos, torna-se responsável por fiscalizar se cada boi que compra para abate veio 

de um pasto dentro ou fora da lei. Quando o boi é ilegal, a compra deve ser suspensa. 

Os primeiros TACs da Carne foram assinados em 2009, no Pará, e de lá se espalharam 

para outros estados amazônicos. Ao fim de 2018, data desta publicação, 44 empresas, 

que englobam 84 plantas frigoríficas, já haviam assinado acordos com o MPF.

Apenas 128 plantas frigoríficas são responsáveis pelo abate de 93% de todo o gado 

abatido por ano na Amazônia. Eles são um gargalo que facilita monitorar a pecuária 

na região. O TAC da Carne tem um potencial revolucionário ao transformar cada 

frigorífico que o assina em um fiscal com o poder de impor uma punição automática: 

impedir a comercialização do gado ilegal. 

Tudo estaria bem encaminhado se os compromissos fossem plenamente cumpridos, 

se todos os frigoríficos tivessem assinado os compromissos, se as auditorias sobre o 

cumprimento dos acordos fossem realizadas em toda a região e no prazo inicial acor-

dado, se quem descumpriu os acordos fosse penalizado, não houvesse conflitos entre 

agências e políticas federais com as estaduais, se políticos não barrassem o cumprimen-

to das leis e aprovassem perdão de crimes ambientais e da ocupação de terras públicas.

São esses os temas que você vai encontrar ao longo das páginas deste eBook, que 

compila reportagens nascidas da necessidade de esclarecer a complexidade da cadeia 

da pecuária na região e de contribuir para o objetivo de zerar o desmatamento da 

floresta Amazônica. Ele é o produto de uma parceria entre jornalistas e pesquisadores 

de duas instituições. ((o))eco produz jornalismo ambiental e o Imazon promove o 

desenvolvimento sustentável na Amazônia brasileira por meio de estudos, apoio à 

formulação de políticas públicas e a disseminação ampla de informações.

As reportagens combinam pesquisas inéditas com a narração das histórias apura-

das em campo, face a face com os personagens envolvidos na pecuária Amazônica. 

As reportagens publicadas aqui começaram em janeiro de 2016 e se estenderam até 

março de 2018, e estão ordenadas de forma a conduzir o leitor através dos meandros 

da cadeia da pecuária e das tentativas de torná-la livre do gado de desmatamento.

Nossa narrativa começa com “O procurador que laçou o desmatamento”, segui-

da de “Guerra e paz por trás de um bife”. Elas contam como uma investigação do 

Greenpeace resultou em compromissos públicos dos grandes frigoríficos com a ONG 

para não comprar gado de desmatamento, e como, em paralelo, surgia e era imple-

mentada a ideia do TAC da Carne através do Ministério Público Federal. 

Em “Boi clandestino não morre de velho”, “O drible do gado” e “Origem desconhe-

cida” desvendamos para o leitor a parte invisível da cadeia da pecuária, as chama-

das fazendas indiretas, aquelas que vendem para outras fazendas, e não diretamente 

para o abate. Falamos dos frigoríficos que não assinaram o TAC da Carne e, por isso, 

servem para escoar ilegalmente o gado de desmatamento que não pode ser vendido 

pelos frigoríficos dentro do acordo. Contamos as formas de “lavar” o boi de desmata-

mento, transferindo o gado de fazendas com embargos do IBAMA ou outros impedi-

mentos legais para ser comercializado através de outras, que estão dentro da lei, dessa 

maneira, esquentando o boi de desmatamento.

Em reportagens como “O grileiro dos jardins”, “Marcelândia: dividindo frustrações 

com o Ibama” e “Governo contra governo” narramos nossas aventuras acompanhan-

do incursões em campo de equipes de fiscalização do Ibama e do Instituto Chico Men-

des de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que ora descobrem grileiros (quem 

ocupada e documenta ilegalmente terras públicas) operando de confortáveis escritó-

rios instalados em São Paulo, ora se frustram com a falta de recursos para cumprir 

sua missão em um imenso território, ainda mais lutando contra resistências locais 

amparadas por políticos em pleno exercício do poder. 

Por fim, oferecemos textos analíticos e apontamos soluções para o problema. Em 

“Os portões do desmatamento”, mostramos como é funcional a estratégia de trans-
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O procurador  
que laçou o  
desmatamento

O procurador Daniel Azeredo 

no seu escritório, em Belém, 

no Ministério Público Federal 

Foto: Marcio Isensee e Sá

Por Eduardo Pegurier

formar os frigoríficos em fiscais de ilegalidades, pois eles são o gargalo da cadeia da 

pecuária. Um estudo do Imazon mostrou também como as áreas em que eles poten-

cialmente compram gado se superpõe quase totalmente com áreas de floresta desma-

tada. Em “Onde cabe um boi, ôpa, cabem três ou quatro”, falamos de boas práticas na 

pecuária, que poderiam aumentar o número de cabeças de gado criadas por hectare 

de terra, retirando a pressão por mais desmatamento na região. 

O conjunto de reportagens é um choque de realidade sobre política real. Revela quem 

tem poder de fato. Como as leis são e não são aplicadas. Como uma parte expressiva do 

setor privado se comporta fora das reuniões em que promete adotar melhores práticas 

socioambientais. E mostra o esforço de quem quer fazer melhor. Assim, o livro deve 

interessar não só a quem se preocupa com meio ambiente e a Amazônia, mas também 

quem deseja entender as possibilidades e barreiras ao desenvolvimento do Brasil.

Os desafios continuam. A série deste eBook se encerra em março de 2018, quando 

houve a divulgação das auditorias dos TACs da Carne no Pará. Os frigoríficos que 

foram flagrados com níveis altos de compra de gado irregular não foram punidos pelo 

MPF, que preferiu dar a eles mais uma chance. 

Esperamos que o leitor deste eBook o termine compreendendo a importância e os 

obstáculos para a criação de um sistema de fiscalização integrado e eficaz para a cadeia 

da pecuária na Amazônia. Pois esta é uma condição essencial para zerar o desmata-

mento da grande floresta.

Em novembro de 2018 o governo federal anunciou que 7,9 mil quilômetros quadra-

dos foram desmatados na Amazônia, ou seja 5% a mais do que em 2009 quando os pri-

meiros TAC foram assinados e 71% a mais do que em 2012 a menor taxa já registrada.

CLIQUE AQUI PARA A MATÉRIA ORIGINAL

 

Dezembro de 2018, Rio de Janeiro e Belém do Pará 

Eduardo Pegurier, editor de ((o))eco e Paulo Barreto, pesquisador senior do Imazon

http://www.oeco.org.br/reportagens/o-procurador-que-lacou-o-desmatamento/
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No fim de janeiro, a reportagem de ((o))eco partiu numa expedição jornalística ao 

Pará, com o objetivo de compreender as origens e os principais efeitos do chamado 

TAC da Carne, o acordo do Ministério Público Federal com os grandes frigoríficos 

operando na Amazônia, que os obrigou a combater o desmatamento nas fazendas de 

onde compravam gado para abate.  Apesar de ser um assunto à primeira vista árido, 

sua investigação revela traços marcantes do crescimento da pecuária no Pará, a prin-

cipal causa da derrubada de matas no estado. A reportagem encontrou personagens 

que relembram a década de 70 e 80, em que o governo federal incentivou a ocupação 

da Amazônia através do desmatamento; conheceu a cultura distinta dos imigrantes 

que colonizaram o sudeste do Pará; e revelou como a ação de um procurador determi-

nado catalisou a adoção de um programa tão eficaz, que se tornou uma das principais 

ferramentas para se buscar o desmatamento zero na Amazônia.

ABRAÇADO A UMA ESPINGARDA

Era um dia de verão, em 1995, época das chuvas na Amazônia, quando Jordan 

Timo chegou ao garimpo do Pontal, na região de São Félix do Xingu, após dois dias 

percorrendo 100 km por arremedos de estrada, cheios de atoleiros. Viajava com um 

amigo e sócio na empreitada em um pequeno caminhão Kia 4x4. Na caçamba, car-

regava uma vaca viva. Logo após a chegada, matou a vaca com um tiro na cabeça e 

vendeu sua carne em troca de ouro. Na época, as atividades da região eram garimpo e 

desmatamento para extrair madeiras nobres, como mogno. Ainda na fase da abertura 

das próprias terras, Jordan descobriu um garimpo próximo chamado Pontal, que na 

época das chuvas, por dificuldade de acesso, não conseguia um suprimento regular de 

comida. Daí, bolou o esquema de trocar vaca por ouro.

A expedição implicava uma noite na corrutela — nome genérico para vilas próximas 

a garimpos. Dormia com um olho aberto na varanda do armazém do Boca de Ouro, 

um personagem local folclórico, com o seu próprio ouro guardado num tubo de filme 

fotográfico posto no bolso da camisa. Nessas noites, abraçava-se a uma carabina Win-

chester e mantinha uma pistola .380 na cintura; e torcia para que as rotineiras brigas 

de bêbado marcadas por gritos de mulher e eventuais tiroteios não o atingissem. Cada 

expedição ao Pontal rendia o valor de oito novilhas. A aventura valia a pena.

Hoje, passados 22 anos, Jordan é o presidente do Sindicato Rural de Reden-

ção, uma cidade de 80 mil habitantes no sudeste do Pará, 300 km ao sul de Marabá.  

E, contrário ao seu passado e ao que se poderia imaginar, briga contra o desmatamento.

BATALHA NA AMAZÔNIA

Aos 26 anos e com três anos de formado na UFMG, em outubro de 2007, Daniel 

César Azeredo Avelino chegava a Belém. Já era procurador do Ministério Público Fe-

deral (MPF) e trazia como experiência uma passagem de um ano por Brasília e outra 

de seis meses por Santarém, no Pará. A equipe da procuradoria de Belém tinha nove 

membros, distribuídos nos “ofícios” — segmentação por tema dos processos destina-

dos a cada procurador. Azeredo escolheu o ofício do meio ambiente, ou seja, assuntos 

referentes ao tema ficariam sob seus cuidados. Da temporada em Santarém, concluiu 

que a “questão criminal, corrupção em órgãos públicos, tudo na Amazônia acaba liga-

do ao meio ambiente”. E o pior problema era o desmatamento.

As formas tradicionais de combate ao desmatamento usadas por duas décadas não 

funcionavam. “Não adiantava ir ao campo, multar fazendeiro. Isso não causava efeito 

prático nem fazia medo”, diz Azeredo. “A multa acabava cobrada de um laranja ou o 

verdadeiro proprietário escondia o patrimônio colocando no nome da mulher, dos 

filhos”. Faltava uma maneira de sacudir a cadeia da pecuária e ele sonhava alto, queria 

impactar o desmatamento em toda a Amazônia.
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Seu primeiro passo foi estudar as causas por trás da derrubada da mata. Especia-

listas apontavam a pecuária como maior culpado.  Um trabalho da Ong Instituto do 

Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) mostrou que a criação de gado era 

responsável por 80% do desmatamento total da Amazônia. “Ficamos um ano e meio 

investigando transações comerciais da cadeia da pecuária até conseguir provar que o 

gado produzido em áreas desmatadas ilegalmente na região era comercializado em 

São Paulo, Rio de Janeiro, nos grandes centros do país”, diz Azeredo. “E também esta-

va sendo exportado e utilizado por grandes companhias do mundo inteiro”.

A etapa seguinte foi processar fazendeiros e frigoríficos pegos comercializando 

gado ilegal. Além disso, o MPF encaminhou a mais de 200 redes de supermercados 

uma “Recomendação” — termo técnico para a advertência que precede um processo 

— para não comprar essa carne. “Nós dissemos, olha, o seu fornecedor tem carne e 

couro de desmatamento, de trabalho escravo, não tem licença ambiental ou está em 

terra indígena. E a legislação prevê responsabilidade solidária [o supermercado se tor-

na cúmplice do crime ao comprar destes fornecedores]. Então, você precisa adequar a 

sua cadeia de fornecedores”, diz Azeredo. Os grandes supermercados aceitaram a exi-

gência do MPF, mas argumentaram não ter meios de fiscalizar quem estava irregular.

Foi aí que Azeredo teve a ideia que mesmo os adversários ruralistas mais ferre-

nhos reconhecem como brilhante. O Pará tem cerca de 250 mil fazendas e existem 

centenas de redes de supermercado com mais de 80 mil lojas espalhadas pelo país. 

Entretanto, na cadeia de produção da pecuária do Pará, o elo entre as duas pontas é 

formado por apenas algumas dezenas de médios e grandes frigoríficos, responsáveis 

por abater o gado e distribuí-lo. Empresas como JBS, Bertin (mais tarde comprada 

pela JBS), Marfrig e Minerva. O plano do procurador foi de transformá-las em guar-

diões contra o desmatamento.

MIGRANTES

Desde a década de 70, a pecuária atraiu para o Pará a vinda de gaúchos, catarinenses 

e paranaenses, e mais tarde de goianos, mato-grossenses, paulistas e mineiros. O estado 

tem uma área de 1.247.955 quilômetros quadrados, 3,5 vezes o tamanho da Alemanha, 

ou, numa comparação doméstica, 4,5 vezes maior do que o Rio Grande do Sul. Hoje, o 

rebanho paraense supera 19 milhões de cabeças de gado, mais do que duas vacas por cada 

um dos seus 8 milhões de habitantes. O município com o maior rebanho é São Félix do 

Xingu, que passou de 22,5 mil cabeças, em 1980, para 2,2 milhões, em 2014.

Carlos Xavier, 61, natural da Bahia, pecuarista e presidente da Federação de Agri-

cultura e Pecuária do Pará (FAEPA), sentencia: “o boi colonizou o Brasil, o boi você 

sai tocando, não precisa de estrada nem de logística”. Na hora que o governo federal 

convidou o brasileiro sob o lema ‘integrar a Amazônia para não entregar’, em que o 

chamado era ‘homem sem terra para terra sem homem’, foi aí, diz Xavier, “que todos 

nós viemos para cá”.

Evolução da população do Pará em relação do número de cabeças de gado
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Maurício Fraga Filho, 48, cresceu passando férias nas fazendas do pai, no sudeste 

do Pará, nos municípios de Xinguara e Eldorado dos Carajás. A história da família se 

repete na região. Começou em 1973, quando seu pai vendeu terras em Bauru, São 

Paulo, para multiplicá-las no Norte. O pai nunca deixou São Paulo, de onde admi-

nistrava as fazendas com a ajuda de visitas mensais.  Ao contrário, Maurício sempre 

gostou de viver no sudeste do Pará, para onde se mudou por cinco anos após se for-

mar em veterinária. Voltou à base em São Paulo, quando os filhos entraram em idade 

escolar. Filhos crescidos, mudou-se com a esposa de vez para lá.

“Em geral, o que chega na frente é a exploração de madeira”, diz Fraga, “mas aqui 

[na região] era um pólo de castanha-do-pará. Depois veio o gado, e começou o des-

matamento e a plantação de pastagens. Gado é muito mais rentável que castanha”. 

As três fazendas de propriedade do pai, ainda na ativa, somam 27 mil hectares e têm 

o equivalente em gado à população de uma pequena cidade. Ao longo do ano, seu 

estoque varia entre 30 e 40 mil cabeças de gado.

Jordan Timo, 46, aquele que trocava vaca por ouro, é engenheiro agrônomo, for-

mado na Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. Colou grau em fevereiro 

de 1994 e, duas semanas depois, chegava à região de São Félix do Xingu para cuidar 

de terras da família. Sua cidade natal é Teófilo Otoni, Minas Gerais, onde seu pai era 

funcionário do Banco do Brasil e também dono de uma fazenda. Ele o convenceu a 

trocar sua área em Minas, de 450 hectares, por outra quase 8 vezes maior, de 3.500 

hectares, na “fronteira do Pará” — como até hoje são chamadas as áreas em que a 

floresta é derrubada e apropriada.

Na década de 90, conta Jordan, “em São Félix do Xingu, os fazendeiros formavam 

consórcios para contratar peões para desmatar e abrir fazendas na floresta amazôni-

ca”. Cada fazendeiro ia nas pensões da cidade que abrigavam esse pessoal, que vinha, 

em geral, do Nordeste. Como eles se endividavam por hospedagem, a contratação 

implicava quitar as dívidas, um adiantamento apelidado de “abono”, o qual selava 

sem retorno a combinação de trabalho. Ele conta que os peões eram levados a um 

Evolução do número de cabeças de gado nos municípios de Eldorado dos Carajás, Redenção, São Félix 
do Xingu e Xinguara.

galpão guardado por seguranças, onde passavam a dormir e comer até que o número 

desejado de peões fosse alcançado, quando, então, eram conduzidos a uma barca que 

ia deixando os subgrupos pelas margens do rio Xingu, próximos às áreas de cada con-

tratador. “Era o que hoje chamam de trabalho análogo à escravidão”, diz Jordan. “Mas 

sem esse esquema, os peões fugiam com o abono. Não tinha outro jeito”.

A LAÇADA NOS FRIGORÍFICOS

A ideia do procurador Daniel Azeredo era simples e eficaz. O MPF havia flagrado 

frigoríficos do estado comprando gado de desmatamento e aplicado multas que to-

talizavam 2 bilhões de reais. Outro instrumento de pressão ainda mais potente era 

o medo de comprar carne ilegal por parte dos grandes supermercados, como Pão de 

Açúcar e Walmart. Ante serem processados, eles prefeririam evitar a carne do Pará, o 

que seria um baque talvez fatal para os seus frigoríficos. Por fim, Azeredo e o MPF se 

beneficiaram da pressão que o Greenpeace fazia na Europa sobre marcas multinacio-

nais, como a Adidas ou McDonald’s, que compravam grandes quantidades de couro e 
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carne. A campanha do Greenpeace  chamada “Farra do Boi” advertia contra o uso de 

matérias-primas advindas de gado de desmatamento na Amazônia. O medo do dano 

que isso poderia causar às suas reputações levou essas marcas a também ameaçarem 

parar de se abastecer na região. Assim, quando Azeredo ofereceu o acordo conhecido 

como TAC da Carne (TAC é abreviação da expressão jurídica “Termo de Ajustamen-

to de Conduta”), os grandes frigoríficos capitularam e o assinaram. Graças ao TAC, 

eles se tornaram, então, os responsáveis pela fiscalização dos pecuaristas que usavam 

como fornecedores.

A cada transação, os frigoríficos deveriam garantir que o produtor de quem 

compravam cumprisse cinco quesitos: não constasse da lista de embargos e multas 

ambientais do Ibama; não possuísse áreas desmatadas detectadas pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais; tivesse realizado seu Cadastro Ambiental Rural 

(CAR); suas terras não se sobrepusessem a unidades de conservação ou terras in-

dígenas; e também não constasse na lista de exploradores de trabalho escravo do 

Ministério do Trabalho.

O rol de exigências parecia uma tarefa hercúlea e, para muitos, uma exigência in-

justa. Na prática, funcionou com facilidade e a custo baixo. A essa altura Jordan Timo 

havia criado uma consultoria, a Apoio, que trabalha para os frigoríficos fazendo o ser-

viço de monitorar as exigências do TAC da Carne nas fazendas de pecuária. Instalada 

em duas pequenas salas em Redenção, sua empresa é capaz de fazer essa checagem 

em minutos para sete frigoríficos clientes, a um custo de R$1,00 por boi, ou 0,05% 

do valor do animal, que gira em torno de R$2 mil. Há outras empresas que realizam 

o mesmo serviço, como a Terras, uma startup criada por pesquisadores da Ong Ima-

zon. O que essas consultorias fazem é usar softwares que vasculham bancos de dados 

públicos e verificam se o pecuarista em questão falha em algum dos quesitos do TAC. 

Se falhar, adeus, cai para uma fração a sua chance de vender suas cabeças de gado. 

Esse produtor terá que se valer do mercado informal ou recorrer a um número cada 

vez menor de frigoríficos que se arriscam a comprar gado ilegal. Dos dois jeitos, é mau 

negócio, que obtém um preço mais baixo para o boi.

AS DORES DA LEI

Azeredo se lembra de um encontro às vésperas da assinatura do TAC, numa manhã 

em junho de 2009, que mostrou como assumir responsabilidades ambientais estava 

longe da rotina das empresas. Ele e colegas do MPF se reuniram com um grupo de 

advogados do Frigorífico Bertin. Durante a conversa, para animação dos advogados, 

os procuradores acenaram com um acordo. Eles já tinham em mente o conceito do 

TAC, mas não por escrito. Os advogados do Bertin se dispuseram a esperar pelo texto 

do acordo. Passaram o dia no prédio da procuradoria, em Belém.  “No fim da tarde, 

entregamos a eles a proposta”, diz Azeredo. “Eles já estavam cuidando da procuração 

para assiná-la, mas ficaram chocados com os termos propostos e recuaram”. Azeredo 

relembra que o repúdio inicial foi contra o acordo inteiro e não contra um ponto 

específico.

Maurício Fraga lembra bem do impacto inicial do acordo: “o TAC veio goela abaixo, 

de uma vez, e criou uma série de dificuldades”. Ele conta que perdeu uma venda para 

um grande exportador por falha de monitoramento, um “falso positivo”, que detec-

tou um desmatamento em terras adjacentes como se fosse nas suas.

Em 2009, Jordan Timo era um dos líderes ruralistas mais vocais contra as medidas 

do governo que apertavam o cerco contra os desmatadores. “Eu era contra, porque 

não achava certo. O governo queria uma coisa sofisticada do produtor, mas não era 

capaz de dar nada em troca, nem mesmo fazer a regularização fundiária das proprie-

dades”, diz. Ele continua indignado com o que considera ineficiência dramática dos 

órgãos ambientais e fundiários, mas, agora, trabalha contra o desmatamento e ganha 

dinheiro com isso.

Um dos atuais clientes de Jordan é o frigorifico Rio Maria, de médio porte, que 

abate 400 cabeças de gado por dia e fica localizado no município com o mesmo nome, 

adjacente a Redenção.  Antes de comprar cada lote, o Rio Maria aguarda o veredito 

do programa de computador da empresa de Jordan. Para tentar dar a volta na lei, há 
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fazendeiros que dividem suas propriedades para excluir pedaços em que houve des-

matamento. Mas como os limites de cada fazenda precisam ser declarados, quando 

mudam é sinal de que algo está errado. E aí não tem negócio.

Há vezes em que o sujeito é vetado sem ter culpa. Jordan conta o caso de uma 

grande fazenda no município de Bannach, com cerca de 4.000 hectares, onde havia 

uma área remota montanhosa e coberta por floresta. Atrás dela, estava outra proprie-

dade. Este vizinho desmatou cerca de 10 hectares de mata alheia, e causou um pre-

juízo inesperado ao primeiro. Quando este tentou vender seu gado, foi barrado pelo 

frigorífico. Para acessar o local desmatado, o fazendeiro prejudicado precisaria dirigir 

40 km. Ele nem suspeitou do desmatamento ilegal em suas terras, mas o satélite não 

quis saber e o frigorífico preferiu não correr o risco.

BRECHAS

“O TAC da Carne obteve uma vitória importante, mas ainda parcial, contra o gado 

de desmatamento”, diz Paulo Barreto, pesquisador do Imazon. Em conjunto com 

Holly Gibbs, pesquisadora da Universidade de Wisconsin, ele fez uma análise dos 

efeitos que a medida provocou. O estudo usou como amostra quatro grandes frigorí-

ficos do grupo JBS, no Sudeste do Pará. Um dos resultados mostra que, antes do TAC, 

apenas 2% dos fornecedores desses frigoríficos tinham Cadastro Ambiental Rural, 

contra 96% após o acordo. Da mesma forma, o número de fazendas fornecedoras que 

tinham desmatamento caiu de 36% para 4%.

Mas Barreto alerta para as brechas e os vários tipos de fraude que enfraquecem 

o TAC. “Mesmo os frigoríficos maiores não controlam ainda as chamadas fazendas 

de cria, que produzem os bezerros e vendem para as fazendas de engorda. Os frigo-

ríficos compram das fazendas de engorda”. Além disso, diz ele, há fraudes como os 

vazamentos para frigoríficos que ainda não verificam suas compras; ou a chamada 

“lavagem”, que ocorre quando fazendas com desmatamento repassam seu gado para 

fazendas dentro da lei, que, por sua vez, vendem sem problemas para os frigoríficos. 

O próximo passo para aperfeiçoar o TAC da Carne é encontrar mecanismos para fe-

char esses furos.

Apesar dos produtores indiretos ainda não serem controlados e haver possibilida-

des de fraude, o TAC da Carne é um sucesso. Do seu pioneirismo no Pará, esse tipo de 

acordo se espalhou pelos estados da Amazônia, onde 342 frigoríficos já os assinaram. 

A única exceção é Roraima, onde nenhum acordo foi firmado.

Enquanto isso, a região Sudeste permanece alheia às mudanças que ocorreram no 

Norte. De volta ao Rio de Janeiro, sede dos repórteres, conversando com uma amiga, 

ocorreu o seguinte diálogo:

-- O que vocês foram fazer na Amazônia, que legal, vocês se embrenharam na flo-

resta, navegaram por algum grande rio?

-- Não, visitamos fazendas de pecuária e grandes abatedouros.

-- Como assim, tem boi na Amazônia?

Pano rápido.

Mato Grosso  31  120  26%

Pará   74  115  64%

Maranhão  1  46  2%

Acre   10  22  45%

Rondônia  11  22  50%

Amazonas  2  13  15%

Roraima  0  4  0%

Total   129  342  38%

Estados Número de frigoríficos

COM TAC TOTAL % TOTAL
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Guerra e paz  
por trás  
de um bife

Operação de retalhamento do 

gado que acabou de ser abatido, 

no Frigorífico Rio Maria

Foto: Marcio Isensee e Sá

Por Juliana Tinoco (reportagem)  
e Marcio Isensee (fotos)

Grandes frigoríficos e corporações internacionais do setor de alimentos, uma vez acusa-

das de comprar carne de bois criados em áreas desmatadas ilegalmente, hoje garantem que 

não adquirem nem vendem carne de origem desconhecida. Este compromisso público assina-

do por pressão do Greenpeace é considerado um sucesso na batalha contra crimes ambien-

tais na Amazônia, mas não garante o monitoramento de toda a cadeia de produção de carne.

“O Greenpeace não tem inimigos nem amigos permanentes”. O lema, velho co-

nhecido dos membros da ONG, cai bem para a história da campanha que trouxe uma 

revolução no modo de operação do setor da carne no Brasil. Lançada pela organização 

em 2009 e citada pelos principais atores da cadeia como divisora de águas, “A Farra 

do Boi na Amazônia” apontava o dedo para os grandes frigoríficos, acusando-os de 

compactuar com o desmatamento na Amazônia e pressionava o governo (do então 

presidente Lula) de ser “sócio” de frigoríficos criminosos, em referência aos então 

principais beneficiários de empréstimos com juros subsidiados do BNDES - JBS, Mar-

frig e Bertin, posteriormente vendida à JBS. Tratava-se de um setor que até pouco 

tempo desconhecia restrições ambientais ao seu crescimento. De lá para cá, entre 

brigas e reconciliações, precisou se reinventar.

FOME DE CARNE

“A pecuária é a variável central da equação de sustentabilidade do agronegócio 

brasileiro”, diz Márcio Nappo. Ele é o diretor de Sustentabilidade da JBS, a maior 

empresa de proteína animal do mundo, nascida no Brasil. Dos 38,7% do território 

brasileiro ocupado pelo setor agrícola, metade são para pastos, segundo dados da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa. A pecuária usa mais de 200 

milhões de hectares de terras, dos quais 48 milhões na Amazônia. Para fins de com-

paração, apesar de ser o maior produtor de soja do mundo, o grão ocupa 30 milhões 

CLIQUE AQUI PARA A MATÉRIA ORIGINAL

http://www.oeco.org.br/reportagens/guerra-e-paz-por-tras-de-um-bife/
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de hectares de solo brasileiro, seguida da cana-de-açúcar, com entre 8 e 10 milhões 

de hectares.

Em 2004, o Brasil chegou a líder mundial em exportação de carne bovina e, segun-

do os últimos dados da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne 

(ABIEC), em 2014 estávamos na segunda posição. O governo brasileiro viu oportu-

nidades de crescimento mundial no setor de carnes especialmente a partir do início 

da década de 2000, graças a fatores econômicos, entre eles a fase de desvalorização 

do Real, entre 1999 e 2003. A crise do mal da vaca louca, que preocupou a Europa em 

2003, também fez bem ao nosso boi. Logo passamos a deter parcela expressiva do 

mercado europeu e, na sequência, do Russo e dos países do Oriente Médio.

A partir de 2005 começa uma fase de intensa internacionalização das nossas em-

presas de carne, graças à política de desenvolvimento de “campeões nacionais”, ou 

empresas brasileiras eleitas pelo governo para serem transformadas em grandes mul-

tinacionais. Dois terços dos recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento (BN-

DES) destinados ao programa foram para fomentar o crescimento de frigoríficos. É o 

exemplo da JBS e da Marfrig. A primeira, corruptela do nome de seu fundador, José 

Batista Sobrinho, vulgo Zé Mineiro, começou com um pequeno açougue em Anápolis 

(GO) e hoje é a maior processadora de proteína animal do mundo, líder também em 

capacidade de abate. Já a Marfrig Global Foods, fundada por Marcos Molina, que aos 

16 anos já tinha a própria distribuidora de carnes, orgulha-se de estar presente com 

seus produtos em mais de 110 países do mundo.

Em 2007, os frigoríficos JBS, Marfrig e Bertin figuravam entre os três maiores 

beneficiários de empréstimos a juros baixos do Banco Nacional de Desenvolvimento 

(BNDES). Com o avanço da exportação da matéria-prima crescia também os índices 

de devastação da Amazônia. Em 2008, 80% de suas áreas desmatadas deviam-se à 

pecuária, diz o relatório do Greenpeace. Foi com este dado estampado em manchetes 

que, em 2009, os frigoríficos levaram o susto.

CHICOTADA DE COURO

A investigação que deu origem ao relatório “Farra do Boi na Amazônia” seguiu o 

rastro da carne dos grandes frigoríficos até as fazendas de onde se originavam na 

Amazônia. Lá, o Greenpeace achou todo tipo de crime - de desmatamento ilegal a 

trabalho escravo. Atestado o problema de um lado, fez então o caminho inverso e 

rastreou a produção dos frigoríficos até o seu consumidor final. E foi no couro que 

a ONG achou matéria prima para o seu chicote. Como a indústria da carne, espe-

cialmente à época, não investia em marcas de varejo, era preciso encontrar um alvo 

cuja imagem ficasse marcada na cabeça do povo - no melhor estilo Greenpeace de 

ser. Foi assim que o selo de “desmatador da Amazônia brasileira” cruzou os mares 

e alcançou as sedes internacionais de nomes como Gucci, Nike e Adidas. Para estas 

marcas, que compravam o couro dos frigoríficos brasileiros investigados, doeu ver 

sua imagem associada a um crime ambiental contra a mais importante floresta 

tropical do mundo.

“A aposta que o Greenpeace fez naquele momento, e continua fazendo, foi de 

entender as empresas como um ator fundamental do ponto de vista de impulsionar 

a produção e o consumo de commodities de uma forma mais responsável”, explica 

Adriana Charoux, da campanha de Amazônia do Greenpeace.  A briga foi parar nos 

jornais, empresas como a Nike cancelaram contratos e em questão de meses os fri-

goríficos Marfrig e Minerva e, por fim, JBS, assinavam um compromisso público, 

proposto pelo Greenpeace, de rastrear suas cadeias e garantir que estariam livres 

das ilegalidades.

Pelo acordo, os frigoríficos ficaram obrigados a garantir que seus fornecedo-

res não estão envolvidos em desmatamento após 2008 - ano limite estipulado 

pelo Código Florestal para que uma área seja considerada consolidada como agrí-

cola. Os critérios incluem observar a lista de embargos do IBAMA, de trabalho 

escravo do Ministério do Trabalho e garantir que nenhuma fazenda ocupe áreas 

legitimamente delimitadas como Terras Indígenas e Unidades de Conservação.  
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“Foi um processo até de fato a gente conseguir sentar na mesa de negociação. Não 

foi lançar o compromisso e de repente todo mundo disse “tá bom, onde eu assino?”, 

relembra Adriana. “Houve pressão e também diálogo”. De lá para cá, a máxima de 

que inimigos e amigos podem ser transitórios se aplica. Hoje o Greenpeace e os 

três frigoríficos tratam-se cordialmente, saudando uns aos outros a cada resultado 

positivo das auditorias externas que acompanham o compromisso.

NÓ DE TERRAS

“O Brasil criou o maior sistema de monitoramento geográfico de matéria-prima 

do mundo”, afirma Fernando Sampaio, diretor da ABIEC e que também preside o 

Grupo de Trabalho pela Pecuária Sustentável (GTPS), iniciativa que reúne os prin-

cipais atores da cadeia em torno de agendas de sustentabilidade para o setor. Um 

dos grandes responsáveis por isso é Breno Félix, sócio-fundador e Diretor Comer-

cial e de Inovação da AgroTools. Criada em 2008, ela se coloca como uma empresa 

hiperbólica. Para começar, descreve a si mesma como “a maior empresa de big data 

do país” e líder mundial em gestão e monitoramento de riscos para o agronegócio 

tropical. É ela que hoje atende às necessidades de monitoramento da cadeia de for-

necedores dos grandes frigoríficos, redes de supermercado, boa parte do mercado 

financeiro e os maiores produtores de agronegócio brasileiro. Na cartela de clientes 

da Agrotools estão McDonald’s, Walmart, Carrefour, o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), além dos maiores frigoríficos do país e do mundo - a JBS e 

a Marfrig. Entre os parceiros de trabalho, nomes como o Google e a ONG WWF.  A 

empresa se diz a guardiã de 25 milhões de hectares de Amazônia, o equivalente ao 

tamanho do Reino Unido.

Na prática, o que a Agrotools faz é reunir e cruzar dados - muitos deles públicos, 

como a lista de embargo do IBAMA – para dar uma cara e um endereço às proprie-

dades rurais da Amazônia. A ideia é a de um grande mapeamento, a partir do qual 

é possível saber se fazendas ocupam áreas ilegais como Unidades de Conservação e 

Terras Indígenas, se possuem permissão para exercer sua atividade ou se estão en-

volvidas em crimes de desmatamento, por exemplo. A partir desta análise, a Agro-

tools é capaz de estabelecer o grau de risco ambiental associado a cada fornecedor.

“A JBS teve entre 2009 a 2010 para tirar do papel uma política de desmatamento 

zero na sua compra de gado”, relembra Márcio Nappo, Diretor de Sustentabilidade 

da JBS. Para fazer cumprir o acordo, era preciso rastrear os fornecedores. Descobrir 

onde estavam, de onde vinham seus bois e saber se eram legalizados. À época, os fri-

goríficos não estavam organizados para fazer isto. “Eles tinham o cadastro comer-

cial das fazendas. O comprador de boi era o cara que tinha um relacionamento com 

o pessoal no campo e só quem sabia onde estava a fazenda era o caminhoneiro que 

ia até ela. E nem sempre o caminhoneiro era da empresa, então esse conhecimento 

estava completamente disperso na cadeia”, conta Breno Félix.

A demanda alta por serviço de monitoramento, segundo revela a Agrotools, é um 

indicativo de que a gestão de risco chegou ao agronegócio brasileiro. Breno conta 

que a empresa recebe diariamente cerca de 100 pedidos para identificação de imó-

veis. “A realidade fundiária do Brasil é que a gente não conhece as peças do quebra-

-cabeça. Nós aqui temos uma visão muito clara desta desordem territorial”, diz. Por 

isso, quando questionado, Breno não titubeia em dizer que se a empresa sabe hoje 

mais do território amazônico do que o próprio governo.

O VALOR DE UM BIFE VERDE

Para Márcio Nappo, o principal desafio de tornar sustentável o negócio está nas 

próprias características da cadeia da pecuária. “É, de todas, a mais complexa, sob 

o ponto de vista comercial e de outras agendas importantes como questões sanitá-

rias, bem-estar animal e sustentabilidade”, diz. “A gente tem cerca de 70 mil forne-

cedores de gado na nossa carteira, dos quais 40 mil estão na região amazônica. Todo 

dia temos que comprar milhares de cabeças de gado no mercado de commodity 

pura, guiado por preço”.  Como a compra é diária, a checagem também precisa ser. 

“A gente atualiza o estado socioambiental de todos os nossos 70 mil fornecedores 
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brasileiros diariamente. Aqueles que tiverem alguma não conformidade, a área de 

sustentabilidade da JBS bloqueia o cadastro comercial”, diz Nappo.

Todo este esforço não se converte em lucratividade para a empresa. “A gente 

não vê uma sinalização do mercado de pagar mais pela sustentabilidade. Eu brinco: 

Um bife com trabalho escravo tem o mesmo sabor de um bife sustentável. Esses 

atributos - desmatamento e trabalho escravo - são do sistema de produção e não 

do gado em si. Carne de valor se dá pelo que é tangível ao consumidor”, diz Nap-

po. Em comum, Marfrig e JBS criticam também o efeito de concorrência desleal 

que o acordo lhes rendeu. Como nem todos os frigoríficos atuando na Amazônia 

assinaram compromissos de monitoramento, a compra de gado de fazendas ilegais 

não foi interrompida. “A gente tem que ter uma regra comum. Quer dizer, se nós 

não podemos comprar o gado, então que ninguém compre, porque se não fica uma 

guerra”, critica Mathias Almeida, diretor de Sustentabilidade da Marfrig. Queixa 

recorrente também diz respeito aos outros elos da cadeia.  “A ilegalidade só se via-

biliza porque tem um supermercado que compra a carne dos frigoríficos sem fazer 

qualquer tipo de questionamento ou verificação sobre a origem e procedência do 

produto”, lembra Nappo.

“CARNE AO MOLHO MADEIRA”

“Até o final de 2017 nós vamos garantir que 100% da carne brasileira vendida 

pelo Wal-Mart será monitorada”, diz Tatiana Trevisan, gerente de Sustentabilida-

de do Wal-Mart Brasil.  O supermercado figura hoje na lista dos bons amigos do 

Greenpeace. Mas esta história, claro, nem sempre foi assim. Desde final de 2015 as 

grandes cadeias de supermercados entraram na mira da ONG. O segundo relatório 

da saga, “Carne ao Molho Madeira”, denuncia os grandes do varejo por compactua-

rem com o crime de comprar carne sem saber dar nome aos bois.

No que diz respeito à Amazônia, o Wal-Mart garante confiabilidade no seu mo-

nitoramento. A empresa também precisou reconfigurar seu negócio para atender 

aos requisitos impostos pelo Greenpeace. Entrou em cena, de novo, a Agrotools, 

que hoje monitora mais de 75 mil fazendas para o banco de dados do supermer-

cado. “Temos recebido demandas do Walmart internacional, nos Estados Unidos, 

para entender melhor como implantamos esse sistema e como podemos levar isso 

para outras commodities”, diz Trevisan.  Além do Wal-Mart, Pão-de-Açúcar e, mais 

recentemente, o Carrefour também aderiu ao compromisso de monitorar e excluir 

fornecedores com problemas de sua lista. Novamente, lá esteve ela, a Agrotools.

O lançamento da Plataforma de Pecuária Sustentável, do Grupo Carrefour, deu o 

tom da importância estratégica do monitoramento e da rastreabilidade da cadeia. O 

evento aconteceu no final de agosto, na sede do governo de Mato Grosso, o Palácio 

Paiaguás, em Cuiabá, e teve as presenças do Governador de Mato Grosso, Pedro 

Taques e do Ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. A mensagem era de total 

alinhamento entre a nova política de compras do segundo maior varejista de ali-

mentos do Brasil e o governo do Estado do Mato Grosso, maior produtor de carne 

bovina do país. Recentemente, em evento nos Estados Unidos, o Ministro da Agri-

cultura e Pecuária Blairo Maggi também citou a rastreabilidade da produção como 

um dos grandes atrativos para investimentos estrangeiros na pecuária brasileira.

BOI DE PIRANHA

A trajetória da carne - de vilã a exemplo internacional de sustentabilidade - é 

controversa e permeada por conflitos no campo e nas ideias. “A gente sabe que a 

pecuária é usada como um mecanismo de especulação fundiária na Amazônia”, diz 

Adriana Charoux. Do lado da indústria, Fernando Sampaio concorda: “A pecuária 

não é a causa do desmatamento, sim uma desculpa. A especulação que existe na 

fronteira agrícola é imobiliária, o boi está ali para ocupar aquele espaço”.

Adriana, no entanto, lembra que há ainda muita falta de controle na cadeia que 

hoje se anuncia verde. “Rebanhos são autodeclarados. Então, como os bois an-

dam, os bois também voam e desaparecem. É isto que acontece no campo”, diz.  
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Há dificuldades ainda sem solução para se rastrear com sucesso todos os elos da 

cadeia. Entre eles está o monitoramento de fornecedores indiretos - fazendas de 

criação de bezerros, por exemplo. Estas vendem para as propriedades de engorda, 

que por sua vez chegam aos frigoríficos.

Adriana Charoux também acredita que é o caos fundiário do país e a ilegalidade 

de muitos que contribui para fazer da pecuária uma vilã. “É por isso que as políticas 

públicas são fundamentais. Não há acordo de mercado que vá substituir o papel do 

governo. Ele precisa fazer muito mais”, cobra a representante do Greenpeace.

Os portões do  
desmatamento

Bois no curral de um frigorífico. 

Foto: Fabio Nascimento

Por Eduardo Pegurier

CLIQUE AQUI PARA A MATÉRIA ORIGINAL

http://www.oeco.org.br/reportagens/os-portoes-do-desmatamento/
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Os satélites são cronistas mecânicos do processo de desmatamento da floresta 

Amazônica. Ao vasculhar e documentar através dos anos a degradação e os vazios 

criados pelo corte raso da mata, firmam um veredito: dois terços da área desmatada 

virou pasto. No chão, a contagem do gado mostra que a Amazônia é território mais de 

boi do que de gente. Em 2016, a quantidade de gado na região chegou a 85 milhões 

de cabeças, em comparação a uma população humana de 25 milhões de habitantes 

-- mais de três bois por pessoa. No município de São Félix do Xingu, que contém o 

maior rebanho do país, essa proporção chega a 18 para 1.

Os números amazônicos costumam ser imensos. A Amazônia Legal abrange 61% do 

território do Brasil e contém 40% do rebanho nacional. O gado é mantido em cerca de 

400 mil fazendas espalhadas pela região, com tamanhos que variam de alguns poucos até 

dezenas de milhares de hectares.  Então, quando a  ONG Imazon terminou um novo e de-

talhado levantamento sobre os frigoríficos da região, a grande surpresa foi encontrar um 

número pequeno: apenas 128 instalações de frigoríficos ativos, pertencentes a 99 empre-

sas, são responsáveis por 93% do abate anual, algo como 12 milhões de cabeças de gado.

Já era sabido que os frigoríficos são o gargalo da cadeia de criação do gado. Mas o 

levantamento do Imazon é inédito porque revelou a geografia da pecuária na Amazô-

nia, vista pela zona de influência destes pouco mais de cem abatedouros. Para se ter 

uma ideia, ocupar a capacidade de abate anual de um único frigorífico de grande porte 

demanda uma área de pasto de quase 600 mil hectares, três vezes maior do que o mu-

nicípio de São Paulo. O conjunto de frigoríficos analisados no estudo, operando a plena 

capacidade, demandaria uma área de pasto de 68 milhões de hectares (maior do que o 

estado de Minas Gerais). Essa quantidade supera a soma dos pastos hoje existentes na 

região, indicando que o futuro da atividade gerará mais desmatamento.

Esses resultados reforçam o acerto de um processo em curso. Desde 2009, com iní-

cio no Pará, o Ministério Público Federal pressiona os frigoríficos da região a assinar o 

chamado TAC da Carne. TAC é abreviação de Termo de Ajuste de Conduta, uma espé-

cie de contrato entre o MPF e cada frigorífico que o assina, o qual passa a ser obrigado 

a fiscalizar a origem do gado que compra para barrar o “boi de desmatamento”.

Paulo Barreto, pesquisador do Imazon que liderou o estudo, compara: “é como se 

para conversar sobre o problema, houvesse duas opções, reunir num auditório os repre-

sentantes destas cem empresas frigoríficas ou, como alternativa, alugar cinco estádios 

como o Maracanã para colocar todos os fazendeiros envolvidos na criação do gado”.

RISCO DE DESMATAMENTO

A análise que detalhou a influência de tão poucos frigoríficos sobre quase todo 

o rebanho amazônico envolveu trabalho de detetive e tecnologia de geoprocessa-

mento. A primeira etapa foi obter os endereços de todos os frigoríficos de maior 

porte e confirmá-los usando imagens de satélite de alta definição, para verificar se 

naqueles locais havia instalações típicas da atividade, como currais e tanques de 

tratamento de água.

A partir daí, os pesquisadores queriam responder a pergunta: qual era a zona poten-

cial de compra de cada frigorífico? E dois, como essa zona potencial se relaciona com as 

áreas já desmatadas e as que estão sob maior risco de desmatamento no futuro próximo?

O primeiro passo era descobrir a distância máxima que cada frigorífico alcançava 

nas compras de gado. Isso foi feito através de entrevistas telefônicas com os gerentes 

de frigoríficos e cruzamentos de dados. Havia casos curiosos, como um frigorífico no 

Acre, que não adquiria boi mais longe do que a 20 km das suas portas, e, no extremo 

oposto, no Amazonas, havia outro que comprava a mais de 1.000 km de distância, 

indo até Roraima, para compensar a falta de gado na sua região na época da seca. 
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O estudo lidou com duas categorias de frigoríficos, aqueles que têm licença SIE (Sis-

tema de Inspeção Estadual), que podem vender carne nos seus estados, e SIF (Sistema 

de Inspeção Federal), que podem vender no país todo e exportar. Em média, frigoríficos 

com licenças estaduais têm capacidade para abater 180 animais por dia e compram de 

fazendas que podem estar a até 153 km de distância. Os frigoríficos com licença nacio-

nal abatem 700 animais/dia e vão buscá-los a uma distância que chega a 360 km.

Baseado nas distâncias máximas, o segundo passo era estabelecer a área potencial 

de compra dos frigoríficos. Hora de voltar à tecnologia geoespacial. “O Imazon tem 

um mapeamento completo de estradas oficiais e informais na Amazônia, uma base 

que vem sendo atualizada desde 2008”, conta Amintas Brandão Jr., outro dos autores 

do estudo. “Rodamos uma análise espacial em que você insere no software as coor-

denadas do frigorífico e a distância máxima que ele compra, digamos, 100 km. Daí, 

o software sozinho percorre todas as estradas e rios navegáveis acessíveis àquele fri-

gorífico até atingir os tais 100 km. Assim, conseguimos delinear uma zona potencial 

de compra”. Segundo Brandão, o diferencial do trabalho foi este, estabelecer a área de 

influência de cada frigorífico usando a rede de infraestrutura, a malha de estradas e 

rios navegáveis por onde o gado pode ser transportado.

O somatório das regiões de influência dos 128 frigoríficos analisados abrange a 

quase totalidade das áreas embargadas pelo Ibama e 88% do desmatamento ocorrido 

na Amazônia entre 2010 e 2015.

DESMATAMENTO FUTURO

O estudo gerou uma previsão de onde estarão as próximas áreas desmatadas na 

Amazônia. De novo, os pesquisadores recorreram aos softwares de análise geoespacial. 

Eles dividiram a Amazônia Legal em quadrados com 1 km de lado. Para cada um deles, 

foi estimada a probabilidade de desmatamento baseada na presença de fatores que o 

estimulam, como disponibilidade de transporte por estrada ou rio, distância até merca-

dos e potencial da terra. Criaram, assim, um mapa de probabilidade de desmatamento 

para toda a Amazônia Legal. Usaram a área desmatada nos três anos anteriores, 1,7 

milhão de hectares (17 mil km2), como estimativa do total de desmatamento que 

poderá ocorrer no triênio 2016 a 2018.  Em seguida, a partir do mapa de probabi-

lidades, determinaram quais são as áreas com maior chance de ocorrência de novos 

desmatamentos. A última etapa foi sobrepôr as zonas de influência de compras dos 

frigoríficos. A coincidência entre as duas áreas foi de 90%.

Em outras palavras, se entre 2016 e 2018 a taxa de desmatamento recente se repe-

tir, 90% das novas perdas de floresta estarão dentro da área de influência de compra 

de 128 frigoríficos.

CONSEQUÊNCIAS

“Da perspectiva da fiscalização, o trabalho pode ajudar no controle do desmata-

mento mostrando onde estão os ‘hot spots’, os pontos onde há mais floresta e/ou 

chance de desmatamento”, diz Brandão.

Para Barreto, “chama atenção como um número pequeno de empresas está no fim 

da cadeia que envolve quase 400 mil pecuaristas”. Segundo ele, isso confirma que está 

certo o caminho de envolver os frigoríficos na fiscalização do desmatamento, como 

obrigam os acordos com o MPF. Mas destaca que 30% do abate é feito por frigorífi-

cos que não assinaram acordos. Isso significa que não fiscalizam a origem dos seus 

128 
FRIGORÍFICOS
COMPRAM DE

390 MIL
FAZENDAS 

QUE CRIAM

79 MILHÕES 
CABEÇAS DE GADO
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bois. Pior, esses frigoríficos estão na mesma área de atuação daqueles que assinaram 

os acordos e, assim, se tornam alternativas para a venda de gado criado em pastos 

abertos ilegalmente.

O estudo do Imazon criou um panorama detalhado da influência que os frigorí-

ficos podem ter sobre o desmatamento. “Já temos um mapa, as tecnologias estão 

disponíveis para rastrear o gado da sua origem até o local de abate”, diz Barreto. “Falta 

agora uma pressão consistente e punições para criadores e frigoríficos que compac-

tuam com crimes ambientais”. Ele diz que isso aconteceu no caso da febre aftosa, 

quando o setor percebeu que perderia os mercados mundiais se não fosse feito um 

programa efetivo de vacinação. A pressão do mercado funcionou para os fazendeiros 

se organizarem e firmarem parcerias com o governo. Para Barreto, um bom começo 

seria uma nova rodada de aperto sobre o setor liderada pelo MPF e pelo Ibama.

O Brasil alcançou um bom controle de febre aftosa, um feito e tanto. Se quiser, 

pode fazer o mesmo para acabar com a pecuária que derruba floresta. Será um enor-

me passo rumo ao desmatamento zero na Amazônia.

Boi clandestino  
não morre  
de velho

Foto: Marcio Isensee e Sá

Por Juliana Tinoco (reportagem)  
e Marcio Isensee e Sá (fotos e vídeo)

CLIQUE AQUI PARA A MATÉRIA ORIGINAL

http://www.oeco.org.br/reportagens/boi-clandestino-nao-morre-de-velho/
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Apesar de vender uma imagem de confiança na origem, a cadeia da carne no Brasil 

ainda é incapaz de garantir um bife sem débitos ambientais na mesa do brasileiro. A 

reportagem de ((o))eco foi até o município de São Félix do Xingu, Sul do Pará, deten-

tor do maior rebanho bovino do Brasil, para conhecer os primeiros elos da cadeia, que 

continuam fora do controle.

Na região, a taxa de desmatamento é alta, as leis valem pouco e a bagunça fun-

diária impera. Hoje, os pecuaristas que fazem a venda final aos grandes frigoríficos 

precisam provar que não desmataram, ou então ficam fora deste mercado. Mas o gado 

que eles engordaram para abate costuma vir de outras fazendas, em geral menores e 

sempre livres de monitoramento, que contornam restrições com o bom e velho jeiti-

nho brasileiro. Atravessadores, troca-troca de documentação e a incompetência dos 

órgãos estaduais e federais permitem que gado de desmatamento chegue legalizado 

ao matadouro.

CARNE COM JEITINHO

“Tem que matar em meu nome”, explica Neto, comerciante de boi na Tabocas, 

distrito de São Félix do Xingu. “Precisa estar em meu nome para poder receber o di-

nheiro”. Neto é o que se conhece na região como catireiro -- que vem de catira, troca, 

negociação --, alcunha que os próprios não gostam. “O que a gente faz é comércio. É 

comprar e vender”, resume. O negociante atua na região dos assentamentos e peque-

nas vilas na Tabocas, zona rural do município de São Félix do Xingu. Ele dá mais de-

talhes sobre o dia a dia da profissão: “Por semana, a gente carrega geralmente de oito 

a dez caminhão, o que dá em torno de 160 a 200 cabeças de gado gordo. De bezerro, 

geralmente são dois caminhão por semana, o que dá 70 bezerros”.

Os bezerros, Neto vende para as fazendas da região. Quando o que vai no caminhão 

é gado gordo, ou seja, pronto para o abate, o destino é o frigorífico. No caso de Neto, 

além do Frigol, único abatedouro legal de São Félix, a venda se estende por municípios 

vizinhos como Tucumã, Água Azul, Xinguara e Redenção, atendidos por frigoríficos como 

JBS, Marfrig, Marfripar e Rio Maria. Para realizar a venda para qualquer um deles, Neto 

precisa apresentar documentos do gado. Como nem todos aqueles que lhe venderam boi 

cumprem os requisitos impostos pelo setor, Neto já está acostumado a abater em seu 

nome, ou seja, como se os bois viessem da sua propriedade.

A Guia de Transporte Animal (GTA) tem o papel de verificação sanitária e é a principal 

exigência. Nos últimos anos, outras surgiram. Em 2009, o Ministério Público do Pará 

determinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com frigoríficos operando com 

carne da Amazônia. Conhecido como TAC da Carne, o acordo prevê as condições sob as 

quais frigoríficos podem comprar sua matéria-prima, o boi. A principal regra do jogo é 

a garantia de que o animal não pastou sobre área desmatada após julho de 2008. Sem 

a licença de órgão oficial, derrubada de floresta após essa data é crime, diz a legislação 

florestal brasileira.

Evolução do 
desmatamento  
no município de  
São Félix do Xingu.
Fonte: Prodes

2001 2016
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As exigências impostas pelos TAC da Carne recaem sobre as fazendas ou os comer-

ciantes que vendem o boi gordo para os frigoríficos. Na aparência, tudo certo. Mas, 

para detectar os furos no sistema, é preciso voltar às etapas anteriores do caminho 

do boi até o matadouro.

Tudo começa com quem cria e vende bezerros, via de regra produtores de pequeno 

porte. As chamadas fazendas de cria vendem o animal para as de recria - que pegam o 

bezerro logo após o desmame. De lá, os animais seguem para as fazendas de engorda, que 

realizam a venda final para o abate. Há também os pequenos produtores que engordam 

o próprio boi para a venda, mas, por serem menores, naturalmente têm menos cabeças.

Como todo o ciclo depende de transporte para o animal – e em vastos territórios, 

como São Félix, as fazendas são longe e de difícil acesso - um frigorífico não costuma 

comprar pequenos volumes de várias propriedades, preferindo adquirir o produto em 

lotes maiores. Surge aí o catireiro, que se encarrega de coletar dos pequenos, reunir e 

vender de uma só vez ao frigorífico ou a um fazendeiro de maior porte.

São Félix do Xingu (PA) lidera entre os 10 municípios com maior área desmatada na Amazônia.

Além de intermediar a questão logística, o comerciante cuida também de outra 

pendenga comum: a de produzir a documentação do gado. Como muitas proprieda-

des não têm os papéis em dia, não é raro que os intermediários façam vista grossa 

a essa exigência, emitindo eles mesmos a papelada necessária para seguir em frente 

com a venda. Para todos é obrigatório portar Guia de Transporte Animal (GTA). Para 

ter direito a emitir uma GTA, o produtor precisa estar inscrito no sistema de controle 

sanitário do seu estado. No caso do Pará, a Agência Estadual de Defesa Agropecuária 

do Estado do Pará (ADEPARÁ) faz o controle.

“Nós temos hoje 5.419 produtores cadastrados na ADEPARÁ de São Félix”, diz 

Paulo Henrique Silva Miranda, responsável pelo órgão no município. O número é cer-

ca da metade das “dez mil pequenas propriedades e mil e poucas grandes e médias” na 

região, no cálculo de Wanderlei Silva Coelho, Secretário de Agricultura de São Félix. A 

divergência entre os dois números sugere que há problemas também na fiscalização 

sanitária, pois o comerciante que emite GTA em nome de produtores informais não 

vai exigir que esse gado tenha sido vacinado contra febre aftosa.

Para além do GTA, há também as barreiras impostas pelos frigoríficos que assina-

ram o TAC da Carne. Estes fecham as portas para produtores que têm áreas embarga-

das ou constam da lista de desmatamento do governo. São Félix é o município com 

maior área desmatada na Amazônia, com 17.885 km2, seguido de longe por Porto 

Velho (RO), em 2o lugar, com 9.147 km2.

Os detalhes de como o negócio da carne prospera na Amazônia a despeito da apa-

rente garantia de rastreabilidade são conhecidos pelo setor.  Seus atores falam aber-

tamente do problema dos “indiretos”, como são chamados os produtores de cria e re-

cria. Durante um congresso sobre pecuária sustentável, em outubro, no Canadá, um 

executivo da Marfrig, 2o maior frigorífico brasileiro, apresentou números mostrando 

que 50,8% do gado abatido pela empresa em 2015 veio de fornecedores indiretos, os 

quais, hoje, não são monitorados.
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BOI TEM MORTE CERTA

São Félix do Xingu já foi uma vila à beira do rio onde índios, pescadores e ribeiri-

nhos conviviam. Até finais de 1970, sustentava-se da pequena agricultura. A pecuária 

praticamente inexistia. A chegada da mineração e da extração de mogno, ainda na-

quela década, deu o pontapé no tradicional ciclo econômico de desenvolvimento de 

cidades na Amazônia, que inclui a abertura desenfreada da floresta e a especulação de 

terras – atividade que costuma vir acompanhada de boi.

O município tem 84 mil km2, duas vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. 

Em 1974, segundo o IBGE, São Félix tinha cerca de 3 mil habitantes e 200 cabeças de 

gado. Hoje, são 120 mil pessoas e 2,2 milhões de bois -- o maior rebanho do Brasil. A 

população cresceu 40 vezes, enquanto o rebanho aumentou 11 mil vezes, chegando a 

curiosa marca de 18 cabeças de gado por habitante.

São Félix do Xingu é o município com o maior rebanho do Brasil. Em 1974, a pecuária era incipiente, hoje são 
2,2 milhões de cabeças de gado.

“Boi não morre de velho no pasto”, diz o ditado, popular entre pecuaristas. Todo 

animal em São Félix vai encontrar um abate, seja por vias legais ou clandestinas.

Mauro Lúcio Costa é pecuarista dono de terras em São Félix, além de já ter sido 

presidente do Sindicato dos Produtores Rurais no município de Paragominas. Ele 

conta que sempre ouviu de seu pai, que veio do Sul, que tudo de melhor em São Félix 

começava com a letra C:  “chuva, calor e crédito”. O clima confere à região o solo fértil 

e bons ingredientes para a formação de pastos. O crédito ficou por conta de incen-

tivos do governo como os do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF), que começou a financiar projetos de pequenos agricultores e 

assentados a partir do final da década de 1990.

Viviane Pereira de Oliveira, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricul-

tura Familiar (FETRAF) de Marabá, município vizinho, critica a forma como o progra-

ma foi implementado na região: “O PRONAF, desde sua origem, sempre privilegiou 

impulsionar a pecuária de corte em São Félix”, conta Viviane. “Sai mais barato para 

a assistência técnica, porque para o boi você não precisa de nada, só jogar o capim e 

fazer uma cerca”.  Como resultado, na zona rural do município poucos investem em 

agricultura, nem mesmo de subsistência, comprando de fora o alimento que conso-

mem. Enquanto isso, a pecuária de baixa produtividade - que chega a alocar apenas 

um boi para cada três hectares - tornou-se a principal atividade de muitos.

TERRA E CARNE FORAS DA LEI

A divisão territorial de São Félix foi determinada em 2005. O município é constitu-

ído de cinco distritos: São Félix do Xingu, Taboca, Vila Ladeira Vermelha, Vila Lindo-

este e Vila Nereu. Ao todo, há dezenove projetos de assentamentos criados pelo Ins-

tituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) na região. Entre eles está 

o Pombal. Criado em 2006 no distrito de Tabocas, tem 90 mil hectares e abrigaria, em 

tese, 540 famílias. O que se encontra por lá, no entanto, é uma mistura de assentados 

– os chamados “colonos” – com pequenos produtores e até mesmo fazendas maiores.

A zona rural de São Félix abriga uma boa mistura de sotaques e maneiras de falar o 

português, fruto da intensa migração de diversas partes do país. Há, no entanto, uma 
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terminologia técnica que todos dominam e se destaca no vocabulário mais rústico. 

Para um leigo em matéria de controle de desmatamento na Amazônia, ouvir que uma 

área “tem Prodes” não faz sentido algum. Mas, em São Félix, mesmo quem não sabe 

ler e escrever sabe o que isso significa. Ou, pelo menos, o que acarreta. “Embargo” é 

outra palavra bem conhecida.

Prodes é a sigla de Programa de Monitoramento da Amazônia por Satélites, siste-

ma comandado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) que realiza a 

vigilância por satélites da Amazônia e dá o alerta quando a floresta é desmatada. Ser 

“pego” pelo Prodes pode levar um proprietário a receber a temida visita do Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais (IBAMA) ou da secretaria de meio 

ambiente. Quem cai na fiscalização tem a área embargada e recebe multa. O embargo 

serve, por conceito, para garantir que a área fique impedida para produção. O objetivo 

é de, um dia, voltar-se a ver ali a floresta que foi derrubada.

Os produtores, no entanto, não encaram dessa forma. Para eles, a luta passa a ser 

para desembargar a área e voltar a ter o direito de usar aquela terra. Muitos argumen-

tam que foram injustamente multados por desmatamentos antigos – o que pode ser 

verdade. Há quem diga que, ao adquirir o terreno, não sabia do embargo, herança dei-

xada pelo proprietário anterior. No contexto da região, o argumento faz sentido, pois 

a comercialização de terras entre famílias é frequente e não envolve qualquer tipo de 

documentação. O número de propriedades com títulos formais é próximo de zero.

O desembargo é viável, através de processos administrativos na Secretaria de Meio 

Ambiente ou até mesmo em instâncias judiciais. Quem consegue, em geral, é quem 

pode arcar com os custos de bons advogados e técnicos para justificar o uso consoli-

dado da terra. Sem assistência, é improvável que os pequenos produtores consigam 

vencer a burocracia do processo. “Você tenta por meios legais, você corre atrás, mas 

sempre depende de alguma outra coisa, sempre tem um novo problema”, diz Branco, 

produtor e comerciante de gado no distrito das Tabocas. “O IBAMA só aparece para 

multar. A pessoa tem que correr atrás de todo o resto”

Branco desabafa: “eu fui multado em 2009 e nunca consegui desembargar a minha 

área. A gente não consegue nem pagar a multa. É um valor excessivo, maior que o da 

terra que é multada. Eles falam que existe um desconto de até 90%, mas a gente tenta 

correr atrás disso e nunca consegue”. Ele foi multado em 302 mil reais pela derrubada 

de 90 hectares de floresta.

Neste cenário, a ilegalidade graça. “Quem tem área embargada fica sem ter como 

comercializar. Aí tem que pegar a documentação de outra propriedade e passar a co-

mercializar com ela”, conta Branco. Ele diz que já tentou de tudo para se regularizar. 

Adquiriu, inclusive, uma área de floresta que ele preserva, compensação aceita pela 

legislação. Enquanto não resolve, segue com seu negócio na base do jeitinho. “Eu 

tenho área em nome da minha esposa, né? É através disso que nós consegue matar o 

gado que está na outra área embargada”, conta.

“Teve um ano em que o secretário de meio ambiente veio com o IBAMA, falou 

que não era para derrubar nem mais uma árvore aqui no Pombal, que iam mandar 

três tratores para gradear tudo que fosse pasto velho, para não mexer mais na mata”, 

relembra Marcos, pequeno produtor no Pombal. “Aí, nesse ano, o pessoal ficou para-

do, teve gente que quase passou fome, esperou, esperou, mas o maquinário nunca 

apareceu aqui. Aí, no ano seguinte, o povo voltou a derrubar para fazer roça e formar 

pasto, porque,  senão, como é que vai sobreviver?”, diz Marcos, que também revela ter 

área embargada em sua propriedade.

A desordem fundiária é citada como a raiz que alimenta o processo. O caso do 

Pombal é exemplar. Prestes a completar dez anos de criação, só agora seus assentados 

passaram a ter direito à titularidade das terras, segundas as regras do INCRA. De lá 

para cá, foi feito um Cadastro Ambiental Rural (CAR) de toda a extensão do assen-

tamento, mas não há CAR de cada propriedade separadamente. Os assentados do 

projeto dividem espaço com outros proprietários que chegaram ao longo dos últimos 

anos em busca de terra para desmatar.
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“O melhor tipo de fiscalização que existe é a documentação”, defende Mauro Lúcio. 

Ele usa a metáfora do carro. “Imagina se, de uma hora pra outra, ninguém tivesse 

mais documento do carro. Quanto acidentes e infrações não iriam acontecer? Quem 

não é dono da terra, não se sente legalmente responsável por ela”.

Até pouco tempo, Pombal carecia de estradas e pontes, tornando árduo o acesso. 

Para se chegar até lá ainda é necessário atravessar duas vezes o rio de balsa e encarar 

bastante estrada de terra, que em época de chuva pode se tornar intransitável. E 

nessa toada Pombal segue em expansão. A mais recente conquista da comunidade 

foi a eletricidade. Apelidada de “Gato para Todos”, uma referência ao programa do 

governo “Luz para Todos”. A iniciativa de erguer postes e passar fios de energia coube 

aos moradores, que fizeram uma vaquinha para conseguir ter luz. “Aqui o governo 

não aparece para nada”, ressente-se Marcos.

DERROTA DA FORMALIDADE

“Desde 2008, em São Félix, foram derrubados ilegalmente 250 mil hectares de 

floresta”, diz Mauro Lúcio. “Como nas áreas recém abertas, com pasto novo, é possível 

colocar até duas cabeças de gado por hectare, é provável que abriguem ¼ do rebanho 

do município”. Por esse cálculo, mais de 500 mil cabeças de gado da região são ilegais, 

bois de desmatamento.

João Franco da Silveira Bueno, dono da Marfripar, um dos maiores frigoríficos do 

Sul do Pará, critica o funcionamento das regras do setor: “Um dos grandes problemas 

nossos é esse TAC que nós assinamos com o Ministério Público”, diz. “Todos os fri-

goríficos de médio e grande porte cumprem o combinado. Todo boi que compramos 

é checado se não tem restrição nenhuma. O problema é que os frigoríficos de menor 

porte não obedecem esses critérios, não assinaram o TAC. Quem está na ilegalidade 

vai vender para esses frigoríficos. Então, o TAC, de uma maneira geral, não está fun-

cionando”, afirma João Bueno.

Para Mauro Lúcio, o aumento das restrições impostas ao mercado, sem a fiscaliza-

ção adequada e os incentivos econômicos certos, levou ao crescimento da ilegalidade 

da cadeia como um todo. “A indústria clandestina de carne aumentou absurdamente 

nos últimos dois anos”, diz. “Quem está legalizado enfrenta uma competição covar-

de”. Bem ao lado do único frigorífico legal de São Félix, o Frigol, fica uma construção 

sem placas na porta. Ali, revelam os funcionários da própria Frigol, funciona um aba-

tedouro clandestino, posicionado estrategicamente ao lado do concorrente para apro-

veitar os trabalhadores que saem de seus turnos e querem fazer um dinheiro extra.
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O drible do gado: a 
parte invisível da 
cadeia da pecuária

Estima-se que um terço das 

fazendas vende gado para 

outras fazendas e fica fora do 

monitoramento ambiental. 

Foto: Marcio Isensee

Por Bernardo Camara

“Não se pode culpar a empresa por aquilo que ela não consegue enxergar”, quei-

xou-se o representante da JBS, diante de um salão apinhado de gente em Brasília. O 

clima não era dos melhores. Na enorme mesa em formato de meia-lua, o Ministro do 

Meio Ambiente e o mais alto escalão do Ibama encaravam uma audiência indignada: 

cinco dias antes da reunião convocada às pressas, o órgão de fiscalização do MMA ha-

via distribuído 172 autos de infração, quase R$300 milhões em multas e interditado 

15 frigoríficos acusados de comprar, direta ou indiretamente, 59 mil cabeças de gado 

de fazendas no Pará embargadas por desmatamento ilegal.

Deflagrada no dia 22 de março, a Operação Carne Fria enfrentou uma reação ime-

diata do setor que move 35% do PIB paraense. A caravana de pecuaristas, parlamen-

tares, governos, prefeituras e representantes da indústria da carne rapidamente se 

mobilizou para tirar satisfações com o MMA. Em meio a notas de repúdio, a operação 

foi apontada como truculenta, arbitrária e inadequada. E um dos motivos da indigna-

ção era o fato de o Ibama ter responsabilizado as empresas pela compra de bois que 

em algum momento da sua criação passaram por fazendas irregulares - o problema 

dos fornecedores indiretos, justamente aquilo que o representante da JBS alegou não 

ser possível enxergar.

Fornecedores indiretos são fazendas que trabalham com os sistemas de cria - 

quando o bezerro ainda é amamentado pela mãe - e recria - fase iniciada logo após 

o desmame, por volta dos sete meses de idade. Na última etapa da complexa cadeia 

produtiva da pecuária de corte estão as fazendas de engorda, quando o gado que já 

atingiu cerca de três anos de idade ganha peso e é vendido para abate nos frigoríficos.

CLIQUE AQUI PARA A MATÉRIA ORIGINAL

http://www.oeco.org.br/reportagens/o-drible-do-gado-a-parte-invisivel-da-cadeia-da-pecuaria/
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Por serem elas que comercializam a boiada com a indústria, as fazendas de engor-

da são chamadas de fornecedoras diretas. Estas três fases - cria, recria e engorda - po-

dem ser realizadas em uma mesma propriedade ou em locais diferentes que vendem e 

revendem gado entre si. Quanto mais fazendas o gado passa antes do abate, mais di-

fícil rastrear a sua origem. E o problema não é pequeno. Segundo dados do IBGE, em 

média 30% dos rebanhos no Brasil são de fazendas de cria e recria. Ou seja: aproxima-

damente um terço da cadeia permanece invisível para os sistemas de monitoramento.

PONTO CEGO

Em 2009, uma série de ações civis movidas pelo Ministério Público Federal e uma 

campanha internacional iniciada pelo Greenpeace jogaram no ventilador o protago-

nismo da pecuária no desmatamento da Amazônia, atividade que na época respondia 

por cerca de 80% das áreas derrubadas. E deram nome aos bois: supermercados como 

Walmart, Carrefour e multinacionais como Nike e Adidas estavam comprando carne 

e couro às custas da maior floresta tropical do planeta.

Fonte: Proforest

Por pressão do mercado, os grandes frigoríficos que abatiam gado na região - como 

JBS, Marfrig e Minerva - assinaram um compromisso público com o Greenpeace e 

um Termo de Ajustamento de Conduta que ficou conhecido como TAC da Carne. 

Inaugurado no Pará, o TAC aos poucos foi se espalhando por outros estados da Ama-

zônia Legal, e hoje já conta com mais de 340 frigoríficos signatários.

Num movimento inédito, os frigoríficos passaram a exigir dos pecuaristas que lhes 

vendiam gado - os fornecedores diretos - uma série de critérios socioambientais. Para 

fazer esta checagem, foram criados sistemas de monitoramento que vasculham ban-

cos de dados dos órgãos públicos para cruzar com as informações do Cadastro Am-

biental Rural (CAR) da fazenda fornecedora - o CAR traz dados ambientais e espaciais 

da propriedade. Se a fazenda não cumprir algum dos critérios estabelecidos, ela está 

impedida de comercializar com os frigoríficos que assinaram o TAC.

Em 2015, a ONG Imazon fez um estudo de caso, baseado em frigoríficos da JBS, 

para avaliar se os acordos firmados pela indústria estavam funcionando. Concluiu, 

em parte, que sim: o percentual de fazendas que abasteciam a empresa e que tinham 

desmatamentos recentes caiu de 36% antes do TAC para 4% depois dele. Indícios de 

que o monitoramento dos fornecedores diretos caminhava bem.

O mesmo estudo, porém, já cantava a pedra de que nem tudo eram flores: “As 

fazendas que fornecem bezerros e novilhos para as fazendas de engorda ainda não 

são rastreadas”, alertava o documento, ressaltando que o rastreamento de fornecedo-

res indiretos já era uma demanda prevista no Compromisso Público assinado com o 

Greenpeace em 2009. A partir de 2013, os TACs acordados entre o MPF e a indústria 

passaram a fazer a mesma exigência.

Baixada a poeira da indignação pós-Operação Carne Fria, o setor reconhece que 

a investigação não estava tão equivocada. “O Ibama entrou de maneira dura e até 

inadequada, pois desde 2009 estamos ralando para diminuir o desmatamento e eles 

só assistindo. Aí descem do camarote para embargar justamente as empresas que 
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mais estão contribuindo”, critica Francisco Victer, fundador e ex-presidente da União 

Nacional da Indústria da Carne (Uniec), que representa os frigoríficos. Em seguida, 

ele dá o braço a torcer: “Mas, de fato, a operação mostrou que o rastreamento dos 

indiretos é um ponto frágil na cadeia da pecuária”.

A RODA COMEÇA A GIRAR

Pouco discutido pelo setor, o rastreamento dos fornecedores indiretos começou a 

sair do banho-maria em 2015, quando as taxas de desmatamento na Amazônia vol-

taram a subir depois de dez anos numa tendência de queda. Apesar de já celebrados 

internacionalmente e apontados como importantes fatores para a redução do desma-

tamento, os acordos da carne passaram a ter sua eficácia posta em dúvida.

O estudo do Imazon já antecipava furos nos sistemas de monitoramento. Um de-

les ocorria por meio da “lavagem” de gado: como a checagem só alcançava a fazenda 

que comercializava diretamente com o frigorífico, propriedades com irregularidades 

vendiam seus animais para os pecuaristas que estavam em dia com os órgãos públi-

cos, de maneira que o gado chegava “limpo” para o abate. Com a Operação Carne Fria, 

esses dribles no sistema foram escancarados.

“Eu já escutava sobre rastreamento de fornecedores indiretos porque estou sempre 

nas reuniões do varejo, das ONGs. Mas a enorme maioria dos pecuaristas nunca ou-

viu falar disso. A primeira pressão, o primeiro baque de fato veio com a Carne Fria”, 

diz Mauricio Fraga, que desde a década de 1990 cria boi no Pará e hoje é presidente 

da recém-criada Acripará, a Associação dos Criadores do Estado.

A turbulência, porém, não se restringiu ao território nacional. E nem tinha como, 

já que o Brasil encabeça a lista dos maiores exportadores de carne do mundo. Res-

sabiados, os mercados compradores do produto brasileiro logo acionaram os fóruns 

internacionais de que fazem parte para saber o que se passava por aqui.

A Tropical Forest Alliance (TFA) é uma dessas plataformas que reúnem governos, 

ONGs e grandes empresas globais para discutir os caminhos que podem levar ao fim 

do desmatamento nas cadeias produtivas. Membro da TFA e diretora no Brasil da 

ONG Proforest, que trabalha justamente com este foco, Isabela Vitalli acompanhou 

o alvoroço que se seguiu à Carne Fria. “Alguma empresa membro da TFA viu a notí-

cia e compartilhou com todo mundo. Surgiram muitas perguntas: ‘Peraí, eu sempre 

ouvi coisas boas sobre rastreabilidade no Brasil, e de repente o país virou um vilão de 

novo?’”, conta Isabela.

Foi então que a TFA resolveu organizar uma conferência virtual para colocar todo 

mundo na mesma página. Dezenas de governos, empresas, ONGs e acadêmicos de 

várias partes do mundo se logaram ao mesmo tempo para acompanhar as discussões 

pela tela do computador. Foram quase duas horas de apresentações que abordaram 

as iniciativas que estão sendo testadas para resolver o rastreamento dos fornecedores 

indiretos de gado na Amazônia.
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Ali, pelo menos duas coisas ficaram claras: ainda não existe um consenso, tam-

pouco um mecanismo que dê conta de resolver o problema de forma definitiva. E o 

rastreamento de indiretos virou a bola da vez. “Nos surpreendemos com a quantidade 

e a qualidade de estudos e ações que estão sendo desenvolvidos sobre o tema”, afirma 

Fabíola Zerbini, coordenadora regional da TFA na América Latina. “Apesar de já se 

falar sobre isso há algum tempo, parece que chegou a hora de arregaçar as mangas”.

Gerente do Programa de Cadeias Agropecuárias da ONG Amigos da Terra, Pedro 

Burnier já arregaçou as suas há algum tempo. Mas nem sempre teve plateia. Desde 

2009 trabalhando de perto com a cadeia da pecuária, a Amigos da Terra vem discu-

tindo com o setor quais as prioridades dele, e partir daí, como pode colaborar. “O 

problema do monitoramento da pecuária sempre caía na questão dos fornecedores 

indiretos. A gente levantava essa bandeira com os frigoríficos, com o varejo, mas na 

época ninguém queria tocar no assunto. Diziam que era difícil, que era inviável, que 

o boi anda etc., etc.”, diz Pedro.

Em 2015, viu no aumento do desmatamento um novo gancho para puxar o tema 

novamente. Meio desacreditado, chamou os diferentes elos da cadeia produtiva para 

um workshop sobre indiretos. Achou que não iria tanta gente. Enganou-se: de produ-

tores a supermercados e indústria, todo mundo apareceu. E o encontro foi frutífero: 

de workshop, virou o Grupo de Trabalho Fornecedores Indiretos (GTFI), que desde 

então vem colocando na mesma roda todos que já vinham quebrando a cabeça sozi-

nhos sobre o assunto. E eles não são poucos.

A ASSEDIADA GTA E O MALFADADO “BOI GUARDIÃO”

A Guia de Trânsito Animal (GTA) é um documento emitido pelos órgãos estaduais 

de defesa animal toda vez que um boi se desloca. O objetivo é facilitar o contro-

le de doenças. No documento, estão informações como quantidade e finalidade dos 

animais transportados, como, por exemplo, cria, engorda ou abate e, do outro lado, 

idade, nome e CNPJ ou CPF do vendedor e do comprador de cada lote. Além dos 

negociantes, apenas os órgãos emissores e o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) têm acesso ao documento, que é sigiloso.

Apesar de ter sido criada para fins sanitários, a GTA virou ferramenta potencial de 

quem precisa rastrear rebanhos para fins ambientais. Por conter dados sobre o des-

locamento dos animais, o documento vem sendo apontado como uma das soluções 

mais rápidas e baratas para se enxergar as fazendas por onde o boi passou ao longo 

de seu ciclo de vida. Mesmo com a resistência dos órgãos de defesa agropecuária, a 

caravana ambiental ambiciona uma série de propostas envolvendo o uso da GTA para 

evitar que os animais de fazendas irregulares cheguem às prateleiras dos supermerca-

dos. Mas boa parte das iniciativas morreu na praia.

Uma das primeiras tentativas nesse sentido veio no fim de 2009. Na esteira das 

denúncias do MPF e do Greenpeace que sacudiram a cadeia da pecuária na Amazônia, 

o então ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, foi ao sul do Pará anunciar com 

pompa o início do programa Boi Guardião. O nome era uma resposta provocativa ao 

termo “boi pirata” que o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, gostava de usar à 

época. A proposta era simples: a GTA seria negada aos pecuaristas que desmatassem 

ilegalmente. Na prática, isso significa que eles não poderiam vender gado, já que o 

documento é obrigatório para qualquer movimentação de rebanho.

Anúncio feito, entre 2009 e 2011, o Ministério da Agricultura chegou a mapear 

quase 350 mil hectares de novos desmatamentos no sudeste paraense. No entanto, 

a promessa de usar essas informações para negar a emissão de GTAs a fazendas com 

desmatamento ilegal não foi cumprida: o MAPA parou este monitoramento e nunca 

mais tocou no assunto.

No entanto, a JBS, maior empresa de frigorífico do país, pegou carona na ideia, 

e encampou a proposta como solução para evitar que gado manchado por desmata-

mento ilegal entrasse em seus abatedouros. Nos planos de trabalho apresentados pu-

blicamente para cumprir o acordo assinado com o Greenpeace, a empresa rebatizou a 



56 57

iniciativa de GTA-Verde. A proposta era praticamente a mesma: “Desenvolver em par-

ceria com o Ministério da Agricultura um novo procedimento para emissão das GTAs 

que leve em consideração a lista de áreas embargadas do IBAMA”, diz o documento.

Pelo plano de trabalho, a iniciativa deveria estar de pé até dezembro de 2013. Dois 

anos depois do prazo estipulado, a empresa alegava que apesar de haver um consenso 

entre os principais frigoríficos que operam na Amazônia, a Associação Brasileira das 

Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec) ainda não havia comprado a ideia.

Hoje, quatro anos mais tarde, a companhia insiste que a GTA-Verde é o pulo do 

gato, conforme nota enviada por e-mail a ((o)) eco: “A JBS reitera sua crença na GTA-

-Verde como a melhor solução para o setor, mas lembra que a participação dos ór-

gãos governamentais é fundamental para sua implementação. A GTA-Verde é uma 

solução de baixo custo de implementação e de alto impacto na cadeia produtiva da 

carne bovina (...), abrangendo tanto fornecedores diretos como indiretos associados 

ao desmatamento”.

Como o sucesso da empreitada não veio, a empresa afirma estar desenvolvendo 

atualmente outra proposta para enfrentar o problema. Mas não dá detalhes: “Em 

função da indecisão dos órgãos governamentais sobre a implementação da GTA-Ver-

de (...), a JBS vem trabalhando, desde 2016, em um projeto com uma consultoria 

especializada em agronegócio para entender melhor e ter condições de endereçar a 

questão dos fornecedores indiretos.”

RESISTÊNCIA

Desde que o ex-ministro Stephanes pisou no Pará para lançar o Boi Guardião, em 

2009, a ideia do uso da GTA para fins ambientais permaneceu reverberando no es-

tado. E virou dois decretos publicados pelo governo estadual. O primeiro deles é de 

setembro de 2013, e segue a mesma proposta anunciada lá atrás pelo MAPA: fica ve-

dada a emissão da Guia de Trânsito Animal para fazendas com desmatamento ilegal. “A 

emissão está condicionada à regularização ambiental da propriedade”, resume Jeffer-

son Oliveira, diretor de Defesa e Inspeção Animal da Agência de Defesa Agropecuária 

do Pará (Adepará), órgão responsável pela emissão do documento naquele estado.

O segundo decreto veio em maio de 2014, e aperta ainda mais o cerco: a GTA só 

poderá ser emitida para os produtores que tenham registro no Cadastro Ambiental 

Rural (CAR) - documento que traz as informações ambientais e espaciais da proprie-

dade, e que é tirado junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilida-

de (Semas). Na prática, o decreto determina a integração dos sistemas da Adepará e 

da Semas. Caso o pecuarista não tenha o CAR, ou seja identificado algum embargo 

em sua fazenda, ele fica automaticamente impossibilitado de vender seus animais.

Enquanto as organizações ambientais aplaudem de pé os decretos, uma parte dos 

setores produtivo e sanitário acha a iniciativa um desatino. Segundo eles, os órgãos 

ambientais deveriam criar seus próprios mecanismos, em vez de se apossar de uma 

ferramenta que foi criada para outros fins. “Nossa competência é a sanidade agro-

pecuária, não é a fiscalização ambiental. Estamos prontos para apoiar, mas não que-

remos assumir esta responsabilidade. É a gente que está na lida com o produtor, e a 

cobrança pela não emissão da GTA é a gente que sofre”, diz Jefferson, da Adepará.

Para Mauricio Fraga, da Associação dos Criadores do Pará (Acripará), fechar o cer-

co ambiental por meio de uma ferramenta voltada para a saúde animal vai acabar 

desaguando em fraudes num sistema confiável e consolidado, podendo causar até um 

desastre sanitário. “Quando o sujeito não conseguir emitir a GTA, ele vai dar um jeito 

de tirar o gado, pois vive daquilo. Então podemos esperar fraudes e muita comunica-

ção falsa. Ou ele vai ser obrigado a vender sem GTA. E isso pode causar um enorme 

transtorno sanitário”, afirma.
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Outro problema apontado pelos produtores é a parcialidade do embargo: se um 

pecuarista tem uma propriedade de 100 hectares e teve uma área de 10 hectares 

embargada, o sistema, por ser automatizado, imediatamente o impediria de emitir a 

GTA - apesar de, legalmente, ele ter o direito de continuar produzindo nas áreas não 

embargadas da fazenda. Para evitar que isso aconteça, a Adepará ou a Semas precisa-

riam fazer validações em campo para confirmar se o local onde o gado é criado está 

dentro ou fora do embargo. “Já pensou o estado fazer isso em 80 mil fazendas? Não 

tem Semas, não tem Adepará que dê conta”, diz o pecuarista e empresário Jordan 

Timo, ex-presidente do Sindicato Rural de Redenção.

“Antes de apertar a fiscalização o governo tem que dar oportunidade para o pro-

dutor se regularizar. Mas a dificuldade é enorme: o estado é ineficiente demais para 

promover a regularização ambiental, e ninguém consegue se legalizar”, diz Mauricio. 

E Jordan completa: “Esses decretos são um jeito fácil de resolver um problema extre-

mamente complexo. Eles vão criminalizar uma cadeia produtiva inteira”.

Críticas à parte, o cronograma para o cumprimento dos decretos já foi estabele-

cido numa instrução normativa publicada em outubro de 2016. Desde esta data, os 

imóveis com rebanhos acima de mil cabeças de gado já deveriam passar pela peneira 

da Adepará e da Semas para a emissão da GTA. Aqueles com mais de 500 animais 

estariam no sistema a partir do primeiro dia de 2017. Em agosto do mesmo ano, 

rebanhos entre 100 e 500 bois também entrariam na roda. E por fim, as propriedades 

com rebanhos menores ganham um prazo mais longo: até outubro de 2018, todas as 

fazendas do estado devem passar pelo pente fino.

Quem está no campo, porém, diz que os decretos nunca foram colocados em práti-

ca:  “Tentaram vincular os sistemas da Adepará e da Semas, mas não funcionou. Está 

tudo parado”, diz o pecuarista Mauricio Fraga. Na Adepará, Jefferson afirma que o 

sistema integrado chegou a funcionar, mas que foi suspenso com a saída do ex-diretor 

do órgão, Luciano Guedes, em maio deste ano. “Houve uma mudança de gestão e o 

projeto meio que ficou parado”, diz. Ele alega que antes de deixar a direção do órgão, 

Guedes resolveu abrir licitação para contratar um novo sistema, pois o antigo estava 

“com problemas”.

Questionados por ((o)) eco, a Adepará e a Semas não responderam por quanto 

tempo o sistema funcionou e quantos casos de bloqueio de GTA ocorreram. Também 

não foi informado quando o processo de licitação será concluído.

EXPERIÊNCIAS NO CAMPO

Apesar das desavenças, a Guia de Trânsito Animal continua sendo apontada como 

carro-chefe para o rastreamento de fornecedores indiretos. Uma das maiores van-

tagens de se cruzar os dados da GTA com o CAR, com dados de desmatamento e de 

áreas embargadas é que todas essas ferramentas já existem e estão consolidadas. Isso 

significa menos custos para o produtor. O principal entrave é o fato de o documento 

ser sigiloso, por conter uma série de informações pessoais sobre o rebanho.

“Você gostaria que o banco revelasse quanto tem no seu extrato? Ninguém acei-

taria isso, pois são seus bens, seu patrimônio. E é a mesma coisa com o produtor: ele 

confia à Adepará as informações sobre seu rebanho, e a gente não pode passar isso 

para todo mundo”, justifica Jefferson, um dos diretores do órgão.

A saída, então, tem sido convencer o próprio produtor a abrir esses dados. 

“Até pouco tempo atrás, os frigoríficos não achavam que era dever deles obter 

informações sobre os fornecedores de quem compravam o gado. E hoje eles estão 

aí monitorando. Agora estamos em um momento de dar um passo atrás e tentar 

transferir essa responsabilidade para o produtor da fazenda de engorda”, diz Isa-

bela Vitalli, da Proforest.

É o que vem fazendo a Marfrig desde 2012, com o sistema batizado Request For 

Information. Um dos maiores frigoríficos do país, a companhia calcula que 50,8% 

de seus fornecedores de gado compram bois de outras fazendas para engordá-los e 
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revendê-los à empresa. “Toda vez que um animal de um fornecedor direto é adquiri-

do, um documento cita a origem prévia do gado”, afirma Leonel Almeida, gerente de 

Sustentabilidade da Marfrig.

Leonel se refere às GTAs que o fazendeiro recebe no momento que compra o lote 

de outra propriedade: o documento traz os dados do pecuarista que fez aquela ven-

da. Assim, o monitoramento que a empresa já fazia para checar se o seu fornecedor 

direto atende aos requisitos socioambientais passa a ser feito também para este for-

necedor indireto, cruzando os dados da fazenda com as listas de embargo, de trabalho 

escravo e com os dados de desmatamento e de áreas protegidas. “É um trabalho em 

conjunto com o segmento produtivo para coletar e avaliar o ‘stepback’ dos animais 

que chegam para o abate nas unidades Marfrig”.

A iniciativa vem sendo tocada em parceria com a ONG The Nature Conservancy 

(TNC), no projeto Do Campo à Mesa. “Normalmente, os frigoríficos só exigem a GTA 

da propriedade da qual elas compram a carne diretamente. Mas no projeto, caso o 

produtor declare ter comprado animais de outras fazendas, ele precisa mostrar a GTA 

correspondente ao transporte dessa outra propriedade para a sua”, diz Francisco Fon-

seca, coordenador de Produção Sustentável da TNC.

“Isso só foi possível porque houve um diálogo entre as empresas e os fazendeiros, 

levando a uma adesão voluntária dos produtores ao sistema”, afirma. Segundo Fonse-

ca, a experiência feita com 15 fazendas que vendem gado para a Marfrig no município 

paraense de São Félix do Xingu fez alcançar 200 fornecedores indiretos da região. 

No entanto, ele ressalta que é preciso oferecer benefícios para que o produtor queira 

aderir ao protocolo.

No caso do projeto Do Campo à Mesa, o incentivo vem em forma de assistência 

técnica para a intensificação da produção e aumento da produtividade. Além disso, 

em maio de 2016 a carne produzida por este grupo de fazendeiros ganhou as prate-

leiras dos supermercados Walmart com um selo próprio: Rebanho Xingu. “No início 

é normal que haja uma resistência: ‘Por que eu vou te dar minha GTA?’. Mas depois 

eles entenderam que poderíamos usar aquilo para separar o produtor bom do ruim. 

E que participar desse tipo de iniciativa é se diferenciar e se manter no mercado”, diz.

Fonseca admite que apesar da diferenciação do produto enquanto marca, isso ain-

da não se transformou em uma maior remuneração do mercado, reclamação recor-

rente dos produtores. Francisco Victer, fundador da União Nacional da Indústria e 

Empresas da Carne, afirma que isso não tem como acontecer de uma hora para outra: 

é um processo. Nesta etapa inicial, diz, o pecuarista tem de entender que já está ga-

nhando financeiramente com o processo de intensificação da sua produção: ele tem 

mais boi em menos área.

“Toda vez que alguém sugere ao produtor fazer uma melhoria, ele pergunta: você 

vai me pagar quanto? Não é bem assim. Tem que trabalhar primeiro, não dá para 

receber o salário adiantado. A indústria não pode estabelecer um padrão de preço em 

cima de uma experiência, de um lote que está rastreado. Ela precisa de quantidade e 

de regularidade para seu fornecimento”, explica Victer.

No município de Alta Floresta, no Mato Grosso, uma proposta semelhante à da 

TNC foi iniciada em 2012 pelo Instituto Centro de Vida (ICV), e atualmente é tocada 

pela empresa Pecsa – Pecuária Sustentável da Amazônia. No projeto Novo Campo, os 

produtores passaram a receber orientações técnicas para inserir sua produção bovina 

no modelo de Boas Práticas Agropecuárias - BPA, uma metodologia desenvolvida pelo 

Ministério da Agricultura por meio da Embrapa. Em troca, eles se comprometem a re-

cuperar o passivo ambiental e estancar o desmatamento da porteira para dentro, além 

de informar o extrato das GTAs referentes ao gado que compram de outras fazendas.

Apesar de as experiências de adesão voluntária para o acesso às GTAs serem ava-

liadas como bem-sucedidas, o modelo não dá conta de rastrear a totalidade dos for-

necedores indiretos. O sistema consegue enxergar apenas um passo atrás na cadeia 

produtiva - a GTA informada pelo fornecedor direto traz os dados somente da última 
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fazenda por onde passou o gado. Caso o animal tenha pastado por outras proprieda-

des durante seu ciclo de vida - o que é bastante comum de acontecer -, esta informa-

ção não estará disponível.

Além disso, em algumas regiões da Amazônia é corriqueira a comercialização de 

gado por meio de leilões ou pela figura do catireiro, uma espécie de atravessador que 

reúne animais de várias propriedades para revender a fazendas de engorda e frigorí-

ficos. Conforme ((o)) eco já reportou, há casos em que o catireiro emite a documen-

tação do gado em seu nome, como forma de camuflar irregularidades da fazenda de 

onde o animal veio de fato. Esta é apenas mais uma das formas de lavagem para burlar 

os sistemas de monitoramento e rastreamento.

A TNC e o ICV reconhecem que ainda não há soluções prontas para esses gargalos, 

e estão estudando formas de reduzir as brechas. Criar um “cadastro positivo” dos 

produtores de cria e recria que já passaram pelo monitoramento dos critérios socio-

ambientais ou mapear áreas de risco seriam algumas saídas para se ter mais garantias 

de uma cadeia produtiva livre de desmatamento.

“Com o cadastro positivo de fazendas de cria e recria, eu consigo apontar aos for-

necedores diretos de quem eles podem comprar sem preocupação. Ao mesmo tempo, 

construir um mapa de risco nos possibilita indicar municípios e áreas de atenção onde 

há mais chances de se ter a cadeia contaminada por desmatamento, trabalho escravo 

etc.”, explica Francisco Beduschi, coordenador da Iniciativa de Pecuária Sustentável 

do ICV.

DADOS PARA QUALIFICAR O DEBATE

O mapeamento de risco ao qual Beduschi se refere, na verdade, está quase saindo 

do forno pelas mãos da Agroicone, uma empresa de consultoria e pesquisa focada 

especialmente na análise de cenários para o agronegócio. Recentemente, eles con-

seguiram financiamento para trabalhar num projeto que tinha como tema central 

a redução do desmatamento na cadeia da pecuária bovina. Após várias rodadas de 

conversa com os atores da cadeia, inevitavelmente se depararam com o problema dos 

indiretos. A empresa, então, percebeu que poderia qualificar o debate com informa-

ções que não estavam postas na mesa.

“Precisávamos entender o tamanho do problema: de qual percentual do rebanho 

estamos falando? Qual a relação com o desmatamento? Existe concentração de for-

necedores indiretos em assentamentos? De onde está vindo esse gado? Todas essas 

perguntas nós tratamos num estudo que vamos publicar em breve”, diz a economista 

Leila Harfuch, que antecipou alguns dados para ((o)) eco.

O recorte escolhido pela empresa foi o estado do Mato Grosso, que guarda em 

suas fronteiras o maior rebanho bovino do Brasil. Cruzando as informações do Censo 

Agropecuário de 2006 com dados mais recentes do Instituto de Defesa Agropecuária 

do Mato Grosso (Indea), as primeiras conclusões do estudo trazem um retrato mais 

apurado dos fornecedores indiretos: 24% do rebanho do estado era de bezerros em 

2014. Metade disso está em propriedades maiores que 500 hectares. A outra metade, 

em fazendas menores que 500 hectares. “Há uma heterogeneidade produtiva entre 

grandes e pequenos. Ou seja, no Mato Grosso todos os perfis de pecuaristas traba-

lham com cria e recria”, diz Leila.

O segundo passo foi fazer aquilo que Francisco Beduschi, do ICV, está buscando: 

os pesquisadores identificaram as regiões onde estão concentrados os fornecedores 

indiretos e cruzaram esta informação com as taxas locais de desmatamento, de vege-

tação remanescente e de assentamentos rurais. A análise mostra que 1/3 do abate no 

estado tem risco de origem. “São áreas que podem ter uma relação de desmatamento 

vindo de fornecedores indiretos”, explica a pesquisadora.

A partir dos cruzamentos, o estudo traz recomendações para cada cenário apresen-

tado. O uso de dados seria justamente para que as ações do poder público e da cadeia 

produtiva sejam mais estratégicas: “Em vez de monitorar tudo, é mais efetivo traba-
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lhar as localidades de forma específica. A partir desse zoneamento de risco, o mais 

importante é olhar para cada município e sua realidade, sua dinâmica de ocupação e 

de uso da terra”, afirma.

Os municípios com grande concentração de cria e recria, altos índices de desma-

tamento e com considerável vegetação remanescente, por exemplo, deveriam ser 

priorizados, já que a reunião desses fatores significa mais riscos de um fornecedor 

indireto estar associado à derrubada da floresta. Em Mato Grosso, os municípios de 

Colniza, Aripuanã e Juara estão nesta lista. A maioria dessas áreas está no norte do 

estado, no chamado Arco do Desmatamento.

Aqueles municípios em que o número de indiretos é alto mas as taxas de vegetação 

suprimida não são alarmantes poderiam ficar em segundo plano nos esforços de mo-

nitoramento - é o caso de Cáceres, Cocalinho e Porto Esperidião, que ficam mais ao sul.

Já os municípios que têm muitos fornecedores indiretos, vastas extensões de as-

sentamentos e altas taxas de desmatamento - como Peixoto de Azevedo, São Félix do 

Araguaia e Vila Rica - Leila recomenda uma agenda positiva para a região, levando 

assistência técnica e legalizando o produtor. A proposta faz ainda mais sentido quan-

do se olha para os dados da Associação de Criadores de Mato Grosso (Acrimat): cerca 

de 60% do gado engordado e entregue aos abatedouros no estado tem origem em 

pequenas e médias propriedades. Segundo Leila, se os frigoríficos simplesmente ex-

cluírem os pequenos fornecedores que forem identificados descumprindo os critérios 

socioambientais na sua produção, isso vai causar um impacto social e não vai resolver 

o problema num nível macro.

“O que vai acontecer é o efeito de lavagem ou de vazamento - aquele bezerro vai 

acabar indo para uma fazenda legal que irá revendê-lo ao frigorífico. Ou será vendi-

do para outro abatedouro que não tenha critérios socioambientais como política de 

compra”, diz Leila. “É mais efetivo, como saída de longo prazo, trazer este produtor 

para a legalidade, fazendo sua regularização ambiental. Somente assim haverá um 

ambiente legal nessas regiões com problemas de desmatamento”, afirma, e ressalta 

ser fundamental o estado se envolver neste processo.

“UMA NOVA ERA PARA A CARNE”

Pelo menos no Pará e no Mato Grosso, que lideram de longe os números de produção 

bovina na Amazônia, os governos já entenderam que não têm mais como se abster das 

discussões sobre rastreamento da cadeia produtiva. A briga, claro, é por mercado. E pela 

fama de melhor carne do país. “Estamos construindo uma nova era, uma nova vida para 

a carne do Mato Grosso”, anima-se Wagner Bacchi, em tom de profecia.

Bacchi assumiu em fevereiro a presidência do Instituto Mato Grossense da Carne 

(Imac). O Imac nasceu depois de uma viagem que o governador Pedro Taques fez ao 

Uruguai. Lá, ficou sabendo da existência do Instituto Nacional de Carnes, uma ins-

tituição que há mais de 40 anos promove a valorização do produto no país, em uma 

parceria bem-sucedida que envolve produtores, indústria e governo. Voltou para o 

Mato Grosso determinado a criar algo semelhante por aqui. Mal desembarcou, cha-

mou para uma conversa a Associação dos Criadores do Mato Grosso (Acrimat) e o 

Sindicato das Indústrias de Frigoríficos do Estado (Sindifrigo).

Em fevereiro de 2016, o Imac estava criado. E, no próximo mês de agosto, já che-

gam aos supermercados do país os primeiros lotes de carne com o selo do instituto, 

que promete atestar a qualidade, a sanidade e a rastreabilidade do produto desde o 

nascimento dos animais. A adesão da indústria e dos produtores ao Imac é voluntá-

ria. “Mas nas mesas redondas, já está todo mundo otimista e querendo fazer parte o 

quanto antes”, afirma Wagner. “Queremos deixar de vender a carne como um produto 

comum no mercado e agregar valor a ela”.

Para fazer parte da iniciativa, o produtor precisa ter sua propriedade registrada no CAR 

e estar em dia com os mesmos critérios socioambientais do TAC da Carne. Nos próximos 

meses, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (Sema-MT) promete 
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fazer uma força-tarefa para regularizar os produtores que tenham alguma pendência com 

os órgãos ambientais e queiram entrar no Imac. “A Sema vai liberar 20 mil processos de 

produtores que estavam parados na secretaria. Como nosso sistema é todo integrado den-

tro do governo, fica muito mais fácil a resolução desses problemas”, diz Wagner.

É justamente por esta integração de sistemas do governo que a iniciativa do Imac 

está sendo aguardada com entusiasmo pelo Grupo de Trabalho Fornecedores Indire-

tos (GTFI). Numa primeira fase de rastreabilidade, o Imac também pretende usar as 

Guias de Trânsito Animal para enxergar as fazendas de cria e recria que comerciali-

zam com os fornecedores diretos. A diferença é que ninguém vai precisar convencer o 

produtor a abrir os dados: o extrato das GTAs já está com o próprio governo.

“O Imac vai pegar essas informações com o Instituto de Defesa Agropecuária, fazer 

o cruzamento de dados e a checagem para saber se os fornecedores indiretos atendem 

os critérios socioambientais”, explica Pedro Burnier, do GTFI. “Se você depende da 

voluntariedade do produtor para chegar às GTAs, é muito mais demorado isso ganhar 

escala. No caso do Imac, como eles já têm acesso à documentação, a expansão disso 

pode ser bem mais rápida”, aposta.

Atento às demandas de mercados externos, porém, o instituto não pretende parar 

nas GTAs. A ideia é que numa segunda etapa os animais sejam rastreados individu-

almente. Apesar de ser considerada a forma mais eficaz de controlar o rebanho, o 

rastreamento individual não costuma ser aplicado por ser um processo mais caro. O 

que é relativo: segundo cálculos do pecuarista Jordan Timo, o custo seria de apenas 

dez centavos de real por quilo de carne. Wagner diz que o desenho da proposta ainda 

está em discussão, mas possivelmente serão colocados brincos com chips de identifi-

cação nos animais, até que, pouco a pouco, todo o rebanho esteja dentro do Sisbov, o 

Serviço de Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de Bovinos e Bubalinos.

Sob o guarda-chuva do Ministério da Agricultura, o Sisbov tem o objetivo de identifi-

car, registrar e monitorar individualmente os animais ao longo de sua vida, por meio de 

um chip que traz informações como origem, deslocamentos, estado sanitário, produção 

e produtividade de cada boi. O uso do sistema é obrigatório para quem exporta o boi à 

União Europeia. “Pretendemos fazer isso para agregar valor. Lá fora eles querem saber 

a origem dos animais. O mercado vem pedindo isso há anos”, diz Wagner.

DE BAIXO PARA CIMA

O rastreamento individual pelo Sisbov também é a aposta de Jordan Timo, ex-pre-

sidente do Sindicato Rural de Redenção, no Pará, e dono da Apoio Consultoria, uma 

das primeiras empresas a desenvolver um sistema para monitorar os fornecedores 

diretos de frigoríficos que assinaram o TAC da Carne.

Antenado e influente na região, desde que as discussões sobre indiretos começa-

ram a ganhar força Jordan se apressou em sentar com governo, produtores e frigo-

ríficos para pensar numa solução que viesse de baixo para cima. Seu receio era que 

as propostas “feitas no ar condicionado”, longe da realidade do campo - como ele 

enxerga, por exemplo, o decreto que vincula o CAR à GTA - fossem impostas sobre o 

setor produtivo sem conversa.

“Não podemos enfiar a cabeça no buraco e ficar esperando acontecer”, diz Mauri-

cio Fraga, da Acripará, que está junto com Jordan na empreitada. “Não estamos nos 

antecipando a nada: estamos no meio de um processo que já começou com a primeira 

operação Carne Fria. Por isso estamos desenvolvendo um projeto que atenda aos pro-

dutores. Senão, inventam um Frankenstein qualquer e a gente pode sair prejudicado”. 

Francisco Victer, da União Nacional da Indústria e Empresas da Carne (Uniec), que 

também está no jogo, faz coro: “Antes que sejamos obrigados a fazer, vamos fazer. 

Porque não vamos permitir que essas situações fiquem atropelando a atividade, ge-

rando transtornos e traumas”.

Contradizendo a maioria das ONGs que dizem não adotar o rastreamento indivi-

dual por ser uma opção mais cara para o produtor - um brinco com chip custa cerca 
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de três dólares - é o próprio Jordan quem defende o mecanismo como saída. “Não 

existe outro caminho prático. Todas as outras alternativas podem ser burladas”, diz, 

evocando o conhecimento de quem há décadas lida cara a cara com os pecuaristas.

E prossegue: “O brinco com o chip do Sisbov é o que garante que o animal nasceu 

numa determinada propriedade. A partir dali, todas as suas transferências entre fa-

zendas são registradas na plataforma do Ministério da Agricultura. Assim, o frigorífi-

co tem a certeza absoluta de onde o boi nasceu e por onde ele passou”.

Jordan explica que o que vai fazer o produtor aderir ao projeto obviamente não é o 

fato de ele ser monitorado. O brinco com chip espetado na orelha do animal carrega uma 

série de informações sobre os processos produtivos - como peso, vacinação e alimentação 

-, que podem melhorar o planejamento, a gestão e o manejo de seu rebanho. Em parceria 

com a ONG Amigos da Terra e apoio da Uniec, já estão sendo desenvolvidos vídeos e car-

tilhas para comunicar aos produtores sobre as vantagens de apoiar esse processo.

“Os workshops que vamos fazer com os produtores já vão começar assim: ‘O uso 

da rastreabilidade para melhoramento e controle da produtividade’. Aí já se justifica 

pôr um brinco no boi. E pagar três dólares para aumentar a gestão do meu rebanho 

acaba sendo barato”.

A ideia é começar o projeto em pequena escala, com alguns fazendeiros parceiros, 

e ir testando, aperfeiçoando, enxergando as brechas e crescendo aos poucos. Para 

tornar a iniciativa viável, Jordan ressalta que todos os elos da cadeia vão ter de levan-

tar da cadeira e botar a mão no bolso - seja com redução de tributos, celeridade nos 

processos de regularização ambiental, facilitação de crédito etc.

“Os bancos não devem financiar qualquer pecuária. Projetos como esse que estamos 

desenvolvendo, que pretendem monitorar a origem do animal, devem ter apoio total das 

fontes de financiamento. Se conseguirmos recursos para dar a arrancada nesse processo, 

a partir de um ponto ganhamos escala e ele se sustenta sozinho”, diz Victer, da Uniec.

“O que queremos do governo é que ele faça os processos e protocolos de forma 

prática, respeitando os prazos e atendendo o produtor, que não pode estar sozinho. 

Se a licença ambiental demora para todo mundo, que ele dê prioridade para quem está 

enquadrado nesse processo, tentando se regularizar e colocando brinco nos animais 

para criar uma cadeia de sustentabilidade de fato”, afirma Jordan. “Precisamos basi-

camente que o governo funcione da forma como deveria funcionar. É só isso”.

Jordan sabe que ainda não tem resposta para tudo. O projeto - como quase todos 

os outros que estão saindo do papel - ainda está em fase de desenho, articulação e tes-

tes. “Alguns falam que é loucura, que vai encarecer, que não é possível. Outros acham 

que a solução é mesmo por esse caminho que estamos seguindo. Mas o que sobrou 

de bom da Operação Carne Fria foi que o setor entendeu que precisa tomar alguma 

atitude, que precisa ter algum projeto com relação ao controle dos fornecedores indi-

retos. Porque se a gente não começar a fazer, não tomar uma providência, o Ibama vai 

vir de novo. E aí vão acabar com a cadeia da pecuária”, diz.

Quando a conferência online organizada pela Tropical Forest Alliance terminou, 

a organizadora do encontro, Fabíola Zerbini, ficou satisfeita de ver tantos projetos 

tentando resolver o rastreamento da cadeia da pecuária. E confirmou o que já descon-

fiava: “É uma das cadeias produtivas mais complexas que já vi na vida”, diz.

Jordan Timo, que há 25 anos mexe com boi na Amazônia, sabe disso como nin-

guém. Ele ri da pergunta: “quanto tempo vai levar para que 100% da carne da Ama-

zônia chegue nas prateleiras dos supermercados com garantia de estar livre de des-

matamento?” Ajeita seu chapéu de boiadeiro e responde meio brincando, meio sério: 

“Rapaz, isso vai levar uns 200 anos”.
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Origem  
desconhecida

30% da carne oriunda da 

Amazônia vem de frigoríficos 

sem acordos com o Ministério 

Público. 

Foto: Marcio Isensee

Por Bernardo Camara
Enquanto você passa os olhos por esta reportagem, cerca de 60 mil bois criados na 

Amazônia aguardam enfileirados a hora do abate. O ritual se repete todos os dias, dis-

tribuído por pelo menos 128 frigoríficos espalhados pela região. Antes do momento 

derradeiro, metade destes frigoríficos faz uma varredura diária nos bancos de dados 

públicos. O objetivo é garantir que os animais não venham de fazendas com irregula-

ridades ambientais e sociais. A outra metade dos abatedouros, porém, não faz a mais 

vaga ideia da origem da boiada.

Em um levantamento inédito, o instituto de pesquisas Imazon mostra que apenas 

48% dos frigoríficos presentes na Amazônia aderiram ao acordo que ficou conhecido 

como TAC da Carne. Firmado junto ao Ministério Público Federal, o Termo de Ajusta-

mento de Conduta tem implementação complexa, mas princípios simples: todo frigorífi-

co que assinar o documento se compromete a monitorar as fazendas de onde compram 

gado. Se houver qualquer indício de desmatamento ilegal, invasão de terra indígena ou 

uso de trabalho escravo, por exemplo, o fornecedor deve ser imediatamente excluído.

A iniciativa do TAC da Carne nasceu em 2009 pelas mãos do procurador Daniel 

Azeredo, que comandava a área ambiental do MPF no Pará. Numa minuciosa inves-

tigação, ele provou que os maiores frigoríficos do estado estavam adquirindo gado 

de fazendas envolvidas com crimes ambientais e sociais. Com as evidências debaixo 

do braço, bateu à porta dessas empresas e deu o ultimato: ou vocês encaram penas e 

multas milionárias na Justiça ou assinam este documento. Acabaram escolhendo a 

segunda opção.

“Desde o início o objetivo era alcançar toda a indústria que atua na Amazônia. Então 

iniciamos em 2009 mesmo reuniões com procuradores de todos os estados da região e 

CLIQUE AQUI PARA A MATÉRIA ORIGINAL

http://www.oeco.org.br/reportagens/origem-desconhecida/
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formamos o Grupo de Trabalho Amazônia Legal”, conta Daniel Azeredo. “Cada procu-

rador começou a fazer as investigações em seus estados e a se reunir com os frigoríficos 

para buscar a assinatura dos acordos”.

Oito anos depois, 63 frigoríficos estão sob as regras do TAC da Carne – por envolver 

os maiores, eles representam 70% da capacidade de abate na região. Os outros 30% estão 

nas mãos de 65 frigoríficos que permanecem alheios à iniciativa. Isso significa que, todos 

os dias, cerca de 18 mil cabeças de gado são abatidas na Amazônia sem qualquer monito-

ramento ambiental. E sem restrição de mercado. “O maior comprador da carne brasileira 

é o próprio Brasil”, diz o pesquisador do Imazon, Paulo Barreto, apontando o principal 

destino deste produto. “A Amazônia fica com apenas 12% da carne produzida na região. 

A maioria vai para os outros estados”.

“NENHUM BOI MORRE NO PASTO”

Para garantir que a carne produzida na Amazônia esteja livre de irregularidades, 

100% dos frigoríficos da região precisariam se comprometer com o monitoramento 

de seus fornecedores. Mas isso está longe de se tornar realidade. E o motivo é simples: 

os frigoríficos que não aderiram aos acordos nunca deixaram de vender seus produtos 

por conta disso. Pelo contrário, em alguns casos até levam vantagem no mercado.

“O cumprimento das medidas estipuladas pelo TAC gera custos para as empresas. 

Quem não se submete a isso está livre desses custos, então passa a ter vantagens co-

merciais”, diz Francisco Victer, fundador e ex-presidente da União Nacional da Indús-

tria da Carne (Uniec), que representa os frigoríficos. “Tem um frigorífico em Xinguara 

(PA), por exemplo, que assinou o TAC e é de primeiro mundo. Mas não consegue 

vender um quilo de carne no município, porque lá tem empresas que não seguem os 

acordos e conseguem vender ao varejo por um preço muito mais barato”.

A desvantagem comercial das empresas que assinaram o TAC também acontece 

no momento da compra do gado para abate. Ao abrir mão de fornecedores com irre-

gularidades, muitas vezes o frigorífico precisa buscar a matéria-prima em locais mais 

distantes, aumentando seus custos. O fazendeiro rejeitado, no entanto, facilmente 

encontra outros compradores. “A pessoa atravessa a rua e vende para o frigorífico 

que não assumiu compromissos”, diz Victer. “A JBS no Pará, por exemplo, tem uma 

lista de mais de 2500 rejeições de compra. Mas nenhum boi morre no pasto. Alguém 

comprou aquele gado”.

O exemplo dado por Victer é corroborado pelo Imazon. No estudo “Os frigorí-

ficos vão ajudar a zerar o desmatamento?”, o instituto mapeou as áreas potenciais 

de compra de 128 frigoríficos ativos na Amazônia Legal. Chegou à conclusão que as 

empresas comprometidas com o TAC operam no mesmo território comercial que as 

não signatárias, abrindo caminho para o chamado vazamento do acordo. “As zonas 

de compra estão sobrepostas, o que gera uma competição injusta e desleal. Tem que 

incluir todo mundo no TAC, senão teremos sempre o vazamento”, diz Paulo Barreto.

Durante a elaboração do estudo, os pesquisadores do Imazon foram a campo e 

ouviram dos próprios fazendeiros exemplos desta prática. “Pecuaristas boicotados 

por empresas que assinaram o TAC no Pará informaram que conseguiram vender 
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seu gado para frigoríficos sem TAC no Tocantins”, diz. Isso pode explicar o aumento 

de 144% no número de animais oriundos do Pará abatidos no estado vizinho após a 

assinatura do acordo em 2009. O Tocantins é um dos estados com menor número de 

frigoríficos signatários.

MERCADO ABERTO

Se as vendas dos fazendeiros irregulares seguem sem barreiras, o mesmo pode 

ser dito sobre as transações comerciais feitas pelas empresas do ramo sem TAC. E 

não se trata só do mercado interno: somente em 2016, nove frigoríficos localizados 

nos estados do Pará, Tocantins, Rondônia e Mato Grosso exportaram mais de 48 mil 

toneladas de carne bovina para outros países, de acordo com informações levantadas 

na plataforma Trase, que traz dados comerciais de commodities brasileiras.

Coincidência ou não, a lista de importadores que compraram carne dessas empre-

sas é formada principalmente por países asiáticos, africanos e sul-americanos, como 

Hong Kong, Egito, Angola, Peru e Chile. Estes mercados costumam ser menos rígidos 

em suas exigências comerciais. No entanto, também foi possível identificar vendas em 

menor quantidade para países europeus, além dos Estados Unidos. “Na atual lógica de 

mercado, o preço continua sendo um diferencial, tornando a carne vinda de frigoríficos 

sem TAC mais atrativa. Os problemas relacionados com sua produção não são conside-

rados por esses países importadores”, diz Maria Rosa Darrigo, do Greenpeace.

O motivo disto é que a exportação de produtos agropecuários não está condiciona-

da ao cumprimento de compromissos socioambientais. Os protocolos hoje – tanto do 

Brasil como dos países importadores – costumam ser apenas sanitários. “Não conhe-

ço país que deixe de comprar carne brasileira porque veio de área desmatada”, diz Vic-

ter. E quando se trata do mercado interno, o cenário não é muito diferente. “O setor 

do varejo ainda não está engajado no processo. Os supermercados assinaram termos 

de cooperação, fizeram marketing, mas continuam comprando carne de frigoríficos 

que não têm compromissos socioambientais”.

Exportação dos frigoríficos sem TAC na Amazônia (2016)

Frigoríficos Sem TAC  
da Carne

Estado
Volume Exportado
(toneladas) 2016

Países importadores

VPR Brasil Importações e 
Exportações Ltda

MT 1,328.90
Hong Kong, Rússia, Egito, Angola, Vietnã, 
Paraguai, Ghana

Mataboi Alimentos Ltda MT 57,113.20
Hong Kong, Egito, China, Rússia, Iran, 
Chile, Reino Unido, Itália, Holanda, 
Arábia Saudita

Total S/A RO 146.30 Hong Kong

Frigon - Frigorífico Irmãos 
Gonçalves

RO 31,030.20 Hong Kong

Masterboi Ltda PA 2,932.10 Hong Kong, Rússia, Tailândia, Ucrânia

Frigorífico Fortefrigo Ltda PA 114.10 Hong Kong

Frigorífico Paraíso Ltda TO 376.40 Hong Kong

Coop. dos Prod de Carne e 
Derivados de Gurupi

TO 10,053.00
Hong Kong, Rússia, Egito, Arábia Saudita, 
Angola, Peru

Indústria e Comércio de Carne 
e Derivados Boi Brasil

TO 3,965.50
Hong Kong, Egito, Angola, Congo, 
Malásia, Coreia do Sul
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SILÊNCIO DOS INOCENTES

Para confirmar esta informação, ((o)) eco entrou em contato com as três maiores 

redes de supermercados do Brasil – Carrefour, GPA (antigo Grupo Pão de Açúcar) e 

Walmart –, pedindo a lista dos frigoríficos da Amazônia que lhes fornecem carne e o 

volume médio mensal comprado da região. Apenas o Walmart abriu o jogo.  Luiz Her-

risson, diretor de sustentabilidade do grupo, não divulga a quantidade, mas afirma 

que 40% da carne vendida nas 485 lojas da rede vêm da Amazônia. De lá, o produto 

vai parar nas prateleiras do sudeste, nordeste e centro-oeste.

“Hoje a gente tem um número bem restrito de fornecedores que atuam na Amazô-

nia. São apenas quatro: JBS, Marfrig, Boiforte e Masterboi”, diz Herrisson, para con-

firmar em seguida: “Nem todos assinaram o TAC”. Ele se refere às duas últimas empre-

sas, Masterboi e Boiforte, que têm unidades no estado de Tocantins. De acordo com o 

mapeamento feito pelo Imazon, os dois frigoríficos compram gado de uma região que 

soma mais de 420 mil hectares de áreas embargadas e desmatamento recente.

Para driblar este problema, o Walmart afirma ter criado um sistema próprio de 

monitoramento de fazendas fornecedoras. Além disso, o grupo diz que desde 2016 

só fecha negócios com frigoríficos que sigam as mesmas exigências feitas pelo TAC. 

“Todo frigorífico que vende carne para o Walmart precisa ter sistema de monitora-

mento dos fornecedores e fazer auditoria anual. Isso está em contrato”, diz Herris-

son, garantindo que o Boiforte e o Masterboi já têm seus sistemas implementados. 

No entanto, ((o)) eco entrou em contato com os dois frigoríficos, mas as empresas 

não atenderam às repetidas solicitações de entrevista.

Líder em faturamento no setor do varejo, o Grupo GPA – controlador das redes 

Extra, Assaí e Pão de Açúcar – também preferiu o silêncio. Afirmou que, “por políticas 

internas”, sua lista de fornecedores não é pública. Uma fonte ouvida por ((o)) eco, 

porém, afirma que aproximadamente dez frigoríficos na Amazônia Legal fornecem 

carne para as mais de duas mil lojas que o grupo tem espalhado pelo Brasil.

Segundo essa fonte, apenas os três maiores frigoríficos do país – JBS, Marfrig e 

Minerva – estão entre os fornecedores do GPA que assinaram o TAC. Todos os outros 

estão fora do acordo. Haveria frigoríficos que não têm nada ou muito pouca infor-

mação sobre as fazendas fornecedoras. Em alguns casos, têm apenas uma caderneta 

com o nome e o telefone do pecuarista de quem costumam comprar gado. Nenhum 

sistema ou planilha organizada com dados sobre o produtor.

Desde outubro de 2016, o GPA iniciou uma parceria com a ONG Aliança da Terra 

para tentar mudar este cenário. De lá para cá, a empresa tem exigido dos seus for-

necedores que repassem informações sobre as fazendas de onde compram gado. A 

partir daí, o próprio GPA faz a checagem para saber se o pecuarista está nas listas de 

desmatamento ilegal, trabalho escravo ou se está dentro de áreas protegidas. “Acaba 

sendo um TAC informal, porque são as mesmas condições”, explica Aline Locks, da 

Aliança da Terra, que tem ajudado o grupo varejista neste processo.

Segundo Aline, o GPA já excluiu fornecedores que não concordaram em abrir seus 

dados de compra. “Assim como o Greenpeace e o Ministério Público têm poder de 

pressão sobre o varejo, os supermercados têm poder de pressão comercial junto aos 

frigoríficos”, diz ela. O problema é que esta influência ainda é pouco exercida pelo 

setor, observa Maria Rosa, do Greenpeace. “Com certeza o varejo pode ajudar a au-

mentar a adesão dos frigoríficos ao TAC. Mas para que haja uma mudança significa-

tiva, é necessário que mais supermercados e outros tipos de varejo intensifiquem a 

pressão sobre essas empresas. Caso contrário, vai continuar existindo o vazamento 

na compra de gado”.

Segundo colocado no ranking das varejistas com maior faturamento no país, o 

Grupo Carrefour também não informou quem são seus fornecedores de carne na 

Amazônia. No final de 2015, o Greenpeace fez um levantamento com os maiores 

supermercados do país, para saber como andavam suas políticas de desmatamento 

zero para a carne bovina que vendem em suas lojas. De acordo com Maria Rosa Dar-

rigo, membro da ONG, apesar dos recentes avanços anunciados pelo Walmart e GPA, 
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ainda hoje nenhum supermercado no país “pode garantir que a carne que vende está 

totalmente livre de desmatamento, trabalho escravo ou invasão de terras indígenas”.

“É UM TRABALHO QUE NÃO TEM FIM”

Dos nove estados da Amazônia Legal, nenhum até hoje conseguiu fazer com que 

100% dos frigoríficos locais aderissem ao TAC da Carne. Como se trata de um acordo, 

o engajamento é voluntário. E o que tem colocado a indústria contra a parede são as 

investigações, que, segundo o procurador Daniel Azeredo, não pararam um minuto 

depois que a porteira se abriu em 2009. “É um trabalho contínuo, pesado, que não 

tem fim”, diz ele, citando a importância da cooperação de outros órgãos como o Iba-

ma para acelerar este processo.

No último mês de março, oito anos depois que o TAC da Carne ganhou vida, o 

Ibama deflagrou sua primeira operação de grande porte em cima dos frigoríficos da 

Amazônia, fechando plantas e distribuindo milhões em multas. Os principais alvos 

da Carne Fria, porém, foram as empresas que já haviam assinado o acordo, o que 

gerou uma enorme revolta do setor.

“Chegaram aqui, chamaram imprensa e embargaram justamente as empresas que 

mais estão ralando para reduzir o desmatamento”, critica Francisco Victer. “Enquanto 

isso, os frigoríficos que não estão envolvidos no processo continuaram funcionando 

livremente. Por que não foram atrás deles?”.

Coordenador geral de fiscalização do Ibama, Renê Luiz de Oliveira não se abala 

com as críticas, e diz que aquele foi apenas um episódio de muitos que ainda estão 

por vir. “A operação não acabou. Ainda teremos a Carne Fria 2”, diz ele. E garante: 

“Estamos com um olhar especial para os frigoríficos que não assinaram o TAC”.

O grileiro  
dos Jardins

Helicóptero do IBAMA  

sobrevoa área desmatada 

ilegalmente. 

Foto: Marcio Isensee

Por Juliana Tinoco (reportagem)  
e Marcio Isensee e Sá (fotos)

CLIQUE AQUI PARA A MATÉRIA ORIGINAL

http://www.oeco.org.br/reportagens/o-grileiro-dos-jardins/


80 81

O maior desmatador da história recente da Amazônia é filho de um rico e tradi-

cional pecuarista de São Paulo. Ele próprio operava sediado no bairro dos Jardins, na 

capital. Até ser preso, comandava um esquema sofisticado de desmatamento, grila-

gem e falsificação no Pará, que contava até com profissionais de geoprocessamento 

para enganar os satélites de monitoramento. Denunciado por índios, o caso levou a 

recente operação conjunta entre o IBAMA, a Polícia Federal, o Ministério Público e a 

Receita Federal, revelando detalhes sobre como hoje se organiza o crime na expansão 

da fronteira agropecuária amazônica.

OPERAÇÃO KAYPÓ

Era fevereiro de 2014. Luciano Evaristo, Diretor de Proteção Ambiental do IBA-

MA, chegava na garagem da sede da instituição em Brasília e conseguia ouvir um 

burburinho alto vindo do escritório. Dentro de seu gabinete, pintados para guerra, 

mais de trinta índios kayapós esperavam por ele com arcos e flechas. Luciano teve o 

cuidado de pedir que depositassem as armas antes de começarem a conversa.

O Plano Básico Ambiental (PBA) do licenciamento da rodovia BR-163, que liga 

Cuiabá (MT) à Santarém (PA), dá aos kayapós da Terra Indígena  Mekrãgnoti, o direi-

to a receber recursos do governo para compensação de impactos decorrentes da obra. 

Em 2014, desconfianças do governo de que os índios estariam desmatando no entor-

no da Mekrãgnoti levou a retenção desta verba. Os índios não eram os culpados pelo 

desmatamento, mas eles sabiam quem era. Foram até Brasília a procura de Luciano 

Evaristo para denunciar um criminoso.

“A conversa foi dura”, relembra Luciano. Tão logo os kayapós se foram, ele tratou 

de levantar as imagens de satélite da região em busca das áreas alvo das denúncias. 

“Não achei nada nos satélites que indicasse operação de desmatamento em larga es-

cala”. Ainda assim, resolveu confiar nos índios. Luciano desembarcou em Mekrãgnoti 

em abril de 2014. Lá, um grupo de lideranças kayapós se uniu à equipe de fiscalização 

do IBAMA. Usando um sistema de radioamadores para repassar informações entre 

si - sinal de telefone celular não pega - os índios já haviam mapeado a localização de 

acampamentos de desmatadores na floresta.

Encontraram 18 acampamentos. Somados, foram embargados 14 mil hectares. “A 

maior área já encontrada pelo IBAMA aberta por empreitada de um só infrator am-

biental na floresta amazônica”, conta Luciano. A ação ficou conhecida como Operação 

Kayapó. Presos 40 trabalhadores, logo muitos começaram a falar. Um mesmo nome, 

então, se repetia. Começava aí a investigação que uniu instituições e resultou, pela 

primeira vez, na prisão de um chefão do crime operando na floresta.

O MILIONÁRIO DAS MOTOSSERRAS

O maior desmatador da história recente da Amazônia é filho de um pecuarista 

milionário de São Paulo. Antônio José Junqueira Vilela Filho – o AJJ Vilela, vulgo 

Jotinha, nasceu e cresceu em um império bovino montado pelo pai, Antônio José 

Junqueira Vilela. Junto com a família, Jotinha operava um esquema sofisticado que 

envolvia desmatamento em série, grilagem de terras públicas, lavagem de dinheiro, 

falsificação e trabalho escravo no Pará.

O nome de Jotinha começou a circular pelas páginas de embargos do IBAMA no Pará 

nos idos de 2009, embora ligado a áreas desmatadas menores. Foi entre 2012 e 2014, 

revelam as investigações, que as motosserras de Vilela Filho trabalharam sem descanso. 

Ao serem presos, ele e seus parceiros acumulavam denúncias de destruição que soma-

vam 30 mil hectares de floresta no município de Altamira (PA), área equivalente ao 

território de cidades como Fortaleza (CE) ou Belo Horizonte (MG).
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A operação Rios Voadores, que prendeu a quadrilha, foi deflagrada em 30 de junho 

de 2016, após dois anos de quebras de sigilo bancário e interceptações telefônicas. 

No dia D, contou com um efetivo de 95 policiais federais, 15 auditores da Receita e 

32 servidores do IBAMA, distribuídos pelos estados de Pará, São Paulo, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. A Justiça Federal de Altamira expediu 52 medi-

das judiciais, entre 15 prisões preventivas e mandados de busca e apreensão.

Jotinha, primeiro considerado foragido, apresentou-se à justiça uma semana depois. 

Dias após a operação, escutas telefônicas interceptaram Ana Luiza Junqueira Vilela Via-

cava, irmã de Jotinha, que passava férias nos Estados Unidos, coordenando de longe a 

ocultação e destruição de provas contra o irmão. Ana Luiza foi presa ao desembarcar de 

viagem. Os três filhos de Antônio José Junqueira Vilela - Jotinha, Ana Luiza e Ana Pau-

la - todos acusados de participar do esquema, são figurinhas fáceis da noite paulistana. 

A família circula entre celebridades e políticos. Na internet é possível achar menções a 

eles em colunas sociais, frequentando eventos exclusivos e recebendo vips para festas 

em mansões no bairro dos Jardins, de classe média alta em São Paulo. Ana Luiza leva o 

sobrenome Viacava do marido Ricardo. A família Viacava é de igual peso na história da 

pecuária brasileira e seus patriarcas são amigos de longa data. Ricardo Viacava, além de 

cunhado, era o braço direito de Jotinha na operação criminosa.

Vilela Filho é hoje o homem que recebeu o maior valor em multa aplicada a um só 

infrator ambiental – R$ 119,8 milhões, somadas em dez autos de infração referentes 

à Operação Rios Voadores. Ele é acusado de movimentar o equivalente a R$ 1,9 bilhão 

entre 2012 e 2015, em operações ilegais. Legou à sociedade, segundo os cálculos do 

IBAMA, um prejuízo ambiental estimado em R$ 420 milhões.

RAIO-X DE UM CRIME EXEMPLAR

O esquema comandado por Vilela Filho chama a atenção pela sofisticação. A qua-

drilha tinha núcleos bem definidos. Em campo ficavam os agenciadores de mão-de-

-obra ilegal. A etapa de desmatamento era custosa. Eremilton Lima da Silva, vulgo 

Marabá, era um dos chamados “gatos”, responsável por arregimentar pessoas para 

trabalharem no campo. Ele aparece na investigação recebendo valores que superam 

170 mil reais em nome de sua esposa, Laura Rosa Rodrigues de Souza. Os irmãos Je-

rônimo Braz Garcia e Bruno Garcia, sócios na empresa Jerônimo Máquinas, também 

faziam parte do esquema. Chegaram a receber 500 mil reais por um só serviço de 

“limpeza”, conforme consta no inquérito.

As equipes nos acampamentos eram sempre de dez pessoas, com funções bem de-

finidas – um cozinheiro, um ‘meloso’, responsável pela manutenção de motosserras, e 

oito motosseristas. Todos trabalhavam sem dias de folga e eram pagos apenas ao final 

do serviço. Caso o IBAMA os flagrasse, receberiam nada. Luciano nunca se esqueceu do 

primeiro acampamento que encontrou: “Chamou a atenção o trabalho escravo e degra-

dante. Eu lembro que abri um balde que eles usavam para armazenar carne e o gás me-

tano praticamente voou na minha cara, parecia que ia explodir. A carne estava podre”.

Os núcleos de desmatadores operavam em todas as fases do típico processo de 

abertura de floresta. Primeiro retiravam as árvores maiores e mais valiosas – o cha-

mado corte seletivo. A venda ilegal de madeira era uma das atividades com a qual 

lucrava Jotinha. Na sequência, as áreas eram completamente desmatadas. Entravam 

em cena os tratores e “correntões”, cabos de aço que devastam em série. Em seguida 

vinha o fogo. Queimadas eram repetidas até que a área estivesse “limpa”.

Completo o ciclo de devastação, plantava-se capim, muitas vezes com o uso de aviões 

agrícolas. Por último chegava o boi. Dependendo da aptidão do local, algumas destas 

áreas eram vendidas ou arrendadas para terceiros, que iriam explorá-la mediante alu-

guel. Outras permaneciam em posse da quadrilha, em geral para criação de gado. O 

processo era otimizado: enquanto em algumas áreas a mata começava a ser derrubada, 

outras estavam em plena produção e umas tantas sendo vendidas ou arrendadas.

Em São Paulo, empresas de fachada serviam para que o grileiro movimentasse as 

altas quantias de dinheiro que iam para financiar a atividade ilegal de desmatamento, 



84 85

ou servir de crédito para atrair compradores das terras griladas. Entravam em cena 

as irmãs Ana Luiza e Ana Paula e o cunhado de Jotinha, Ricardo Viacava, que trans-

feriam as quantias entre si e entre as empresas. A principal delas era a Sociedade Co-

mercial AJJ, com sede na Alameda Santos, bairro dos Jardins, área rica e tradicional 

da cidade de São Paulo.

“O interessante deste caso é que, como existia muito dinheiro disponível para a 

operação, o desmatamento acontecia muito rápido. Era um programa bem organizado, 

para ser feito no mínimo de tempo possível e evitar a fiscalização ambiental”, conta 

Higor Pessoa, Procurador do Ministério Público Federal no Pará, responsável pelo caso.

Burlar a fiscalização envolvia núcleos ainda mais aprimorados de atuação. Profissio-

nais de geoprocessamento trabalhavam de escritórios no Pará e no Mato Grosso ana-

lisando imagens de satélite. Eles acumulavam duas funções. A principal era a de forjar 

Cadastros Ambientais Rurais (CAR). O CAR é um cadastramento eletrônico instituído 

pelo governo que tem como objetivo auxiliar na gestão das florestas brasileiras dentro 

de áreas privadas. Na prática, o CAR é o primeiro cadastro obrigatório a todos os pro-

prietários rurais do país, salvo as  sucessivas prorrogações de prazo que enfrenta.

A quadrilha de Jotinha sabia ler o sinal dos tempos e, para facilitar a compra e ven-

da de terras, matinha o CAR das áreas griladas em dia. O núcleo de geoprocessamen-

to produzia o recorte perfeito dos perímetros abertos, que seriam cadastrados em 

nome de posseiros. Tomavam cuidado para que nenhuma área aparecesse ao satélite 

em sobreposição a outras anteriormente embargadas pelo IBAMA.

Vinha então o núcleo dos “laranjas”, pessoas que emprestavam o nome para cons-

tar nos cadastros ambientais declarados pela quadrilha. Apareceram como proprietá-

rios  membros da família Vilela Junqueira, seus cúmplices e funcionários das empre-

sas de fachada. Até mesmo o contador de Jotinha virou dono de fazenda. “Foi fácil 

chegar ao Vilela, ele deixava este tipo de rastro”, comenta Paulo Maués, coordenador 

da operação Rios Voadores pelo IBAMA.

Havia ainda função mais ousada para os homens por trás dos computadores: ten-

tar enganar o olho do governo brasileiro. Para isso, recorriam às imagens de satélite 

usadas pelos agentes de fiscalização, as quais qualquer cidadão tem acesso, para anali-

sar o próprio rastro e orquestrar a operação de desmatamento. Entre as táticas, deixar 

em pé árvores de porte alto, capazes de enganar os sensores dos satélites. O indica-

tivo das queimadas era controlado de perto, para que nenhum fogo ficasse aparente. 

Procuravam agir em períodos nublados, quando os satélites são cegos pelas nuvens, 

para agirem incólumes.

A sorte de Luciano Evaristo foi ter confiado nos índios.

CRIME E CASTIGO

A certeza da impunidade é citada como o motivo que levou um jovem de família 

rica de São Paulo a se dedicar com tanto esmero a operar ilegalmente em plena Ama-

zônia. “É uma questão cultural mesmo”, diz Higor Pessoa. “O pai do Vilela Filho foi 

um grande desmatador e nunca aconteceu nada com ele. Mas eram outros tempos”, 

complementa o Procurador.

Atribui-se ao patriarca da família Junqueira Vilela, Antônio José, a visão de que seria 

uma raça de gado recém-chegada da Índia, o Nelore, que iria melhor se adaptar às con-

dições brasileiras e representar o futuro do pecuária de corte do país. Ele acertou nesta 

e em outras empreitadas, como por exemplo a de melhoramento genético de bois, ativi-

dade a qual se dedica nos últimos anos com muito sucesso. Assim como não lhe faltou 

visão de negócio, tampouco careceu de terras para colocá-las em prática. Chegou ao en-

tão inóspito Mato Grosso no final da década de 1970, aos 20 anos de idade. A grilagem 

de terras para venda e a criação de boi na Amazônia foram suas principais atividades 

desde sempre. Com elas fez fortuna e fama no meio pecuário brasileiro.

A pecuária também estava no sangue de Jotinha. O grileiro sabia como usar as 

regras do jogo para driblar qualquer cerco. Graças a acordos de mercado, é mais difícil 
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hoje para um frigorífico adquirir carne de gado criado em áreas embargadas. Difícil, mas 

longe de ser impossível. Prática comum, Jotinha lançava mão do chamado “esquenta-

mento de boi” - vendia o gado como se fosse oriundo de fazendas regularizadas, usando 

o nome de terceiros. Entre os acusados de participar deste esquema está Eleotério Gar-

cia, o Panquinha, que atuava como intermediário no processo fraudulento.

Outras movimentações, no entanto, eram menos cuidadosas. Ao menos um fri-

gorífico, o Redentor, no Mato Grosso, teve profissionais autuados na operação por 

envolvimento na compra de gado de áreas sem procedência garantida. Estão ainda 

sob investigação os grupos Amaggi - do atual Ministro da Agricultura, Blairo Maggi 

-, Bom Futuro e a JBS, acusados de realizarem transações financeiras à quadrilha 

que somaram R$ 10 milhões entre 2012 e 2015. A JBS é signatária de acordos com 

o  Ministério Público Federal e com o Greenpeace, no qual se compromete a rastrear 

toda a carne que adquire da Amazônia. A investigação sobre o envolvimento destas 

empresa ainda está em curso.

Graças ao trabalho conjunto com a Polícia, Receita e Ministério Público, foi possí-

vel acrescentar ao rol de crimes, além do ambiental, os de falsificação de documentos, 

formação de quadrilha e trabalho escravo. Esse conjunto propiciou a prisão de Jo-

tinha. Crime de desmatamento, sozinho, literalmente não dá cadeia a ninguém. As 

penas em geral são baixas e, quando pego o desmatador em flagrante, sai mediante 

fiança. Jotinha, ele mesmo, provavelmente nunca encostou a lâmina de uma motos-

serra em um tronco. Quando muito, são pegos destruindo a floresta os trabalhadores 

pobres, vindos de municípios pequenos do Norte e trabalhando em condições análo-

gas à escravidão. “Foi a primeira vez que eu vi uma ação conjunta desmembrar todo 

o aparato de um grileiro de uma só vez”, afirma Luciano Evaristo. “Esta operação 

descortinou como funciona a engrenagem do crime organizado no processo de ocu-

pação da Amazônia”, acrescenta Higor Pessoa. Ele garante que as investigações sobre 

o caso continuarão até pelo menos o final deste ano. “Ainda haverá mais denúncias”, 

antecipa o Procurador.

Jotinha segue preso na Penitenciária do Tremembé, em São Paulo. Um inquérito 

que apura sua ligação com uma tentativa de assassinato, arquivado por falta de pro-

vas, pode ser reaberto. Ele é acusado de comandar uma emboscada contra a trabalha-

dora sem-terra Dezuíta Assis Ribeiro Chagas, em maio de 2015, na região do interior 

de São Paulo, conhecida como Pontal do Paranapanema.
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Na BR-163,  
Kayapó é detetive

Helicóptero do IBAMA 

e seus agentes no 

garimpo Esperança I V

Foto: Marcio Isensee

Por Juliana Tinoco (reportagem)  
e Marcio Isensee e Sá (fotos)

Entre o final de 2014 e o início de 2016, operações do IBAMA em parceria com a 

Polícia Federal conseguiram capturar duas grandes quadrilhas de criminosos ambien-

tais operando em regiões próximas à BR-163, rodovia que liga Cuiabá (MT) a Santarém 

(PA), na Amazônia. As autoridades, no entanto, sabem que há muitas outras espalha-

das nestas áreas. Contando com a sofisticação de monitoramento por satélite, a ami-

zade e as redes sociais, fiscais do IBAMA e índios kayapós querem ser projeto-piloto de 

parceria na defesa dos territórios de floresta pública que ainda resistem no Pará.

CURUÁ LIVRE

“Preparem-se para ver o inferno”, avisa Luciano Evaristo, diretor de Proteção Am-

biental do IBAMA, no caminho para o garimpo Esperança IV. De um sobrevoo de 

helicóptero é possível ver uma língua de tonalidade marrom entrando pelo rio Curuá, 

consequência da contaminação por mercúrio. Do alto, avista-se o corpo de um boi 

morto à beira d’água, que provavelmente bebeu água contaminada. Capivaras nadam 

em piscinas azul turquesa - as bacias de rejeito típicas de garimpo. “Vão ficar radioa-

tivas”, ironiza Evaristo em tom triste. Até o ar exala devastação.

O uso do mercúrio em garimpos na separação do ouro é controlado pelo IBAMA. O 

metal é tóxico. Na lista do que pode causar em seres humanos está paralisia cerebral, 

surdez, cegueira, danos motores, ataques cardíacos e problemas renais. No Esperança 

IV, que tinha licença de operação expedida pelo município de Altamira, foi apreendido 

mercúrio. O garimpo foi embargado e multado em R$ 50 milhões.

Era fim de agosto e terminava a operação Curuá Livre, do IBAMA, que havia sido 

motivada por uma denúncia certeira dos índios Kayapós, da Terra Indígena Mekrãg-

CLIQUE AQUI PARA A MATÉRIA ORIGINAL

http://www.oeco.org.br/reportagens/na-br-163-kayapo-e-detetive/
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noti. O nome da operação vem do rio Curuá, contaminado pelo garimpo e que banha 

a Mekrãgnoti. Outro objetivo da Curuá Livre foi revisitar as áreas que haviam sido 

griladas por Antônio Junqueira Vilela Filha, vulgo Jotinha, chefão de recém desba-

ratada quadrilha, e homem a sofrer o maior valor em multa ambiental por desma-

tamento ilegal na Amazônia, um total de R$ 119,8 milhões. Ele está preso em São 

Paulo, mas o IBAMA desconfiava que as suas fazendas, mesmo embargadas, continu-

avam em funcionamento.

Os garimpeiros do Esperança IV e o grileiro paulista têm algo em comum: seus 

crimes foram descobertos pelos vigilantes kayapós.

AMIZADE, SATÉLITE E WHATSAPP

Foi graças à Curuá Livre que Luciano Evaristo fez seu primeiro retorno à terra 

dos índios que o haviam ajudado a capturar Jotinha um mês antes. A recepção foi 

calorosa, pois os kayapós se tornaram próximos do diretor do IBAMA. A ligação teve 

início em 2014, no escritório de Brasília, quando chegaram com pintura de guerra e 

munidos de arcos e flechas para denunciar o grileiro. Evaristo confiou nos índios e 

deu certo. Começou ali uma bem-sucedida parceria.

Dototakakyre Kayapó, conhecido como Dotô, liderava os kayapós durante a ida 

deles à Brasília. Ele relembra o sentimento que os movia: “Tinha invasão dos grileiros 

ao redor da terra indígena. A gente estava preservando, não queria que os grileiros 

passassem para o nosso lado”, conta. “Foi nesse momento que a gente chegou na par-

ceria com o Luciano Evaristo para ajudar a defender a floresta”.

Entre 2013 e 2016 foram mais de 180 autos de infração lavrados pelo IBAMA em 

um raio de até 10 km do entorno de Mekrãgnoti, 27 dos quais dentro da terra indí-

gena.  A partir de 2014, grande parte destas ações foram oriundas de denúncias dos 

próprios índios. Luciano diz que não sabe ao certo quantas foram porque nada disso 

é, digamos, protocolado no IBAMA por meios formais. O alerta do crime chega ao 

diretor por um grupo no Whatsapp dele com os índios. “São tantas mensagens que 

eu já tive até que pedir para sair do grupo”, confessa Evaristo.

EMBARGADAS, MAS NEM TANTO

Durante a Curuá Livre, os fiscais do IBAMA vistoriaram quatro áreas atribuídas a 

Jotinha, que já estavam embargadas. Em todas encontraram algo fora da lei. Pasto 

em formação, sinais de incêndio criminoso, cercas, ramal de estrada adentrando área 

desmatada ilegalmente, gado e... gente. Em uma das fazendas, encontraram Leandro, 

que se disse funcionário do lugar e apontou o dedo para uma suposta proprietária, 

que teria arrendado a terra de fazendeiros de Santa Catarina. Com Leandro foram en-

contradas motosserras, espingarda e munição. Nada tinha documentação. O próprio 

assumiu que colocou fogo na área. No total, 800 bois se alimentavam nos pastos da 

fazenda embargada.

Leandro deveria ter sido levado para a delegacia localizada em Castelo dos Sonhos, 

mas ele ficou por lá mesmo, por falta de lugar no helicóptero, tempo ou combustível 

suficiente para levar o homem até a cidade e voltar para resgatar os fiscais. A equipe 

do IBAMA também cogitou pernoitar no lugar, mas essa opção os expunha ao risco 

de serem atacados.

O resultado é que fiscais vão embora, mas grileiros e seus agentes ficam.

Com as vistorias em terras griladas por Jotinha, o IBAMA percorre um trâmite de 

ações e de burocracia legal que permitirão aos agentes do órgão seguir a recomenda-

ção do Ministério Público para o caso: destruir cercas, casas e todo tipo de constru-

ções e equipamentos encontrados nessas terras.
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DAQUI PRA FRENTE

Dotô herdou o nome do avô, que por sua vez achou bonita a alcunha de um certo 

Doutor Bruno, médico do Serviço de Proteção ao Índio (SPI) que frequentava a aldeia 

quando era mais jovem, e resolveu incorporar o Dotô ao próprio nome. Dotô, o neto, 

saiu da Terra Indígena Mekrãgnoti para o município de Novo Progresso quando tinha 

cinco anos de idade, por incentivo deste mesmo avô. Lá aprendeu português e se en-

volveu com a cultura do branco. Aos dezoito foi oficialmente contratado pela FUNAI 

para atuar na interlocução com os kayapós, onde trabalhou por vinte anos.

Em parte, os kayapós vigiam suas terras circulando no entorno regularmente, indo 

e voltando de cidades mais próximas como Novo Progresso e Castelo dos Sonhos, 

onde moram alguns. Mas há um reforço extra, o Instituto Kabu, uma organização 

dirigida pelos índios para representar as dez aldeias que compõem a TI Mekrãgnoti. 

Na sede do Instituto, em Novo Progresso, fica a “central de inteligência  kayapó”, 

como brinca Evaristo. O Kabu conta com equipamentos comprados com recursos do 

Plano Básico Ambiental (PBA) da BR-163. De lá, profissionais de geoprocessamento 

monitoram com imagens de satélites o que acontece dentro e também próximo às 

terras dos índios.

“Só em 2014 eu tomei conhecimento do sistema que eles tinham e vi o potencial 

deste trabalho ganhar a parceria do IBAMA”, conta Evaristo. Os kayapós não são os 

únicos índios a fazerem este tipo de monitoramento. O que chama a atenção no caso 

deles é o quão bem preservadas mantêm suas terras. “São 6 milhões e meio de hec-

tares totalmente intactos”, diz Evaristo, em referência ao tamanho da soma das duas 

TI’s kayapós quase contíguas  - Mekrãgnoti e Baú. “Se você olha em volta das reservas, 

tudo destruído. Dentro, tudo inteiro. Por que será? Os kayapós defendem a sua área”.

Em parceria com o Instituto Kabu, Evaristo propõe agora um projeto-piloto de 

pagamento aos kayapós por serviços de monitoramento e vigilância da região no en-

torno das TIs Mekrãgnoti e Baú: “minha ideia é que, assim como os vigilantes são 

remunerados no IBAMA, os índios também o sejam. É pagá-los por um serviço de 

proteção de terra pública federal”.

A proposta está sendo redigida. Quando a tiver em mãos, Evaristo diz que irá bus-

car o apoio do Ministério do Meio Ambiente. O dinheiro, segundo ele, poderia vir do 

Fundo Amazônia. “O tempo do ‘toma aqui um dinheirinho’ acabou. Hoje um jovem 

Kayapó tem smartphone e está no Facebook se comunicando com a sociedade”. Aci-

ma de tudo, Evaristo defende que é preciso unir forças com os índios. “Como proteger 

a floresta com um ‘exército de Brancaleone’ de agentes ambientais do IBAMA, que 

têm que cuidar de todos os ecossistemas do Brasil e heroicamente se revezam o ano 

inteiro para defender a Amazônia?”

FARTURA DE CRIME AMBIENTAL

Nem mesmo os recentes casos de prisão parecem assustar quem vive de ilegali-

dade na Amazônia. Jotinha, preso em agosto de 2016, superou Castanha no quesito 

maior desmatador da região. Castanha, grileiro paraense pego em fevereiro de 2015, 

era famoso por exercer influência em todas as esferas da vida de Novo Progresso 

Avanço do desmatamento em torno da Terra Indígena Mekrãgnoti, que continua bem preservada. 
Fonte: Instituto Kabu

20151997

9.392,1 KM2 30.989,1 KM2
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-- da rede de supermercados local à polícia. Neste recorte da BR-163 há todo tipo de 

atividade ilegal: garimpo, pesca e caça em território protegido, exploração de madeira 

e incêndios compõem uma lista extensa.

Em comum, o cenário destas atividades econômicas revela pobreza, ignorância e 

medo. Quando flagrados em áreas desmatadas, quem está no campo economiza nas 

explicações. Em geral, todos alegam que qualquer área aberta recentemente não pas-

sa de resquício de desmatamento antigo. Garantem que não sabem de boi ou venda 

ilegal de madeira em áreas proibidas. Nunca conhecem seus vizinhos e pouco ou nada 

sabem de seus patrões. Jamais citam nomes.

Todas estas cenas se repetiram durante os quatro dias da Operação Curuá. Neste 

período, homens passaram pelo acampamento do IBAMA para prestar depoimentos, 

depois de pegos em flagrante desmatamento ou portando armas sem documentação. 

Ao menos um foi levado para a delegacia de Novo Progresso, onde não havia delega-

do. “A BR-163 é terra sem lei. Lá o Estado só aparece ou com o IBAMA na fiscalização 

ou com a Polícia Federal para prender”, diz Evaristo. O diretor do IBAMA não sabe 

dizer ainda se os rastros que investiga no momento são de outras quadrilhas tão 

grandes quanto as de Jotinha, mas tem certeza de que há muitas operando na região 

da BR-163. Animado pelos sucessos recentes, mas contra o cenário que ele próprio 

descreve, garante: “Nós vamos pegar uma por uma”.

Operação sem fim: 
ICMBio contra  
o crime ambiental  
na BR-163

Destruição de trator 

usado em desmate ilegal, 

escondido na mata.

Foto: Bernardo Camara

Por Bernardo Camara

CLIQUE AQUI PARA A MATÉRIA ORIGINAL

http://www.oeco.org.br/reportagens/operacao-sem-fim-icmbio-contra-o-crime-ambiental-na-br-163/
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Já faz um ano. Mas aquela noite no Parque Nacional do Jamanxim continua viva 

na memória de Diego Rodrigues. Acampamento montado, ele preparava o jantar 

quando o primeiro disparo rompeu o silêncio da floresta. Logo veio outro. E mais um. 

Os policiais militares responderam, e a troca de tiros começou sob a copa das árvores. 

“Ficamos até 3 horas da manhã deitados no chão da mata, enquanto o tiro comia 

solto”, conta ele, com um carregado sotaque cearense.

Diego tem 29 anos de idade. Três de Amazônia. Com formação de técnico agrícola, 

desde 2014 ele trocou o semiárido nordestino pela quente e úmida Itaituba, no interior 

do Pará. Chegou acompanhado de outras 35 pessoas aprovadas num concurso feito 

especialmente para a região. “Eu tinha algum conhecimento dos conflitos daqui, mas 

não sabia que as disputas por terra eram tão acirradas”, afirma Diego. “Foi um impacto”.

A nova turma iniciava sua saga no Instituto Chico Mendes de Conservação da Bio-

diversidade (ICMBio), órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente e responsável por 

fazer a gestão das unidades de conservação federais. O Parque Nacional do Jamanxim, 

onde Diego se viu em meio a um tiroteio, fica na beira da BR-163, rodovia que começa 

em Cuiabá, no Mato Grosso, e termina em Santarém, depois de cruzar boa parte do 

território paraense.

A região concentra as maiores taxas de desmatamento do Brasil, e a enxurrada de 

crimes ambientais tem sido um entrave direto na implementação das unidades. Por 

ali, a atuação do ICMBio é quase um estado de exceção dentro do órgão: um decreto de 

janeiro de 2017 transformou a sede de Itaituba na primeira Unidade Especial Avançada 

(UNA) do instituto.

Com a medida, a figura dos chefes de unidades de conservação foi extinta: os servi-

dores deixaram de trabalhar para unidades específicas e passaram a se dedicar em con-

junto a um imenso mosaico de 12 UCs, que totalizam 9,2 milhões de hectares. A área 

é duas vezes o estado do Rio de Janeiro. “Mais de 60% do desmatamento da Amazônia 

hoje acontece ali”, resume André Alamino, que coordena de Brasília as ações de fiscali-

zação do ICMBio no país inteiro. “A região da BR-163 é prioritária”.

Não à toa, metade da enxuta equipe de Itaituba é absolutamente sugada pelas ações 

de fiscalização, comandadas localmente por Diego Rodrigues. Além deles, dezenas de 

servidores do país todo são permanentemente recrutados para ajudar nas atividades. 

E para fechar o time, o Batalhão de Polícia Ambiental do Pará acompanha as incursões 

dos fiscais nas áreas protegidas.

A Operação Nacional da BR-163 roda quase o ano inteiro. Não existe fim de semana 

ou feriado. A cada 21 dias, equipes se revezam para passar cerca de 12 horas diárias 

sacolejando em estradas irregulares atrás de infratores. As distâncias são tão longas que 

volta e meia é preciso acampar na mata para alcançar o destino no dia seguinte. O único 

período de pausa das atividades é entre dezembro e março, quando a estação da chuva 

deixa as vias intransitáveis e as nuvens cegam os satélites que denunciam os desmata-

mentos. Para cada etapa de 21 dias, cerca de R$ 300 mil são desembolsados na logística.

ESCUDO PERFURADO

Construída durante a ditadura militar, até os anos 2000 a BR-163 permanecia relati-

vamente adormecida. A gigante acordou de susto em 2003, quando o então presidente 

Lula anunciou seu asfaltamento. Promessa feita, terminais portuários se multiplica-

ram, e a estrada se tornou o principal corredor para exportação de commodities como 

soja, milho e algodão produzidos em larga escala no Mato Grosso.

A corrida para a região explodiu, e com ela a derrubada da floresta. Enquanto os 

índices de devastação caíam na Amazônia inteira, por ali continuavam nas alturas. Es-
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tradas sempre foram porta de entrada para o desmatamento. Na época do anúncio, 

Lula sabia disso: ao mesmo tempo em que oferecia uma nova rota de escoamento para 

os produtores, montou o Plano BR-163 Sustentável para não sair mal na foto com os 

ambientalistas.

Dentre as medidas do plano que ganhou vida em 2006, foi criado um imenso mosai-

co de áreas protegidas ao longo da rodovia. O Parque Nacional do Jamanxim, a Floresta 

Nacional do Jamanxim e a Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo são algu-

mas delas. A ideia era formar um escudo para a floresta.

Dez anos mais tarde, quem circula pela BR-163 facilmente ouve trocadilhos com 

os nomes das áreas protegidas criadas por ali. As alcunhas “Imobiliária Jamanxim” e 

“Complexo Agropecuário Nascentes da Serra do Cachimbo” sugerem que o tal do escu-

do florestal anda mal das pernas. E um dos motivos pode estar em outra sigla apelida-

da: o INCRA, que na boca do povo virou sigla para “Nada Conseguimos Resolver Ainda”.

“O Plano BR-163 Sustentável era um acordo interministerial. Vários órgãos deve-

riam ter vindo para garantir que a exploração sustentável funcionasse na região. Porém, 

só o ICMBio e o Ibama vieram. O resultado é que ninguém conseguiu se legalizar”, 

afirma Diego Rodrigues, dando uma dimensão de sua rotina: “Hoje, o que movimenta 

a economia dessas cidades são os crimes ambientais”.

(DES)ORDENAMENTO TERRITORIAL

Nas incontáveis discussões governamentais que vieram com a proposta de ressusci-

tar a BR-163, o ordenamento territorial sempre foi item chave. Mas ficou na promessa. 

Os títulos de terra parecem lenda amazônica: todos falam, ninguém prova. “Uma vez 

apareceu um cara aqui com um título. A gente queria botar numa moldura. Não sabe-

mos até hoje como ele conseguiu aquilo”, diz Rodrigo Cambará, com uma voz serena 

interrompida por um gole e outro de chimarrão.

Gaúcho de 45 anos, Cambará foi um dos mais velhos servidores a embarcar no ICM-

Bio pelo concurso de 2014. Chegou em Itaituba carregando uma longa experiência aca-

dêmica e prática em gestão de conflitos e unidades de conservação. Sua história parecia 

sob medida para o novo destino. O que não lhe impediu de sofrer ameaças de fazendei-

ros insatisfeitos com a atuação do órgão ambiental.

“O problema da conservação da Amazônia aqui é principalmente fundiário”, diz o 

gaúcho, que está à frente de uma equipe de cinco pessoas cuja principal tarefa é resolver 

os problemas territoriais dentro do mosaico de UCs da BR-163. Ele não passa um dia 

sem receber novas demandas.

Como o Estado nunca deu as caras, ao longo de toda a rodovia quem ditou o or-

denamento territorial foi a própria população, além dos grileiros que continuam se 

apropriando de largas extensões de terras públicas. O processo de ocupação é velho 

conhecido na Amazônia: as madeiras de maior valor comercial são as primeiras que 

vão ao chão. Depois, o fogo dá conta do que restou. E por fim, vem a pata do boi para 

consolidar a área.

“Quando colocam o gado em cima é como se dissessem: ‘agora é uma terra produti-

va’. E vão atrás de legalizá-la. Eles dizem que a primeira multa que recebem é o primeiro 

passo para regularizar a terra”, conta Diego Rodrigues.

SE VIRA NOS 30

“Para fazer a gestão deste território de forma efetiva precisamos de mais gente, mais 

recursos e mais bases ao longo da região”, diz Rodrigo Cambará. “Mas tudo isso vai 

contra a tendência do governo federal, que é de não fazer concurso, diminuir orçamento 

e fechar escritórios”. Por diversas vezes o órgão já formalizou junto ao Ministério do 

Planejamento o pedido de novos concursos. Enquanto a resposta não vem, mil vagas 

permanecem ociosas por conta de aposentadorias ou abandonos de cargo.



100 101

Vida que segue. A equipe diminuta vai se virando como pode. O esvaziamento de 

recursos humanos é coisa comum por ali.  De 35 novos servidores que entraram no 

concurso de 2014, dez já abandonaram o barco.Quando essa turma chegou, restava 

apenas um dos 35 que entraram em 2009. Era Assor Fucks, um gaúcho de 56 anos 

que trabalhava como gerente de uma empresa da área madeireira em Sinop, no Mato 

Grosso. Uma operação da Polícia Federal interditou as serrarias da cidade e deu um 

golpe no setor. Assor acabou demitido. Foi atrás de concursos públicos e passou no do 

ICMBio. “Eu sabia identificar espécies, conhecia o modus operandi dos madeireiros”, 

conta. “Aproveitei tudo para usar no ICMBio”.

Foi ele quem coordenou uma operação de fiscalização que ((o)) eco acompanhou na 

Flona Jamanxim, a unidade de conservação que lidera os índices de desmatamento no 

Brasil. Quando a equipe voltava de uma fazenda embargada, Assor avistou um rastro de 

trator no chão de terra. Seguiu a pista e o instinto. Minutos depois, as viaturas davam 

de cara com imensas toras de madeira nobre derrubadas no chão. Os infratores fugi-

ram, mas o trator foi destruído na hora.

O caso foi desvio de rota, pois um flagrante não se ignora. Mas os fiscais do ICMBio 

já saem do escritório com os alvos pré-determinados. São prioridade os alertas de des-

matamento em tempo real (Deter), emitidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Es-

paciais (Inpe), com base na análise de imagens de satélite. “Por semana, a gente recebe 

de 15 a 30 alertas”, afirma Diego. As investidas em campo também incluem denúncias, 

demandas do Ministério Público e vistorias em áreas embargadas – para garantir que o 

dano ambiental foi, de fato, contido.

JEITINHO

“Hoje passei o dia inteiro olhando para áreas embargadas”, diz Bruno Kuhn Neto, en-

quanto devora uma pizza em Novo Progresso, a 400 km de Itaituba, num dos poucos 

momentos de descanso. O ICMBio tem um escritório de apoio na cidade, para facilitar as 

operações nas unidades que ficam mais ao sul do Pará, como a Flona Jamanxim e a Rebio 

Nascentes da Serra do Cachimbo. O baiano de 35 anos é um dos ‘ponto geo’, como são 

chamados os servidores que se debruçam sobre a tela do computador para levantar 

o máximo de informações sobre os infratores. “A gente fica no escritório sistemati-

zando esses dados, para que a equipe chegue em campo sabendo tudo sobre o alvo”.

Kuhn consegue desfiar de cabeça vários casos que acompanha. Como o do prefeito 

de Novo Progresso, Ubiraci Soares Silva, que tem uma fazenda dentro da Flona Ja-

manxim. Só este ano, ele já recebeu mais de R$ 1 milhão em multas do ICMBio e do 

Ibama, fruto de seis autuações por desmatamento e descumprimento de embargo.

O prefeito nega, e diz que tudo não passa de perseguição. “Me autuaram numa área 

que não é minha, é do vizinho. Mas qual o nome que ia dar mais ibope? O do prefeito”, 

diz Ubiraci. Por ali, ele é o sexto gestor municipal a ser autuado por crimes ambientais.

Na região, tão comum quanto ver boi no pasto é encontrar fazendeiros em altos 

cargos públicos. Assim como o prefeito, seu vice Gelson Dill também é proprietário 

de “duas fazendinhas”, uma delas fica dentro do Parque Nacional do Jamanxim, aque-

le do tiroteio.

Dill é outro que reclama das ações dos órgãos ambientais. Conta que depois da 

criação do parque, a venda do gado que cria lá dentro ficou ainda mais difícil desde 

2009. Naquele ano, os frigoríficos da região se comprometeram com o Ministério 

Público a não comprar mais boi criado em unidades de conservação.

“Quem está impondo essa ilegalidade é o Ministério Público, porque aquela carne 

não poderia ser ilegal de forma alguma”, diz. E dá seu jeito para que o rebanho não 

fique estagnado: com naturalidade, ele explica como dribla o monitoramento dos fri-

goríficos. “Ou eu vendo os bezerros para outros produtores ou tiro o boi de dentro 

do parque e trago para minha outra propriedade que está do lado de fora”. A prática é 

caracterizada como lavagem de gado, conforme ((o)) eco já noticiou.
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OS DONOS DO PODER

O vice-prefeito aproveita seu cargo no executivo para levar as demandas dos produ-

tores a outras esferas. Dias antes de receber ((o)) eco em Novo Progresso, Dill estava em 

Brasília, onde se reuniu com deputados e senadores para criticar a atuação dos órgãos 

ambientais no município. Voltou satisfeito. “Os parlamentares são muito sensíveis à 

nossa causa”, diz.

Dill é apenas um entre vários outros representantes do agronegócio local que cos-

tumam viajar a Brasília para reivindicar mudanças na legislação em favor do setor. Das 

demandas que levam ao Congresso Nacional, a redução de unidades de conservação 

quase sempre está em pauta.

“Aqui na região, o poder econômico e o poder político estão completamente interli-

gados. E não tem como separar isso dos danos ambientais dentro das UCs”, diz Diego 

Rodrigues, do ICMBio. “Então é bem difícil, pois em vez de ter parceiros nos órgãos 

públicos, a gente tem ali pessoas que que precisam ser monitoradas”.

O prefeito critica o jogo duro: “Se o governo não olhar com bons olhos para nós, essa 

região toda vai quebrar. Hoje, quase todas as fazendas do município estão embargadas”, 

diz Ubiraci. Sua preocupação, porém, parece exagerada diante do cotidiano de impu-

nidade dos crimes ambientais. “As sanções que aplicamos são ignoradas por mais de 

90% dos infratores. Eles não pagam as multas e mesmo com as áreas embargadas não 

cessam o dano ambiental”, diz Diego.

Dois anos atrás, a equipe do ICMBio fazia uma incursão na Rebio Nascentes da Serra 

do Cachimbo quando se deparou com várias pessoas armadas retirando um caminhão 

entupido de madeira ilegal. O veículo foi apreendido, e todos encaminhados à polícia. 

No caminho da delegacia, um dos detidos dava risada. Era riso de impunidade: “Ama-

nhã mesmo o delegado vai estar num churrasquinho lá em casa”.

Governo contra  
governo: sem guia de 
trânsito, gado ilegal 
no Pará fica impune

Os pontos brancos são 

cabeças de gado dentro de 

área desmatada na Floresta 

Nacional de Jamanxim. 

Foto: Bernardo Camara

Por Bernardo Camara 

CLIQUE AQUI PARA A MATÉRIA ORIGINAL

http://www.oeco.org.br/reportagens/governo-contra-governo-sem-guia-de-transito-gado-ilegal-no-para-fica-impune/
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Cinco autuações, embargos e mais de R$ 20 milhões em multas. A lista de pena-

lidades aplicadas ano a ano pelos fiscais do ICMBio não tem sido suficientes para 

convencer um fazendeiro a retirar as milhares de cabeças de gado que mantém ilegal-

mente dentro da Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo, no sul do Pará. 

Neste caso, a saída seria apreender o rebanho. Mas esta não tem sido uma opção 

para o órgão ambiental. “Há anos a gente não consegue apreender e retirar gado das 

unidades de conservação no Pará”, diz Diego Rodrigues, que coordena a equipe de 

fiscalização do ICMBio na região da BR-163.

Segundo Rodrigues, o entrave para a remoção dos bois tem nome: Agência de De-

fesa Agropecuária do Pará (Adepará). O órgão é responsável por emitir as Guias de 

Trânsito Animal (GTA), documento necessário para qualquer movimentação de reba-

nhos em território nacional. A Adepará, no entanto, tem ignorado as solicitações do 

ICMBio, que só em 2017 já formalizou dois  ofícios pedindo informações sobre como 

proceder após a apreensão dos animais. “Eles ignoram nossa comunicação. E a gente 

fica de mãos atadas. Por mais que eu apreenda o gado, não tenho como retirá-lo, pois 

não tenho as GTAs, as guias de transporte”.

Margeando a BR-163 no sul do Pará, a Rebio Nascentes da Serra do Cachimbo é 

uma das unidades de conservação mais impactadas pela pecuária na região: segundo 

o ICMBio, em torno de 80% das áreas abertas ali são destinadas à pecuária. De acordo 

com Rodrigues, cerca de 9 em cada 10 das multas e embargos aplicados são absoluta-

mente ignorados pelos infratores.

“Mesmo com as sanções, o dano ambiental não cessa. Eles não ligam para as ações 

de fiscalização. Não pagam as multas e mantêm suas atividades nas áreas embarga-

das, impedindo a regeneração da floresta. Muitas vezes até ampliam o pasto”, diz o 

servidor do ICMBio. Um dos principais motivos da impunidade é o frequente uso de 

“laranjas” na região: as propriedades são registradas em nomes de terceiros, com o 

claro objetivo de burlar as investidas dos órgãos ambientais.

Uma maneira de driblar este problema seria justamente a apreensão e retirada dos 

rebanhos ilegais, uma das sanções administrativas que, por lei, o ICMBio tem auto-

ridade para executar nas unidades de conservação. Na avaliação de Rodrigues, esta 

seria a estratégia mais eficaz em casos de reincidência, pois mexe diretamente com 

o bolso do produtor ilegal. “É o que dá mais impacto, pois vai na questão econômica: 

aquele rebanho está gerando lucro, então com a apreensão nós descapitalizamos o in-

frator”, diz. “Mas com este entrave na Adepará, hoje o máximo que a gente consegue 

é aplicar multas e embargos”.

INFORMAÇÃO LIMITADA

Nos ofícios enviados à Adepará, o ICMBio também vem pedindo acesso aos dados 

de proprietários que têm fazendas dentro de unidades de conservação. As informa-

ções seriam uma valiosa ferramenta de inteligência nas investigações do órgão am-

biental. Com elas, além de facilitar a identificação dos infratores, o ICMBio teria um 

retrato refinado sobre a quantidade de gado ilegal dentro das UCs, o local onde os 

animais são criados e para quem eles estão sendo vendidos. A Adepará, porém, tam-

bém não responde às solicitações.

“O que sabemos é que existem centenas de fazendas dentro das unidades de con-

servação, e que não deveriam estar ali. Mas não temos informações sobre a produção 

pecuária: de onde está vindo o gado, para onde está indo. Isso é um gargalo para nós”, 

afirma Rodrigues.
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O impasse com o órgão estadual de defesa agropecuária, no entanto, não é novidade 

na região. Ainda em 2009, apenas dois anos após o nascimento do ICMBio, o Ibama já 

se estranhava com a Adepará. Naquele ano, durante a Operação Boi Pirata, o órgão do 

Ministério do Meio Ambiente entrou em contato com a Adepará solicitando dados de 

pecuaristas que estavam derrubando floresta ilegalmente para expandir áreas de pasto. 

O pedido foi negado, com a justificativa de que as informações são sigilosas.

O caso foi parar na Justiça, e o Ibama chegou a multar em R$ 15 mil um dos ser-

vidores da entidade, por sonegar informações. O troco não demorou a chegar. Há 6 

anos, Em 2011, numa continuação da Operação Boi Pirata, o órgão ambiental apre-

endeu e retirou milhares de cabeças de gado de áreas protegidas no Pará, sem que as 

GTAs fossem emitidas. A Adepará lavrou um auto de infração, devolvendo uma multa 

de mais de R$ 12 mil à equipe de fiscalização. “Na região, esta foi a última ação de 

retirada de gado em UC que eu tenho notícia”, diz Diego Rodrigues, do ICMBio.

O mal estar se arrasta até hoje. “O Ministério Público Federal entende que a GTA 

é um documento público, que deveria estar disponível não só para os órgãos de fis-

calização, como para qualquer cidadão. Assim como ocorre com a guia de transação 

de madeira ou com o contracheque de qualquer servidor público do país”, diz o pro-

curador da República Daniel Azeredo. “Negar o acesso a essas informações significa 

descumprir a lei federal de transparência”.

Foi baseado neste argumento que o Ministério Público interveio em favor do Iba-

ma e exigiu que a Adepará abrisse seu sistema para o órgão ambiental. Após anos de 

negociações, no início de 2017 finalmente esta decisão foi concretizada. Mas par-

cialmente. Desde então, o Ibama tem acesso aos dados de movimentação de gado no 

estado, conseguindo checar a origem e o destino dos rebanhos ilegais. Informações 

sobre quantidade de animais ou coordenadas geográficas da propriedade, por exem-

plo, permanecem em sigilo.

“A gente sabe que existe um receio do setor agropecuário em abrir esses dados para 

os órgãos ambientais porque tem muita criação de boi em áreas não autorizadas”, diz 

o coordenador geral de Fiscalização do Ibama, Renê Luiz de Oliveira.

A Adepará não atendeu ao pedido de entrevista de ((o))eco. Em relação às solicita-

ções do ICMBio, o órgão estadual apenas afirmou, em nota, que as demandas foram 

“protocoladas na gestão passada”, dando a entender que a entrada do novo diretor-geral 

da agência - que ocorreu em maio de 2017 - exigiria novos ofícios por parte do ICMBio.

PODER PELA METADE

Desde o momento em que foi criado por lei, em agosto de 2007, o Instituto Chi-

co Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) recebeu o “poder de polícia 

ambiental para a proteção das unidades de conservação” do país. Dois anos após seu 

nascimento, uma Instrução Normativa descrevia minuciosamente os procedimentos 

que o órgão deve adotar ao se deparar com infrações ambientais dentro de UCs. A 

apreensão de animais exóticos – caso do gado – está incluído na lista.

“Ao identificar a infração, nós aplicamos as sanções administrativas para garantir 

que o dano ambiental seja cessado. Além da multa e do embargo, também podemos 

apreender o objeto que está causando o dano ambiental”, explica Diego Rodrigues, 

que coordena a equipe de fiscalização do ICMBio no mosaico de UCs da BR-163, no 

Pará. “Fazendo um recorte para a pecuária: se o gado estiver numa área embargada 

em UC de proteção integral, podemos apreendê-lo e retirá-lo direto. Se for em uma 

unidade de uso sustentável, temos que notificar o produtor para que ele retire os 

animais dentro de um período. Caso não cumpra, fazemos a apreensão. Enquanto 

ICMBio, temos autoridade para isto”.

O problema é que no caso da movimentação de animais vivos e exóticos, como o 

gado, ela precisa estar acompanhada das Guias de Trânsito Animal (GTA). O docu-



108 109

mento é uma exigência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Além 

de conter dados sobre o proprietário, a GTA traz informações sobre a vacinação do 

rebanho, atestando que os bois estão em dia com os requisitos sanitários. O objetivo 

é garantir o rastreamento de animais e vegetais para prevenir qualquer possibilidade 

de disseminação de doenças pelo país.

Rodrigues explica que a retirada dos rebanhos ilegais sem GTA seria uma medida 

atropelada. Além dos riscos sanitários e do mal estar que seria gerado com os órgãos 

de controle sanitário, o destino do gado apreendido seria incerto: “Nós já identifi-

camos entidades que gostariam de receber a doação desses animais apreendidos. A 

Secretaria de Educação de Itaituba, por exemplo, já se propôs a realizar a logística de 

retirada dos rebanhos para serem usados na merenda escolar. Porém, para trazer o 

gado da fazenda para o abatedouro eles vão precisar da GTA, senão o frigorífico nem 

recebe o animal, pois não sabe sua origem”, explica.

Para o procurador Daniel Azeredo, do Ministério Público Federal, o ideal seria que 

a Adepará – responsável pela emissão das GTAs no Pará – assinasse um termo de coo-

peração técnica com os órgãos de fiscalização ambiental, para um trabalho permanen-

te de colaboração mútua. A Adepará, no entanto, segue ignorando as solicitações do 

ICMBio. “Eles não podem deixar de efetuar uma operação porque um órgão estadual 

se recusa a cooperar”, afirma Azeredo. “Se o diálogo não resolver, é preciso partir para 

a aplicação de penalidades”.

Onde cabe um  
boi, ôpa, cabem  
três ou quatro
Por Juliana Tinoco (reportagem)  
e Marcio Isensee (fotos)

CLIQUE AQUI PARA A MATÉRIA ORIGINAL
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A pecuária no Mato Grosso funciona com uma ocupação de menos de um boi por hec-

tare, uma fração do que é possível. Isso incentiva o desmatamento de novas áreas e é re-

sultado da baixa capacitação do produtor e de uma cultura de investir apenas no aumento 

do rebanho e não na melhoria das pastagens. O projeto Novo Campo criou um modelo de 

investimento que aumenta até quatro vezes a produtividade, sem risco financeiro para o 

produtor. Trata-se de um projeto-piloto de pecuária intensiva, que, se replicado em gran-

de escala, será uma das chaves para o desmatamento zero na Amazônia.

VOLTA POR CIMA

Por oito anos, o pecuarista Francisco Militão assistiu à degradação de suas pastagens 

que perdiam a capacidade de manter o tamanho de rebanho. A única saída era alugar 

pasto em outras propriedades para acomodar o seu gado. O negócio ia mal: o número 

de cabeças de gado estagnou, enquanto a extensão de terra exigida para mantê-lo subia. 

“Minha propriedade caminhava para se tornar toda degradada, e crescia a despesa com 

aluguel de outros pastos. Sem dinheiro na mão, ou eu vendia a fazenda ou investia em 

melhorias”, diz Militão. Foi quando, há quatro anos, entrou para o projeto Novo Cam-

po, e com ele virou o jogo. Acabou com a necessidade de arrendamentos nos vizinhos 

e colocou a sua fazenda, a São Matheus, de 544 hectares e 800 cabeças, no caminho de 

quadruplicar a capacidade de gado que comporta. Se todos os pecuaristas seguissem 

esse exemplo, por tabela, acabaria a pressão da pecuária por novos desmatamentos. E 

essa pressão é a maior de todas.

A São Matheus fica no município de Alta Floresta, norte do Mato Grosso, porta 

de entrada da Amazônia e pólo de expansão agropecuária, onde boa parte dos 83 mil 

habitantes é loira de olhos azuis. São paranaenses, catarinenses ou seus descendentes, 

gente do sul do Brasil que migrou em busca de terra.  Militão, 55, há trinta anos no 

Mato Grosso, tem avós espanhóis e migrou do Paraná.

A cidade de Alta Floresta completou 40 anos, contabilizados a partir da chegada de 

Ariosto da Riva, chamado de “o último bandeirante”. Quando aportou por lá, incenti-

vado pelo governo, montou fazenda onde plantava cacau, milho, guaraná, entre outros. 

De um avião, hoje exibido no centro da cidade, levava os recém-chegados para do alto 

escolher os lotes de floresta que iriam adquirir. Viveu em uma casa azul situada na rua 

que agora leva seu nome. Hoje, ela é sede do Instituto Centro e Vida (ICV), ONG há 15 

anos ativista no combate ao desmatamento na região.

Alta Floresta, ou “Falta Floresta”, como é carinhosamente apelidada, já perdeu 55% 

de sua área verde. O estado do Mato Grosso, por sua vez, perdeu 38%, que foram ocu-

pados principalmente pela pecuária.

MORTE SÚBITA

Os problemas de sempre aparecem na região: especulação fundiária e expansão 

ilegal da soja e do gado. Pelo potencial de conflito, o ICV, única ONG atuando no 

norte, prefere apostar na parceria. Há quatro anos, iniciou o projeto Novo Campo, 

baseado em uma metodologia desenvolvida pelo Ministério da Agricultura, através 

da Embrapa Gado de Corte, chamado Boas Práticas Agropecuárias - ou BPA. O Novo 

Campo almeja revolucionar a prática pecuária na região.

No início, o maior problema era convencer os fazendeiros a adotarem o projeto de 

uma ONG, vista como velha inimiga de guerra. O truque foi uma fatalidade que fez 

cruzar o caminho dos fazendeiros e do ICV.  Trata-se do fenômeno da morte súbita - 

degradação repentina e veloz do capim no pasto, tornando-o imprestável para o boi. 

O problema é comum ao norte do Mato Grosso, onde o regime intenso de chuvas e 

solos de baixa permeabilidade deixam a espécie de capim braquiária, originária da 

África, suscetível à infestação por fungos. O efeito foi devastador e pôs em risco o 
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negócio de pecuaristas como Militão. A necessidade, então, falou mais alto e as por-

teiras começaram a se abrir.

GRANDES RETORNOS, TÉCNICAS SIMPLES

A inovação do BPA é usar um pacote de práticas acessíveis, mas que juntas multi-

plicam a produtividade. “No Mato Grosso, a média de cabeças de gado por hectare é 

menor que um boi”, diz Vando Telles, 35, diretor da empresa PECSA (Pecuária Sus-

tentável na Amazônia), braço de consultoria privada criado a partir do Novo Campo. 

“Em Alta Floresta, uma região boa, essa taxa sobe para 1,1 boi por hectare”, continua. 

“Na média, as fazendas-piloto vão a 1,9, mas as áreas de alta intensidade alcançam 

2,8, um ganho de quatro vezes sobre o resultado típico no Estado”.

Outra medida é a quantidade de arrobas por hectare (uma arroba é o equivalente a 

15kg de carcaça de carne). Telles conta que esse indicador é de 3,36 arrobas/hectare na 

média mato-grossense e atinge 22 arrobas nas áreas intensivas do Novo Campo, um 

crescimento de 6,5 vezes.  O efeito na lucratividade é semelhante. Ele salta de algo entre 

zero e R$100 por hectare/ano para incríveis 680 reais nas áreas de pecuária intensiva.

Nada depende de tecnologias sofisticadas. Um dos princípios é a adoção de ferra-

mentas de controle de custos, para permitir ao pecuarista saber quanto valem seus 

bois. “Na prática, muitos dos que estão no campo não têm ideia de como ler números. 

Mato Grosso Alta Floresta Fazendas-piloto Áreas intensivas

Cabeças/hectare 0,76 1,12 1,92 2,80

Arrobas/hectare 3,36 22 10,98 22,0

Lucro/hectare Até R$ 100 Até R$ 100 Até R$ 680

Não sabem avaliar receitas e despesas “, diz Telles. A capacitação da mão de obra é ou-

tro ponto crítico. Para além do cumprimento da legislação trabalhista, o que já é um 

avanço para uma atividade que ainda figura como adepta do trabalho escravo, a ideia 

é gerar comprometimento dos funcionários em adotar melhores práticas.

Na sequência começam os trabalhos de reforma da pastagem degradada, que trata 

o capim como uma plantação tradicional. A diferença é quem colhe: o boi. Entram em 

cena análise de solo e a preparação do terreno para receber nutrientes e plantio. O 

cálculo de alimentação suplementar com ração para os animais leva em consideração 

a época do ano e as características da propriedade e dos animais. Outras práticas são 

a implantação de sistema interligado de canalização de água para melhor aproveita-

mento do animal, proteção aos cursos de rio e recuperação de margens degradadas, 

além de planejamento do território para garantir a rotação das áreas de pastagens.

GARGALO NO CRÉDITO

Reformar a pastagem, no entanto, não é barato. Sai a uns R$3 mil por hectare, um 

terço do valor de aquisição da terra, hoje, em torno de R$9 mil o hectare. Para que 

esse investimento aconteça é preciso vencer a resistência da cultura de negócios do 

pecuarista e mostrar que vale a pena. Além disso, é crucial o acesso a crédito. Só assim 

projetos como o Novo Campo podem vingar e se disseminar.

“É fácil falar para um agricultor captar um milhão de reais no banco para lavoura. 

Mas não adianta falar para o pecuarista pegar empréstimo para comprar calcário para 

o solo, ou semente de capim. Aquilo não faz parte da vivência dele. O pecuarista só 

tem um conceito de investimento: gado. É só para comprar gado que ele aceita pedir 

empréstimo”, diz Telles. O problema é que o boi é abatido, mas a terra fica. Com o 

solo degradado e o capim morrendo, o gado emagrece, o produtor se descapitaliza, 

acaba ou cedendo o seu espaço para a agricultura, saindo em busca de outro canto 

para desmatar, ou abrindo mais floresta ali mesmo onde está.
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Segundo Telles, o investimento feito em um projeto Novo Campo se paga entre 3,5 

e 4 anos. Para financiá-lo, a PECSA tem uma parceria com o fundo francês Althelia, 

que disponibilizou 11,5 milhões de euros (R$ 43 milhões) com um intuito de benefi-

ciar 10 mil hectares.

“O produtor entra com a terra e nós com o investimento, assumindo o risco. Não 

é um modelo de financiamento, é parceria rural”, diz Telles.

O caminho para a grande escala, no entanto, ainda é longo. Em Alta Floresta, a ca-

pacidade de abate é de 860 mil cabeças por ano. Já a das fazendas incluídas no projeto 

Novo Campo não chega nem a 2% do abate do município – cerca de 15 mil cabeças/

ano. Só a rede de fast food Mc Donald’s compra do Brasil 1 milhão de cabeças/ano.

VIGILÂNCIA

Os critérios ambientais para se entrar no projeto Novo Campo são severos. A pri-

meira exigência é comprovar a legalidade das fazendas por onde passam os bois. Em 

geral, eles nascem em fazendas de cria, que os repassam para fazendas de engorda, 

as quais, por sua vez, os vendem para o abate. Rastrear o bezerro desde a sua origem 

é essencial para limpar a cadeia da pecuária do desmatamento ilegal. Isso pois, as 

fazendas de engorda com frequência crescente precisam comprovar a sua legalidade 

aos frigoríficos compradores, enquanto o fazendeiro da cria costuma passar incógnito 

e ainda tem facilidade para desmatar e sair impune.

Existe um pulo do gato para melhorar o monitoramento: o boi só circula entre 

fazendas com o porte de um documento obrigatório, o Guia de Trânsito Animal, ou 

GTA, usado para fins de vigilância sanitária, como garantir a vacinação contra a fe-

bre aftosa. Hoje, o GTA é a única fonte que revela a origem do animal, mas, como 

contém dados comerciais, por lei, é um papel sigiloso. Nem o Ministério Público ou 

os frigoríficos podem requisitá-lo. Mas, se o pecuarista quiser figurar entre os atuais 

23 produtores inscritos no Novo Campo, vai precisar convencer seus fornecedores a 

liberarem estas informações, para garantir que nenhuma fazenda da cadeia desmatou 

ilegalmente. Além disto, a meta é limpar também o circuito que produz a ração do 

animal. O programa trabalha hoje somente com fornecedores de milho que estejam 

em conformidade com as leis ambientais e zerados em desmatamento ilegal.

O objetivo final é controlar de ponta a ponta a cadeia da pecuária e rastrear o ani-

mal do nascimento ao abate.

Os brincos de identificação são um reforço tecnológico adotado pelo Novo Campo 

para atingir esse objetivo. Cada animal recebe o dispositivo que contém um número 

individual. O uso não é obrigatório no Brasil, mas há mercados externos que o exigem.

CULTURA DE DESMATAR

O pecuarista na Amazônia é antes de tudo um tradicionalista, como eles próprios se 

definem. A atividade tem como características empregar mão-de-obra não qualificada e 

pouca tecnologia. A paixão pelo ofício e altas doses de teimosia figuram também no rol 

de peculiaridades. “O pecuarista geralmente absorveu o sistema antigo dos pais e avós”, 

conta Francisco Militão. “Se estava degradando a natureza, comprava novas áreas ou 

derrubava mais floresta”.

Militão fala de um tempo em que tudo era permitido. Tempo de ocupação desenfre-

ada da Amazônia, quando o produtor era incentivado pelo próprio governo a derrubar 

florestas a qualquer custo, até em margens de rios. Trinta anos depois, recuperar as 

matas que protegem os cursos d’água é lei. Militão cumpre à risca.

GANHOS DA PORTEIRA PARA DENTRO

“Dá para colocar todo o rebanho do Mato Grosso em metade da área. Não precisa-

ria de desmatamento nenhum por pelo menos uns 30 anos. Até lá, novas tecnologias 

terão surgido”, diz Vando Telles.
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As projeções do Imea (Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária) con-

firmam: a previsão até 2022 para o Mato Grosso é de redução de 20% da área de 

pastagem para abrigar um rebanho que se estabilizará em 29 milhões de cabeças. O 

segredo estará em aumentos de produtividade como o que propicia o Novo Campo. 

Já para a agricultura o cenário é reverso: por já empregar altos níveis de tecnologia, 

a expectativa é de que a sua expansão se dê em terras hoje usadas para gado. Telles 

garante que é possível reduzir área de pastagem para cedê-las à agricultura. 

A principal crítica do lado de quem está pensando em investir é de que o mercado 

não vê valor agregado em carne temperada a boas práticas. “Eu invisto em toda esta 

qualidade, mas chego no frigorífico e ele paga o mesmo preço da carne das vacas 

velhas do Seu João”, reclamam os fazendeiros. Vando retruca: “o grande poder do 

produtor é da sua porteira para dentro. Sobre o mercado ele não tem domínio, mas 

sobre a sua fazenda, sim”. As exigências dos grandes compradores também crescem. 

Fruto de pressões do Greenpeace, desde 2013, a rede de supermercados Walmart 

criou um sistema próprio de monitoramento da carne oriunda da Amazônia. A rede 

garante que seus clientes não encontrarão carne de procedência desconhecida em 

suas gôndolas e promete desenvolver parcerias com fornecedores que busquem ga-

rantir a qualidade dos produtos.

Projeções de expansão 
agropecuária em Mato 
Grosso (em mihões de 
hectares).
 Fonte: IMEA/2012

Projeções de produti-
vidade agropecuária 
em Mato Grosso (soja: 
toneladas/hectare; e 
gado: arroba/hectare). 
Fonte:  
IMEA/Outlook MT 2023

“Nós somos apaixonados por pecuária. Crescemos vendo nossos pais formar a pro-

priedade. Fomos criados com este olhar rural”, diz Francisco Militão. Ele se orgulha 

dos resultados que obteve e mostra detalhes em sua fazenda pensados para melhorar 

a sustentabilidade da produção. Cercou as áreas próximas a cursos de água e criou 

uma rede para captação de água, distribuída em bebedouros artificiais -- “áreas de 

lazer” dos bois --, mantidos limpos com o uso de peixes. Fez reflorestamento com 

espécies nativas, cujo sombreado é abrigo dos animais contra o sol quente.

Tudo o que fez, considera investimento, não gasto. Orgulha-se em especial de ter 

mudado a própria mentalidade: “Agora sinto que estou trabalhando de forma empre-

sarial. Sei qual a previsão do meu gado, quantos animais vou matar e quando. Há um 

planejamento financeiro. Isso trouxe de novo a esperança para a nossa atividade”.

Se todo pecuarista seguir o caminho de Militão, o problema do desmatamento no 

Mato Grosso -- e na Amazônia -- pode estar com os dias contados. Mas Militão ainda 

representa uma pequena fração do esforço necessário.
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Marcelândia:  
dividindo  
frustrações  
com o Ibama
Por Juliana Tinoco (reportagem)  
e Marcio Isensee (fotos)

Área recém desmatada ainda 

queima quando a equipe  

do IBAMA chega ao local.

Foto: Marcio Isensee 

O Mato Grosso até agora é o maior desmatador de 2016, de acordo com dados do Sis-

tema de Alerta do Desmatamento (SAD), da ONG Imazon. Dentro do estado, o 2º lugar 

em alertas é ocupado pelo município de Marcelândia, localidade de 12 mil habitantes ao 

norte do estado, próximo ao Parque indígena do Xingu. O Eco esteve em Marcelândia em 

maio acompanhando a rotina de um dia de fiscalização de campo do IBAMA  na região, 

parte do 5o período da Onda Verde, operação que ao longo dos 365 dias do ano percorre 

a Amazônia com o intuito de conter o desmatamento.

O time do IBAMA escalado para a missão em Marcelândia tinha oito membros, a 

maioria paulista. Muitos eram biólogos, outros, gestores. Alguns da velha guarda, oriun-

dos de instituições ambientais anteriores à existência do próprio IBAMA. Havia também 

recém-chegados, que pela primeira vez pisavam em solo amazônico. Traço comum a qua-

se todos é o cigarro – fumam um atrás do outro. “O trabalho é estressante”, justificam o 

que parece ser um ritual de campo. Boa parte estava há semanas em Marcelândia, e havia 

quem tivesse chegado meses antes para a missão na Amazônia. Ao dar entrada no hotel 

que fazia de residência temporária para a turma, me perguntam no balcão se eu estou 

com o pessoal do IBAMA. Fico sem saber ao certo se dizer que sim é bom ou mau sinal.

Marcelândia

CLIQUE AQUI PARA A MATÉRIA ORIGINAL

http://www.oeco.org.br/reportagens/marcelandia-dividindo-frustracoes-com-o-ibama/
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“Antes o povo ficava nervoso quando eles chegavam. Hoje já não se preocupam tan-

to”, diz Denise, funcionária do bar onde o grupo se reúne para assistir ao futebol na-

quela noite. Tendo ou não medo, a chegada da fiscalização em cidade de desmatador é 

percebida e comentada.  No dia seguinte, abastecendo o tanque das caminhonetes para 

sair em missão, um carro desconhecido é percebido rondando novamente a equipe. 

“Esse cara está todo dia atrás da gente”, comenta João Brito, um dos fiscais em ação, ao 

ver o automóvel junto ao posto. “Eles ficam de olho para ver a direção que vamos seguir 

e avisam aos outros”.

EM CAMPO

A caravana parte. Na mão do coordenador da operação, Thiago Bianconi, um mapa 

impresso do Google identifica os pontos a serem vistoriados naquele dia. São as co-

ordenadas extraídas de imagens de satélite, origem dos alertas de desmatamento. 

Sinal de tempos modernos. Em um passado não tão distante, os fiscais em campo 

contavam com recursos bem menos tecnológicos. “Hoje a geolocalização nos diz onde 

estão desmatando. Antes era o dono da padaria, o seu Barriga da birosca, o povo do 

lugar mesmo que denunciava”, relembra Brito, testemunha de um tempo sem GPS, 

em que fiscal praticamente farejava o desmatamento com a intuição.

Apesar das facilidades tecnológicas, o trabalho em campo é de formiguinha. Pri-

meiro, é bom um pouco de sorte, para chegar aos pontos identificados pelo satélite 

sem se deparar com um tronco bloqueando o caminho ou armadilha pior, usados 

para sabotar a operação. “Conhece jacaré?”, pergunta Brito, mostrando a foto de uma 

objeto em formato de boca dentada, similar a do animal, escondido estrategicamente 

sob troncos e pronto para estraçalhar o pneu dos carros. Depois, é preciso identificar 

e atualizar as coordenadas geográficas, pois é comum imagens de satélite antigas. 

“Muitas vezes chegamos no local e a situação já está bem diferente”, conta Thiago. 

Cada vistoria inclui um levantamento minucioso da realidade no campo, com fotos e 

descrição do estágio de degradação de cada área.

Thiago exemplifica o ciclo mais comum. “Tiram as árvores maiores, jogam o primeiro 

fogo. Depois vem o capim e soltam o gado para pisotear. Aí vem outro fogo”, explica. 

O processo, lento, acontece sucessivas vezes até que a mata despareça. Nem sempre o 

satélite capta o desmatamento acontecendo. Espertos, os criminosos começam reti-

rando as árvores maiores e mais valiosas, sem deixar o campo aberto o suficiente para 

ser detectado do alto. É o caso do primeiro ponto que visitamos. Apesar da imagem 

que indica o desmatamento ser de março de 2016, o fiscal olha em volta e atesta: “Aqui 

deve ter levado uns dez anos para chegar na situação que está hoje. Ou não tínhamos 

imagem, ou ela estava ruim, com nuvem”, diz. Como é início da época da seca, Thiago 

conclui que o provavelmente quem estava degradando aquela área está só esperando o 

tempo firmar para atear mais fogo. “Esta já é quase a última etapa”.

SOZINHA, FISCALIZAÇÃO NÃO DÁ CONTA

“Nós temos dificuldade em encontrar servidores dispostos a pegar a chefia em 

áreas de conflito”, conta Lívia Martins, Superintendente do IBAMA no Mato Grosso. 

“É o tipo de tarefa em que o cara se expõe, briga com a comunidade inteira, briga com 

a mulher, pois nunca tem horário para chegar em casa. Temos colegas com nível de 

estresse bem alto, chegamos a remover gente de áreas onde sofriam ameaças”, diz. 

Em operação, o trabalho dos fiscais vai de domingo a domingo, sem pausa para almo-

ço. Para apreender maquinário, o jeito é sair de noite e passar a madrugada de tocaia. 

Lívia orgulha-se não só do trabalho das equipes, mas da eficiência da instituição em 

termos de inteligência ambiental. “O IBAMA melhorou muito em efetividade para 

julgar processos e direcionar a fiscalização. Nosso esforço em conter o desmatamen-

to só aumentou”, garante. No Mato Grosso, no entanto, fiscalização sozinha não dá 

conta de conter o problema. “Chegamos no limite possível para operar em campo. São 

necessárias outras medidas do governo do estado para compor conosco”, diz.

Entre elas, Lívia ressalta a necessidade de políticas que diferenciem efetivamente 

o proprietário regularizado daquele que produz soja e gado sem estar em dia com a 

documentação exigida, ou mesmo envolvido em crime ambiental, e que ainda assim 
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consegue vender a mercadoria. “O Mato Grosso é hoje o maior produtor de soja do 

Brasil porque parte desta soja é oriunda de área embargada”, garante Lívia. “Se você 

vai a campo, detecta isto claramente”. Apesar de não conseguir financiamento rural 

com sua propriedade em lista de embargo do IBAMA, muitos fazendeiros descum-

prem a lei e seguem produzindo. “E esta soja não se perde no campo, não. Ela inclusi-

ve é exportada. Em algum momento há falta de controle”.

Na pecuária, existe o  Termo de Ajuste de Conduta (TAC) da Carne, firmado em 

2010 entre frigoríficos operando na Amazônia e o Ministério Público Federal (MPF). 

Este acordo exige que os frigoríficos monitorem a origem do animal que estão ad-

quirindo sob aspectos ambientais e sociais. Isso abrange rastrear seus fornecedores 

e excluir de seu cadastro de compras aqueles que figurem em listas de embargo do 

IBAMA, de trabalho escravo do Ministério do Trabalho e que estejam de alguma for-

ma ligados a desmatamento ilegal, invasão de Terras Indígenas e Unidades de Con-

servação. No Pará, onde o TAC da Carne começou, 64% dos frigoríficos já aderiram 

ao pacto. No Mato Grosso, a adesão ainda não passa de 26%, com o agravante de o 

estado ser o detentor do maior rebanho bovino do país.

PERDIDO PARA SEMPRE

Em Marcelândia, o dia de fiscalização que acompanhamos percorreu sete pontos 

identificados por satélite. Em quase todos, a realidade confirmou se tratarem de áreas 

degradadas com dinâmicas similares: corte seletivo de árvores e fogo. Em alguns ca-

sos, a vegetação demonstrava potencial de um dia voltar a se regenerar, caso a agres-

são cesse. Em outros, nem tanto.  A multa pela ilegalidade é contabilizada em hecta-

res – são R$ 5 mil reais para cada hectare. Mas a média de pagamento é baixíssima: 

entre 1 e 3%.

Distante de onde se possa ver da estrada, clareiras são estrategicamente abertas. 

Mas o fiscal determinado encontra até o que não está procurando. Foi assim, de sur-

presa, que topamos com a cena mais desoladora, em um local que não aparecia na 

rota do dia: uma área aberta, cercada por densa floresta ao fundo e pasto ao redor, a 

visão triste de uma recente devastação. A fumaça ainda saindo do resto de troncos 

queimados, o solo cinza, revirado e coberto por marcas do pneu de tratores, uma 

cabana improvisada, abandonada às pressas.

Thiago dá o veredito: “Solo exposto, sinal de máquinas, indícios de que houve mo-

vimentação recente por conta das queimadas ainda com fumaça. O procedimento 

agora é identificar o proprietário, fazer a autuação e o embargo da área”, sentencia. 

“Este é o estágio final. Daqui já iriam preparar a área para o gado ou plantação de 

alguma cultura agrícola. Se não tiver nenhum projeto de recuperação desta área, di-

ficilmente ela vai regenerar”, conta com certo desânimo. A cena parece baixar por 

instantes o bom humor da equipe. O grupo forma uma pequena roda para confabular 

e seguir para o próximo local suspeito de desmatamento. Antes, fumam um cigarro.
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Operação ‘Carne 
Fria’ do Ibama 
autua JBS, mas 
governo federal 
tenta abafar
Por Eduardo Pegurier

Dentre os frigoríficos autua-

dos na operação “Carne Fria”, 

estavam as unidades de Re-

denção e Santana do Araguaia, 

no Pará, pertencentes à JBS.

Foto: Marcio Isensee 

Por coincidência, e mais azar do governo de Michel Temer, em pleno turbilhão da ope-

ração Carne Fraca, o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu-

rais Renováveis) deflagrou na última 2ª feira, 20/3, outra operação que atinge gravemente 

a indústria da carne no país, inclusive a JBS, a maior empresa do ramo, dona das marcas 

Friboi, Seara e Swift.

Ninguém combinou, mas o Ibama chamou a sua operação de Carne Fria. Nessa ação, 

autuou 14 frigoríficos no Pará, Bahia e Tocantins que compraram 58 mil cabeças de gado, 

produzidas em 26 fazendas com áreas embargadas pelo Ibama por  desmatamento ilegal 

na Amazônia.

Dentre os frigoríficos, estavam as unidades de Redenção e Santana do Araguaia, no 

Pará, pertencentes à JBS.

Feitas as autuações, o Ibama estava pronto para divulgar o sucesso da talvez mais técni-

ca operação que já realizou, e uma das mais bem-sucedidas em flagrar grandes infratores.

Isso não aconteceu, porque, em seguida, e de Brasília, o governo começou uma opera-

ção para tentar abafar a divulgação em nível nacional – vários sites de notícias regionais já 

publicaram notas a respeito. Segundo apurou ((o))eco, Suely Araújo, presidente do Ibama, 

ensaiou duas vezes convocar uma coletiva de imprensa, mas acabou não indo em frente. 

A mais formal delas aconteceria nesta 6a feira, 24/3, em Belém do Pará, e seria feita em 

conjunto com o Ministério Público Federal, que apoiou a operação.

A reviravolta ocorreu porque nem mesmo o Ministério do Meio Ambiente (MMA) es-

tava bem informado sobre a Carne Fria. Quando o Planalto tomou conhecimento do que 

CLIQUE AQUI PARA A MATÉRIA ORIGINAL
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estava acontecendo foi cobrar satisfações do Ibama pelo novo desastre de comunicação e 

tentar adiar a sua publicidade. Tarde demais. A tentativa de conter danos não funcionou 

porque o Ibama havia avisado sobre a ação a repórteres da Rede Globo e Repórter Brasil.

No meio do inferno astral da Carne Fraca, da Polícia Federal, a Carne Fria, do Ibama, é 

um repique do desgaste que o governo e a indústria estão passando. E dessa vez, por uma 

razão muito mais difícil de consertar: destruição de bioma. A operação torna público que 

pelo menos uma grande exportadora de carne brasileira está comprando animais criados 

em áreas de desmate ilegal. E áreas de pasto para gado representam cerca de 60% do des-

matamento acumulado na Amazônia.

É mais fácil tirar um lote de carne estragada do supermercado do que regenerar partes 

destruídas da floresta mais famosa do planeta. As unidades da JBS de Redenção e Santa-

na foram autuadas pelo crime ambiental de “adquirir produto de área embargada”, o que 

significa, no caso, área desmatada fora da lei.

UM ANO DE PREPARAÇÃO

A Carne Fria começou a ser planejada há cerca de um ano, em 2016. Em vez de fisca-

lização em campo, a operação usou um esforço de inteligência para pegar os infratores. A 

sua primeira etapa ocorreu em janeiro de 2016, quando o Ibama notificou os frigoríficos 

a entregar ao instituto os documentos que mostram a procedência do gado que adquirem.

O documento mais importante para a investigação foi o chamado GTA (Guia de Trân-

sito Animal), usado para controle sanitário, em especial da febre aftosa. De posse do GTA 

é possível saber qual o percurso do gado, das fazendas que criam e as que engordam até 

chegar à porta do frigorífico. Os dados dos frigoríficos foram comparados com os forne-

cidos pela Adepará (Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Pará). Por 

sua vez, a Adepará só forneceu esses dados depois de pressionada pelo Ibama e pelo Mi-

nistério Público. Uma vez de posse dos dados da indústria e da agência fiscalizadora, o 

cruzamento apontou os infratores.

Uma consequência da operação do Ibama, segundo apurou ((o))eco, foi a queda do su-

perintendente interino do instituto no Pará, Luiz Paulo Printes, um dos responsáveis por 

preparar a Carne Fria. Ele foi destituído do cargo na manhã desta 4a feira, 22/3.

Agora, além de fraca, a carne é fria e envolve crime ambiental: mais desmata-

mento na Amazônia.

OUTRO LADO: IBAMA

Procurado, o Ibama negou ter havido cancelamento de entrevistas a respeito da Carne 

Fria. Afirma que a operação ainda durará cerca de 15 dias e que divulgará nota com infor-

mações oficiais. Os resultados ainda seriam parciais.

OUTRO LADO: JBS  

(*a nota foi atualizada pela empresa às 18h/23.03.2017)

Procurada, a empresa negou ter comprado de fornecedores irregulares. Eis a íntegra da 

nota recebido pelo ((o))eco:

A JBS reitera que não comprou e não compra nenhum animal de fornecedores incluídos 

na lista de áreas embargadas do Ibama e vem cumprindo integralmente o TAC (Termo de 

Ajustamento de Conduta), assinado com o Ministério Público Federal do Pará em 2009.

A Companhia não é e não pode ser responsabilizada pelo controle e movimentação de 

gado de seus produtores. A empresa não tem acesso a Guia de Transito Animal (GTA) - do-

cumento de posse e de uso exclusivo do governo -, único responsável pelo controle de trânsito 

animal. Dessa maneira, é um absurdo que o Ibama queira imputar à indústria frigorifica a 

responsabilidade por garantir esse controle.
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No que é de sua responsabilidade, a JBS trabalha com um sistema de monitoramento sofisti-

cado com imagens de satélite e análise de documentos públicos. Fornecedores irregulares são ime-

diatamente excluídos. Nas três últimas auditorias independentes, a JBS obteve mais de 99,9% 

de conformidade com critérios socioambientais aplicados à compra de gado.

OUTRO LADO: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

O Ministério da Agricultura informou, por meio de sua assessoria de comunicação, 

não ter conhecimento da operação Carne Fria.

 *Essa matéria foi atualizada às 10h14 de 23/03/2017

Amazônia: 
em 4 anos, 
desmatamento 
em Unidades de 
Conservação quase 
dobra
Por Bernardo Camara

Tratores apreendidos em 

operação realizada na APA 

Triunfo do Xingu, que 

ocupa o 1o lugar no ranking 

de UCs desmatadas.

Foto: Divulgação/Ascom Semas
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A recente arrancada do desmatamento na Amazônia não está poupando as áreas pro-

tegidas. De 2008 a 2015, a perda em UCs da região dobrou em termos percentuais, pas-

sando de 6% para 12% da área total derrubada. E, nos últimos 4 anos, a área de floresta 

devastada em unidades de conservação (UCs) da Amazônia Legal subiu 80%, contra 35% 

do desmatamento em geral. Os dados estão no estudo “Unidades de Conservação mais 

Desmatadas da Amazônia Legal (2012 – 2015)”, da ONG  Imazon, que acaba de ser divul-

gado.  Neste período, estima-se que o desmatamento causou a morte ou o deslocamento 

de cerca de 4,2 milhões de aves e 137 mil macacos.

O Imazon listou as 50 UCs da região mais impactadas pelas motosserras. Sozinhas, 

estas áreas protegidas perderam 230 mil hectares de floresta, ou 97% do total de 237 mil 

hectares desmatados em UCs da Amazônia entre 2012 e 2015. Elas se concentram ao 

longo do chamado “Arco do Desmatamento”, em especial nos estados de Pará e Rondônia. 

Dessas 50 Unidades de Conservação, 47 são de uso sustentável, aquelas que admitem 

atividades humanas no seu interior.

“Queríamos identificar as áreas que estavam sofrendo mais desmatamento e que de-

veriam receber mais atenção”, diz Elis Araújo, pesquisadora do Imazon e uma das autoras 

do estudo. “As UCs mais críticas estão em áreas cobiçadas, onde há expansão da fronteira 

agrícola ou próximas a projetos de infraestrutura, como pavimentação de rodovias, cons-

trução de portos, hidrovias e hidrelétricas”.

VIÉS POLÍTICO

A Floresta Nacional Bom Futuro é um caso emblemático do desmatamento em 

UCs. Em 2009, chegou a ter mais de 35 mil cabeças de gado dentro de seus limites. 

Por isso, naquele ano, uma megaoperação envolvendo Ibama, ICMBio, Polícia Fede-

ral, Força Nacional e outras instituições levou 400 agentes para a Flona, a fim de aca-

bar com o desmatamento, retirar os rebanhos e retomar a gestão da área pelo poder 

público. “Era a maior operação que já tinha sido feita na área ambiental”, diz Paulo 

Volnei Garcia, chefe da Bom Futuro na ocasião. “Levamos em torno de um ano para 

fazer o planejamento das ações”.

Com os planos afiados, os agentes se instalaram nas quatro bases construídas dentro 

da Flona para apoiar a operação. Dali em diante, o cerco se fechou. Não entrava mais 

uma cabeça de gado, assim como não entravam combustível, motosserras nem pessoas 

sem autorização. As áreas desmatadas começaram a ser embargadas. “O pessoal foi fi-

cando mais resistente, os políticos locais se mobilizaram”, conta Garcia. E aí os ânimos 

se exaltaram. “Teve um momento em que um carro do ICMBio foi incendiado”.

Era época de licenciamento das hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, e o gover-

no de Rondônia precisaria reduzir UCs estaduais atingidas pelas usinas. Para isso, 

reivindicou que, em troca, o Ministério do Meio Ambiente suspendesse a operação 

na Flona Bom Futuro. “O governador foi para Brasília com a proposta debaixo do 

braço e teve uma reunião com o presidente da República [Lula da Silva]”, diz Garcia. 

“A assinatura saiu rápida. E foi um choque para quem estava em campo na operação. 

Ninguém esperava”.
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O Ministério do Meia Ambiente redefiniu os limites da Flona: a área mais ocupada 

e desmatada do território (144 mil hectares) foi transformada na Área de Proteção 

Ambiental (APA) Rio Pardo e Floresta Estadual (Flota) Rio Pardo. Segundo o Imazon, 

ambas seguem sem conselho gestor nem plano de manejo. A APA Rio Pardo é a quinta 

unidade mais desmatada na Amazônia entre 2012 e 2015.

De acordo com Garcia, a Flona sofre até hoje com invasões. “Abriu-se um prece-

dente”, lamenta o analista do ICMBio. “A gente sabe que o pessoal entra com expecta-

tiva de ganhar a terra, como ganharam os ocupantes ilegais daquela época”.

CRIADAS, MAS NÃO CUIDADAS

O estudo do Imazon cruzou os dados de desmatamento em UCs com uma auditoria 

divulgada em 2013 pelo Tribunal de Contas da União (TCU), em que o órgão classificou 

as UCs segundo seus níveis de implementação. O resultado é sintomático: dentre as 

50 UCs mais desmatadas, quase todas apresentam baixo (42%) ou médio (44%) grau 

de implementação. Trocando em miúdos, isso significa que essas áreas não possuem 

os instrumentos necessários e os recursos suficientes para sua gestão. E tampouco são 

utilizadas para as finalidades previstas.

50 UCs correspondem 
a mais de 96% do 

desmatamento em 
todas as Unidades 
de Conservação na 

Amazônia Legal. 
Fonte: Imazon

DESMATAMENTO 
EM UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO  
(2012-1025)

Este fato fica ainda mais evidente quando se trata das unidades de uso sustentável. 

Para Angela Kuczach, diretora-executiva da Rede Pró-UC, isso não é surpreendente: 

“Em geral elas [UCs de uso sustentável] recebem pouco investimento e estão entre as 

categorias menos restritivas, com uso mais intenso. As Áreas de Proteção Ambiental 

(APAs), por exemplo, têm povoados, cidades dentro delas”.

As APAs ocupam cinco posições dentre as 10 UCs mais desmatadas. “Esta catego-

ria foi criada para tentar realizar o grande sonho de se permitir ocupações humanas 

e garantir a conservação ambiental ao mesmo tempo”, diz Elis Araújo. A prioridade 

na criação de uma APA é identificar as áreas relevantes para conservação, embora não 

seja isso o que ocorre, pois a maioria não resolveu seus problemas de regularização 

fundiária, não tem plano de manejo ou conselho gestor.

ZONA DE GUERRA NA BR-163

No Pará, a situação não é muito melhor. Principalmente nas UCs que acompanham 

o traçado da BR-163, rodovia que liga Cuiabá (MT) a Santarém (PA). “Várias unidades 

de conservação foram criadas ali justamente para conter a ocupação e barrar o desma-

tamento ao longo da via”, diz Araújo.

Paulo Carneiro, diretor de Criação e Manejo de Unidades de Conservação do ICM-

Bio, órgão que administra as UCs federais, corrobora que a região é, hoje, uma das 

mais problemáticas para as áreas protegidas: “São muitos fatores e atores que con-

tribuem para o desmatamento: grilagem de terra, áreas de garimpo, pequenos pro-

dutores e projetos de infraestrutura sendo instalados na região. A pavimentação da 

BR-163 é o principal deles”.

Carneiro engrossa as críticas levantadas pela pesquisadora do Imazon, fazendo 

referência ao Projeto BR-163 Sustentável, lançado em 2006, que envolvia mais de 

10 ministérios. “Uma de suas ações era a criação das unidades, mas havia outras 

como o ordenamento territorial, a titulação de terras, o incentivo à produção sus-
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tentável. E algumas políticas avançaram de maneira mais lenta, facilitando a pressão 

sobre as UCs”, diz.

A falta de sinergia entre as políticas públicas tem emperrado ações dos órgãos 

ambientais que poderiam reduzir o desmatamento nas UCs. A concessão para ex-

ploração florestal manejada é uma delas. A Flona Altamira, por exemplo, teve uma 

significativa queda do desmatamento nos últimos anos, e um dos motivos apontados 

pelo Imazon é ter 50% do seu território sob concessão florestal. “Todo tipo de uso 

compatível com a unidade ajuda na proteção dela. Existem pessoas usando, há mais 

parceiros presentes e a oferta de produtos legais”, diz Carneiro.

No entanto, os conflitos dificultam: “quando uma unidade é criada e a questão fun-

diária não está resolvida a gente herda o problema e levam-se décadas para resolvê-lo. 

Todas as Flonas da BR-163 já têm planos de manejo e estão aptas para a concessão 

florestal”, diz Carneiro. Florestas Nacionais, como Jamanxim, chegaram a entrar no 

planejamento de concessões, mas acabaram suspensas. Em 2016, o ICMBio se envol-

veu em três conflitos armados na região, com troca de tiros.

RECUAR OU RESISTIR

A Flona do Jamanxim está em terceiro lugar entre as mais desmatadas e enfrenta 

uma batalha com ocupantes ilegais desde sua criação, em 2006. Segundo Carneiro, o 

ICMBio tem focado seus esforços na região, e especialmente na Jamanxim: “depois 

de vários anos só com ações de comando e controle, vimos que elas são importantís-

simas mas não suficientes. Junto com o MMA, estamos apostando agora numa alter-

nativa de ordenamento territorial, transformando parte da Flona em APA Jamanxim, 

e regularizando as pessoas que estão ali”.

A estratégia, porém, é encarada por Elis Araújo como um tiro no pé. “Dessa forma, 

o governo acaba premiando quem está agindo na ilegalidade. É notável, por exemplo, 

o aumento do desmatamento na Rebio Nascentes da Serra do Cachimbo em 2015, 

vizinha à Flona do Jamanxim: 355% maior em relação a 2014. Os ocupantes da Rebio 

acreditam que podem pegar carona nas negociações, sendo os próximos beneficiados 

por alteração semelhante à da Jamanxim”.

FALTA DE GENTE E DINHEIRO

Independentemente das estratégias traçadas pelos órgãos ambientais, o fato é que 

não há recursos financeiros nem humanos necessários para implementá-las.

Entre 2010 e 2016, o número de analistas ambientais do ICMBio que atuavam 

na Amazônia caiu 40%. “Temos cerca de mil vagas abertas de pessoas que saíram 

depois da criação do órgão, seja porque se aposentaram ou arrumaram outra ocu-

pação”, diz Carneiro.

No Ibama, esta redução foi de 33% entre 2009 e 2015. No ano seguinte, três porta-

rias determinaram o fechamento de 89 bases do Ibama em todo o país, metade delas 

na Amazônia Legal.
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No caso do ICMBio, Carneiro diz que a saída tem sido fechar parcerias com cola-

boradores. O programa de voluntariado do ICMBio, por exemplo, conta com mais de 

duas mil pessoas atuando em unidades de conservação. O Programa Áreas Protegidas 

da Amazônia (ARPA) também tem alavancado a implementação das UCs da região: 

desde 2002, recursos do Banco Mundial, do Fundo Amazônia, do Banco de Desen-

volvimento da Alemanha (KfW) e de outras instituições internacionais facilitaram a 

proteção de 60 milhões de hectares.

Mas o ideal está distante. Em seu estudo, o Imazon afirma que somente as 16 UCs 

federais mais críticas precisariam de R$ 10,6 milhões anuais para serem consolida-

das. O valor, no entanto, é 3,3 vezes maior que a média de recursos de investimento 

do ICMBio entre 2014 e 2016 para todo o país.

HORIZONTE NEBULOSO

Para Angela Kuczach, da Rede Pró-UC, este cenário desfavorável é fruto de uma 

ignorância nacional sobre os potenciais das unidades de conservação. “Temos uma 

série de mecanismos que estão a anos luz de serem usados nas UCs do Brasil, e que 

podem gerar muitos recursos – seja pelo uso público dessas áreas, pela concessão, 

pelo manejo florestal”, diz ela. “Existe uma visão de que as unidades são entraves ao 

desenvolvimento. Só que elas podem ser manejadas não só para proteger a biodiver-

sidade e o próprio setor agropecuário, mas também para gerar recursos para o país”.

É por esta visão equivocada, diz ela, que há no Congresso cerca de 300 projetos 

de lei que têm como alvo enfraquecer as unidades de conservação. Por isso, Kuczach 

defende que haja uma mobilização para que as áreas protegidas sejam consolidadas 

e sirvam aos seus propósitos. “O Kruger National Park, na África do Sul, é intocável. 

E só é assim porque as pessoas amam aquele lugar. No Brasil não temos esse vínculo 

com nossas UCs”.

Governança 
distribuída para 
combater o 
desmatamento
Por Bernardo Camara

Mark Murphy, diretor 

de sustentabilidade da 

Cargill, fala no evento 

TFA2020, em Brasília. 

Foto: Marcio Isensee e Sá
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Era mais um dia normal para o McDonald’s. Até o momento em que galinhas de dois 

metros de altura invadiram as lojas da rede na Europa e se acorrentaram aos pés das 

mesas. Os clientes ficaram atônitos. E não foram os únicos. “O presidente do McDonald’s 

nos ligou e deu o ultimato: ‘Resolvam este problema’”, recorda Mark Murphy, diretor glo-

bal para sustentabilidade da Cargill. Sob a fantasia de galinhas, ativistas do Greenpeace 

denunciavam naquele abril de 2006: o gado e o frango usados nos sanduíches da rede de 

fast-food eram alimentados com soja, e esta última estava deixando um rastro de desma-

tamento na Amazônia brasileira.  A principal fornecedora era a Cargill, multinacional de 

alimentos e uma das gigantes na comercialização e distribuição de commodities agrícolas, 

como soja e óleo de palma, com 150 mil funcionários em 70 países, 8 mil só no Brasil.

A ação do Greenpeace estampou jornais no mundo todo. E a denúncia resultou num 

acordo que ficou conhecido como Moratória da Soja: a partir dali, a indústria se com-

prometeu voluntariamente a excluir o desmatamento de sua cadeia produtiva. Murphy 

relembrou a história na sua fala no painel de abertura da Segunda Assembleia Geral da 

Tropical Forest Alliance 2020 (Aliança da Floresta Tropical), uma iniciativa global que reú-

ne governos, empresas e sociedade civil com o objetivo de acabar com o desmatamento na 

produção de commodities como soja, carne, madeira e óleo de palma. A reunião ocorreu 

em Brasília, entre os dias 20 e 22 de março.

“Não parece muito tempo, faz dez anos. Mas no quesito comportamento sustentável, 

o agronegócio brasileiro não tinha nada a ver com o que temos hoje”, afirma Carlo Lova-

telli, presidente da Abiove (Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais), que tem 

entre os associados multinacionais como a Cargill, a Bunge e a Amaggi. Não foi apenas 

o agronegócio que mudou. De lá para cá, as estratégias para enfrentar o  desmatamento 

de florestas tropicais passaram a incluir cada vez mais outros atores além de governos. Se 

as leis e repressão a infrações, o chamado “comando e controle”, eram as principais fer-

ramentas usadas nesta luta, hoje é quase impossível falar de combate ao desmatamento 

sem olhar para o setor privado e sua produção de commodities.

A cada ano, o número de empresas e governos comprometendo-se com o fim do des-

matamento em suas cadeias produtivas aumenta. De acordo com o projeto Supply Chan-

ge, da ONG Forest Trends, hoje já são mais de 400 companhias assumindo globalmente 

cerca de 700 compromissos deste tipo. Um aumento de 43% em relação ao ano anterior. 

Quase sempre, essas empresas produzem ou compram commodities de países com vasta 

cobertura florestal, como Brasil e Indonésia. “Cerca de 12% dos compromissos que mo-

nitoramos envolvendo soja e 28% dos relacionados à pecuária estão focados no bioma 

Amazônia”, afirma Stephen Donofrio, um dos coordenadores do Supply Change.

COMANDO E ACORDOS

“As ações de comando e controle chegaram até onde poderiam. A partir de um ponto, 

elas não conseguem mais avançar muito sem a cooperação de outros setores. É neste 

momento que começam a surgir as parcerias público-privadas e os mecanismos de mer-

cado para segurar o desmatamento”, diz Isabella Vitali, diretora no Brasil da Proforest, 

organização que apoia empresas e governos na implementação de compromissos para a 

produção e compra de commodities livres de desmatamento. Segundo ela, a Moratória 

da Soja traz um pioneirismo em seu arranjo, ao envolver indústria, governo e sociedade 

civil. Para além das fronteiras nacionais, até hoje a experiência é encarada como exem-

plo. “Depois dela surgiu uma moratória semelhante para a Mata Atlântica no Paraguai, 

e estão tentando fazer algo parecido na Indonésia, para óleo de palma”.

O caminho é sem volta, como mostra a Tropical Forest Alliance 2020. Com cinco 

anos de estrada, a TFA 2020 veio ao mundo por uma demanda do próprio setor priva-

do. Sinal dos tempos. Em 2010, o Consumer Goods Forum (CGF) – uma rede de gran-

des empresas globais como McDonald’s, Unilever e Nestlé – aprovou uma resolução 

em que seus membros assumiram o compromisso voluntário de, até 2020, atingir o 

desmatamento zero líquido em suas cadeias de suprimento.
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Como a tarefa é hercúlea, as mesmas empresas concluíram que sozinhas não che-

gariam a lugar algum. “Elas, então, demandaram uma plataforma em que pudessem 

dialogar com outros setores, em especial os governos e as organizações da socieda-

de civil. E daí nasce a TFA 2020”, explica Fabíola Zerbini, coordenadora regional da 

rede na América Latina.

Na última semana, o clima era de intercâmbio no evento da TFA2020. Mark Mur-

phy, da Cargill, relembrou a história das galinhas no McDonald’s sentado lado a lado 

com o ex-diretor do Greenpeace, Marcelo Furtado. Outros tempos: “Numa sociedade 

global, você tem que entender que um objetivo tão ambicioso como acabar com o 

desmatamento só pode ser alcançado em parceria”, diz Furtado.

Foi o que aconteceu no caso da Moratória da Soja. E é o que está acontecendo no 

Acordo da Pecuária: desde 2009, frigoríficos, supermercados e empresas multinacio-

nais que compram carne ou couro de gado criado na Amazônia vêm se comprometen-

do a eliminar o desmatamento de suas cadeias produtivas.

FUNCIONA

Os dados mostram que a estratégia dá certo. Em um levantamento publicado pela 

revista Science, pesquisadores americanos e brasileiros chegaram à conclusão: antes 

da Moratória, 30% da expansão da soja na Amazônia foi em áreas desmatadas. De-

pois do acordo, esse número caiu para cerca de 1%.

Num outro estudo, da ONG Imazon, as mudanças também aparecem no setor da 

pecuária. Segundo os dados, a JBS, maior frigorífico que atua na Amazônia brasileira, 

reduziu as compras de gado de áreas desmatadas ilegalmente. Numa amostragem, 

os pesquisadores analisaram as plantas frigoríficas da empresa que respondiam por 

30% do abate no estado do Pará. O trabalho concluiu que o percentual de fazendas 

fornecedoras da JBS que haviam desmatado entre 2009 e 2013 caiu de 36%, antes do 

acordo, para 4% depois dele.

Para Fabíola Zerbini, a mudança no comportamento do setor privado veio com 

um amadurecimento e uma nova noção de responsabilidade compartilhada: “Há um 

marco recente que chama para a corresponsabilidade, que pode ser movimentada 

por um pioneirismo de marketing – quando uma empresa quer agregar valor social e 

ambiental à sua marca – ou por uma pressão de reputação – quando elas começam a 

ver seus produtos associados a problemas sociais e ambientais”.

Quando o Greenpeace colocou ativistas vestidos de galinhas nas lojas do McDonald’s, 

ele sabia bem que estava mexendo com a reputação de todo um setor. As empresas come-

çaram a trazer para a si a responsabilidade sobre o desmatamento da Amazônia. E, neste 

caso, resolveram se mexer pelo risco de ter sua história associada à destruição das florestas.

Nesta construção, o Estado deixa de ter um papel preponderante, abrindo espaço 

para caminhos alternativos de solução. “Começam a nascer mecanismos de gover-

nança privada, trazendo respostas que o governo, enquanto Estado, não consegue 

mais trazer, porque as coisas estão mais complexas”, afirma Fabíola. “Criam-se, então, 

estruturas de governança quase paralelas. São acordos voluntários, mas que estão ali. 

E a partir deles, acaba-se regulando, legislando sem ser governo”.

MÉTRICAS

Com o aumento de atores e compromissos assumidos, crescem também as plata-

formas de dados que ajudam no monitoramento e na implementação destes acordos. 

O próprio Supply Change, da Forest Trends, é uma delas. Anualmente, o projeto pu-

blica um relatório com um panorama das empresas envolvidas em acordos contra o 

desmatamento e o desempenho delas neste caminho.

No evento da TFA 2020 em Brasília, também foi apresentada pela primeira vez no 

Brasil a plataforma de transparência Trase, que pretende mapear as cadeias produtivas de 

commodities numa escala sem precedentes. Com apenas alguns cliques, a Trase levanta 

detalhes sobre desmatamento, dados de comercialização, uso de trabalho escravo e outros 
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riscos associados à produção dessas commodities. Assim como aponta oportunidades de 

investimento em locais onde estão sendo implementadas práticas sustentáveis.

A ferramenta foi lançada oficialmente no fim de 2016, durante a Conferência do Clima 

no Marrocos. Por meio dela, é possível, por exemplo, observar as taxas de desmatamento 

num município onde a soja é exportada por empresas que já assumiram compromissos 

pelo desmatamento zero, comparando com outros municípios onde a commodity é expor-

tada por empresas que não assumiram compromissos. Enxergar a dinâmica da supressão 

de floresta entre esses dois cenários pode dizer muito sobre a eficácia dos compromissos.

Por enquanto, a Trase traz um mapa da soja brasileira e paraguaia, além da car-

ne bovina exportada por Brasil, Paraguai e Argentina. Nos próximos cinco anos, a 

plataforma pretende oferecer informações sobre mais de 70% da produção total de 

commodities que representam riscos à floresta. Todas as informações disponíveis ali 

podem ser baixadas gratuitamente.

“Se os dados não existem ou não estão disponíveis, é impossível dizer se um acor-

do pelo desmatamento zero está tendo sucesso ou não. A Trase é uma ferramenta 

quase única para ajudar a responder esta pergunta”, diz o pesquisador Toby Gardner, 

do Instituto Ambiental de Estocolmo e um dos criadores da Trase.

O cenário, portanto, é fértil: com um intenso intercâmbio global, proporcionado por 

iniciativas como a Tropical Forest Alliance 2020, as ferramentas e mecanismos contra o 

desmatamento estão cada vez mais sólidos e poderosos. Mesmo assim, a luta está longe do 

fim: nos últimos anos, os índices de devastação da floresta voltaram a subir na Amazônia.

“Em todas as discussões internacionais que participo, o Brasil sempre aparece como 

herói e como vilão ao mesmo tempo. Todo mundo reconhece os avanços e as muitas solu-

ções inovadoras feitas aqui”, diz Isabella Vitali, do Proforest. “Mas quando olham a notícia 

de que o desmatamento continua crescendo, os países olham para cá com bastante receio. 

No linguajar do setor privado, o Brasil continua sendo uma origem de risco”.

TAC da Carne 
no Pará: 
irregularidades  
dos frigoríficos 
passam em branco
Por Por Bárbara Mengardo, do 
JOTA, especial para ((o))eco

O procurador Daniel 

Azeredo, um dos 

idealizadores do TAC da 

Carne, fala durante a 

reunião que apresentou o 

resultado das auditorias. 

Foto: Marcio Isensee.
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Daniel Freire é diretor do frigorífico Mercúrio, localizado em Castanhal, Pará. Ele 

caminha pelas instalações do abatedouro cumprimentando funcionários vestidos com 

aventais brancos e botas, salpicados de manchas de sangue, enquanto transformam bois 

adquiridos em fazendas do estado em cortes de carne consumidos no Brasil e no exterior. 

Uma a uma, ele vai passando pelas salas da instalação -- abate, desossa, miúdos -- e expli-

cando sobre a reutilização do sangue pela indústria farmacêutica, sobre os ossos que dão 

origem a farinhas utilizadas em granjas e as partes dos bois que são compradas por pet 

shops para virar brinquedos de cachorros.

Perturbador para quem não é do ramo, o cenário é motivo de orgulho para Freire. O 

frigorífico teve um dos melhores resultados nas auditorias apresentadas por companhias 

que firmaram os chamados Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) da Carne no Pará. 

Os acordos, entre o Ministério Público Federal (MPF) e frigoríficos paraenses, têm por 

objetivo impedir a compra de cabeças de gado advindas de fazendas que desmataram a 

Amazônia ou se utilizaram de outras práticas ilícitas, como exploração de trabalho escravo 

ou ocupação de territórios indígenas.

A unidade de Castanhal do Frigorífico Mercúrio conseguiu comprovar que, em 

2016, não adquiriu nenhuma cabeça de gado proveniente de fazendas com irregu-

laridades. Apesar do desempenho excelente, entretanto, o Mercúrio não recebeu ne-

nhuma distinção do MPF. Isso porque o órgão considerou satisfatórios os resultados 

das empresas com até 30% de compras irregulares em 2016, e optou por não punir 

nenhuma companhia auditada.

De acordo com os dados, divulgados entre os dias 8 e 9 de março, mesmo com os TACs, 

17 frigoríficos adquiriram mais de 245 mil cabeças de gado de fazendas com irregularida-

des. Desse total, pelo menos 146 mil dos animais vieram de localidades que desmataram 

a Amazônia. As demais irregularidades envolvem, entre outras, compras de fazendas em-

bargadas pelo Ibama ou de localidades sem Cadastro Ambiental Rural (CAR) ou Licença 

de Atividade Rural (LAR).

Apesar dos números, o MPF optou por não aplicar as sanções previstas nos acor-

dos. Segundo o procurador Daniel Azeredo, que está à frente dos TACs desde 2009, 

caberá ao mercado valorizar as companhias com melhores resultados. Ficarão sob 

foco de fiscalização, apenas os frigoríficos que não apresentaram auditorias ou não 

assinaram TACs.

A decisão conseguiu desagradar tanto entidades que combatem o desmatamento 

na Amazônia quanto parte dos frigoríficos que fizeram auditorias. O fato acendeu 

ainda uma luz de alerta: tão importantes para o combate ao desmatamento na Ama-

zônia, estariam os TACs perdendo a força?

TRÊS MARACANÃS

Firmados com empresas sediadas no Pará, entre frigoríficos e curtumes, os TACs 

da Carne começaram a ser assinados em 2009. Por meio dos documentos, as compa-

nhias se comprometem, dentre outros pontos, a não adquirir bois de fazendas que 

tenham desmatado territórios após a assinatura do TAC, que constem na “lista suja 

do trabalho escravo” do Ministério do Trabalho ou que tenham sido condenadas ju-

dicialmente por invasão de terras indígenas, violência agrária ou grilagem de terra.

Os termos tornaram os donos de frigoríficos responsáveis por parte da cadeia pro-

dutiva do setor. O fato foi motivo de comemoração por ambientalistas e, num primei-

ro momento, desagradou empresários e pecuaristas.

“Em 2009, as pessoas não queriam se ajustar”, diz Francisco Fonseca, coordenador 

de Produção Sustentável da ONG The Nature Conservancy.
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A escolha de assinar os documentos com os frigoríficos foi estratégica: existem cer-

ca de 400 mil fazendas de gado no Pará, que abastecem pouco mais de 100 frigoríficos 

com licenças estaduais e federais. “O TAC trabalha assim: se forem reunidos todos os 

produtores, teríamos que disponibilizar três Maracanãs cheios. Se conversarmos com 

quem compra gado de todos esses produtores, eu posso fazer uma reunião em uma 

sala de cem pessoas”, afirma Fonseca.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Pará 

ocupa o posto de líder de desmatamento na Amazônia Legal desde 2006. Em 2009, 

quando foram assinados os primeiros TACs da Carne, mais de 4,2 mil km² de florestas 

haviam sido derrubadas no estado. Segundo o projeto TerraClass, do Inpe, em 2014 

a pecuária ocupava aproximadamente 60% do total de áreas desmatadas em toda 

Amazônia.

“Pecuária e desmatamento andam juntos”, sintetiza Adriana Charoux, da campa-

nha Amazônia, do Greenpeace. Segundo ela, a pecuária requer um nível de investi-

mento menor em relação à soja, por exemplo, além de apresentar outros benefícios. 

“Estudos estão mostrando que o produtor não opta por outras formas produtivas, 

mesmo que mais lucrativas”, diz. Segundo ela, isso ocorre porque o gado pode ser 

vendido com mais rapidez caso o pecuarista precise de dinheiro. “É dinheiro ‘spot’”, 

conclui.

Segundo levantamento do Inpe, a região da Amazônia Legal, que abrange nove 

estados brasileiros, passou por uma queda na taxa de desmatamento entre 2004 e 

2012. A partir de então, os dados demonstram que o desmatamento voltou a crescer.

De acordo com o pesquisador sênior do instituto de pesquisa Imazon, Paulo Bar-

reto, de 2012 a 2017, a taxa média de desmatamento na Amazônia Legal aumentou 

38%. Ele relaciona a assinatura dos TACs da Carne tanto à queda quanto à elevação 

das áreas devastadas. Segundo ele, em um primeiro momento as companhias que 

fizeram acordos com o MPF influenciaram na queda do desmatamento. Posterior-

mente, dentre outros problemas, ocorreu o que Barreto chama de “vazamento”.

“Quem assinou o TAC desmatou menos, porém as fazendas não cadastradas tive-

ram uma taxa de desmatamento muito maior do que seria o esperado. Então acabou 

que neutralizou, e o efeito líquido do acordo acabou sendo nulo”, afirmou.

“[O TAC] foi um fator inibidor de desmatamento, mas não foi suficiente para con-

ter o seu avanço, concorda Adriana, do Greenpeace.

AOS NÚMEROS

TOTAL DE GADO ADQUIRIDO: 2.366.350 CABEÇAS
GADO DE ÁREAS DESMATADAS: 146.039 CABEÇAS

TOTAL DE CABEÇAS DE GADO COMPRADAS
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CABEÇAS DE GADO COMPRADAS DE ÁREAS DESMATADAS

Quase 10 anos após a assinatura dos TACs, um evento reuniu em Belém ambien-

talistas, donos de frigoríficos e pecuaristas para a divulgação das primeiras auditorias 

feitas pelos signatários do TAC.

As empresas foram incumbidas de responder a 12 perguntas. As mais importantes 

eram relacionadas à quantidade de gado adquirido em 2016, em que se devia apontar 

quantas cabeças foram compradas de fazendas com e também sem evidências de irre-

gularidades. Os questionamentos foram respondidos por 20 empresas que assinaram 

o TAC e cinco não signatárias.

De acordo com os dados, mais de 245 mil cabeças de gado foram adquiridas de 

áreas irregulares, e as empresas não apresentaram justificativas para tanto. O proble-

ma mais comum foi a compra de gado de fazendas que desmataram -- foram 146 mil 

animais em 2016.

Segundo o Imazon, foram necessários aproximadamente 110 mil hectares de 

pasto para criar o gado que foi comercializado irregularmente no período. A re-

generação dessa área custaria aproximadamente R$ 83 milhões e levaria décadas. 

O instituto estima que a comercialização de gado em desacordo com o TAC, por 

parte das signatárias, gerou a elas um lucro líquido de R$ 16 milhões. Desse total, 

cerca de R$ 10 milhões correspondem ao lucro obtido através da compra de gado 

de áreas desmatadas.

Em relação ao número absoluto de cabeças de gado provenientes de fazendas 

irregulares, a JBS teve a pior performance absoluta entre as companhias auditadas. 

Foram 118,400 animais nessas condições em 2016, o equivalente a 19% do que foi 

adquirido no período pela companhia. Desse total, mais de 85 mil bois vieram de 

fazendas que desmataram entre julho de 2008 e outubro de 2009. Outros 13,9 mil fo-

ram comprados de fazendas sem Cadastro Ambiental Rural (CAR), documento obri-

gatório para fazendas que vendem animais a frigoríficos signatários do TAC.

A comparação entre os números da JBS e o total apresentado pelas companhias 

auditadas mostra o tamanho do problema: a empresa é responsável por 57% das ca-

beças de gado que vieram de áreas desmatadas ilegalmente.

O diretor de sustentabilidade da JBS, Márcio Nappo, afirmou que a empresa foi 

prejudicada pela falta de detalhamento dos critérios de análise e por divergências nos 

bancos de dados públicos. Além disso, segundo ele, a JBS contratou para a fazer a 

auditoria uma multinacional com ampla experiência, que optou por uma visão “con-

servadora” no caso de dúvidas nos dados.

DESDOBRAMENTOS

Frente aos números, o procurador Daniel Azeredo optou por dividir os frigoríficos 

paraenses em quatro grupos: companhias que assinaram o TAC, fizeram auditorias e 

tiveram até 30% de irregularidades; empresas com TAC, auditoria e irregularidades 
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acima de 30%; companhias com ou sem TAC que não fizeram auditoria e, por fim, 

empresas sem relevância para o mercado.

No primeiro grupo, que reúne 18 empresas, estão as companhias que conquista-

ram resultados satisfatórios. Como retribuição, elas poderão fazer a próxima audito-

ria por amostragem, a ser realizada ainda em 2018.

A essas companhias, o MPF enviou ofício afirmando que elas se fazem parte “de 

um seleto rol de pessoas jurídicas”, para as quais “o resultado da auditoria é satisfató-

rio e demonstra uma evolução” em relação ao período anterior ao acordo.

O segundo grupo, formado por sete companhias, terá que fazer a próxima audi-

toria completa, como a realizada no ano passado. Será necessário repassar ao MPF a 

relação de todas as operações realizadas no período auditado.

Às empresas do terceiro grupo, será reservado o tratamento mais rígido. Azeredo 

prometeu o envio de informações ao Ibama, junto a um pedido de fiscalização. De 

acordo com o procurador, 11 empresas entraram nessa categoria.

Por fim, as 65 companhias do quarto grupo não serão fiscalizadas ou punidas, já 

que não são representativas para o setor. Integram a divisão tanto companhias com 

TAC quanto companhias sem TAC.

Empresas % de irregularidades TAC Auditoria Resultado Indicação do MPF

1o Grupo 18 0 a 30% sim sim satisfatório
Auditoria por 
amostragem

2o Grupo 7 mais de 30% sim sim Auditoria completa

3o Grupo 11 Pode ter não
Sofrer fiscalização 

do Ibama

4o Grupo 65 Pode ter não
Nenhuma/Não 
representativas

TOTAL 101

O coordenador-geral do Ibama, Renê Luiz de Oliveira, afirma que o órgão fiscaliza-

rá as companhias apontadas pelo MPF, e poderá aplicar sanções administrativas. Em 

casos de irregularidades, os resultados podem ser enviados ao Ministério Público, 

para eventual responsabilização das companhias na esfera penal.

“Nós já temos linhas de investigação que nos remeteram a alguns resultados sobre 

isso e vamos confrontar esses dados com os resultados dessa auditoria. As equipes 

irão a campo na maior brevidade possível”, afirmou.

CONCORRÊNCIA DESLEAL

O encaminhamento proposto pelo procurador provocou reações críticas das com-

panhias e das organizações relacionadas aos TACs. A principal delas é que frigoríficos 

com desempenho próximo de zero irregularidades foram encaixados na mesma cate-

goria de outros que tiveram até 30% de problemas, o que envia duas mensagens: os 

excelentes se esforçaram demais e os problemáticos não precisam mudar. Para que 

ser rigoroso e gastar mais para comprar apenas gado regular -- e, eventualmente, ter 

de repassar esse custo aos consumidores -- se os irregulares não são punidos?

Daniel Freire, do frigorífico Mercúrio, considerado 100% regular pela auditoria, 

conta que, para se adequar ao TAC, teve de implementar um setor de compliance am-

biental: “Você vê que recusou muitos animais ao longo de um ano para tentar chegar 

ao 100% e vê indústrias que não recusaram terem um tratamento igual. Isso causa 

uma distorção competitiva”.

Carlo Zanetti Caruccio, representante do Frigorífico Rio Maria, que também teve 

todas as operações regulares em 2016, contou que para garantir a compra apenas de 

fazendas regulares, é preciso com frequência buscar animais em lugares distantes, o 

que aumenta os custos com transporte. “Competimos com empresas que estão com 

30% de irregularidade é muito injusto, elas compram boi irregular próximo da unida-

de. O nosso custo de produção é bem mais alto”.
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“A grande pergunta que fica a essas empresas que não atingiram os 100% é qual o 

problema delas. Foi falta de monitoramento, monitoramento deficiente ou houve má-fé 

na compra do gado? Isso dá a elas uma vantagem comercial muito grande”, diz Caruccio.

Para além das críticas relacionadas à concorrência desleal, organizações que atuam 

no combate ao desmatamento na Amazônia temem que o critério adotado pelo MPF 

desestimule frigoríficos a tentar seguir o acordo à risca. “[O MPF] não ter aplicado 

uma punição premia quem não foi tão rigoroso”, afirma Paulo Barreto, do Imazon. 

Para ele, deveriam ter sido aplicadas as multas previstas nos TACs, de cinco reais por 

hectare da fazenda fornecedora cuja aquisição tenha sido realizada sem a observância 

dos termos do acordo.

BRECHAS CONTINUAM ABERTAS

Especialistas também criticam o fato de as auditorias feitas pelos frigoríficos não 

se debruçarem sobre outras irregularidades. Seria o caso, por exemplo da falta de con-

trole das fazendas indiretas, onde nasce o boi ou é realizada a engorda dos animais. 

As localidades estão em elos anteriores à venda final para os frigoríficos e, por isso, 

fora do radar de irregularidades. O TAC não prevê controle sobre elas.

Total Cabeças de Gado 
Compradas de Áreas com 

Desmatamento Ilegal
Total gado adquirido

% Gado comprado de áreas  
com desmatamento ilegal

JBS 84.420 610.269 13,8%

Mercúrio 1.315 381.742 0,3%

Minerva 0 181.008 0%

Xinguara Ind. e 
Comércio

0 163.573 0%

Ativo alimentos 518 164.280 0,3%

“Aquela fazenda que fornece para o frigorífico muitas vezes não sabe de onde com-

prou o bezerro ou o gado para engorda e, com isso, pode estar fornecendo um animal 

que indiretamente teve problemas socioambientais”, diz Pedro Burnier, gerente do 

Programa de Cadeias Agropecuária da ONG Amigos da Terra.

Outro problema apontado por Burnier é a triangulação para “lavagem de gado”, ou 

seja, o repasse do animal advindo de uma fazenda desmatada para uma fazenda regular.

Segundo Paulo Barreto, do Imazon, não é possível precisar a extensão dessas frau-

des, porém há dados que indicam o seu tamanho. Ele diz que os frigoríficos sem TAC 

na Amazônia Legal representam 30% da capacidade de abate.

Além disso, tanto a questão dos indiretos quanto da lavagem já foram identificadas 

pelo Ibama em 2017, na Operação Carne Fria. Foram investigadas e penalizadas compa-

nhias que adquiriram para abate gado criado em fazendas que desmataram ilegalmente.

De acordo com dados divulgados pelo Ibama, foram interditados 14 frigoríficos 

e um exportador de gado em pé localizados no Pará, Tocantins e Bahia. Além disso 

foram lavrados 172 autos de infração, que totalizam R$ 294 milhões.

O VAREJO

Os representantes do MPF insistem que os resultados das auditorias são impor-

tantes por manter o TAC em funcionamento, ainda que não haja sanções. O procu-

rador Ricardo Negrini, do MPF no Pará, lembrou que a execução do TAC levaria a 

discussão sobre descumprimento do termo à Justiça. Nessa situação, os frigoríficos 

não ficariam mais vinculados aos termos do acordo. “Temos que medir com bastante 

responsabilidade tudo que está em jogo. Temos TACs que vem funcionando e vem 

contribuindo para a redução do desmatamento desde 2009”, avaliou.
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O ponto de vista dele também é defendido por algumas organizações não governa-

mentais. “Foi positivo o MPF não aplicar as sanções. Ele espera que o mercado crie esse 

crivo”, afirmou Kemel Amin Kalif, da ONG National Wildlife Federation.

O MPF aposta que a valorização dos frigoríficos com melhores resultados será feita 

pelo varejo: caberia ao mercado priorizar a carne produzida pelos melhores frigoríficos.

“Nós deixamos os dados públicos porque quem teve 99% é uma empresa mais ri-

gorosa e quem teve 75% é uma empresa não tão rigorosa. A gente deixou isso para 

a sociedade, para o mercado organizar, e eu acho que, no ano que vem, ninguém vai 

querer ficar com 70% se tem alguém com 99%. Isso traz uma imagem ruim para seus 

compradores”, defendeu Azeredo.

A atuação do varejo, porém, é vista com ceticismo por parte de diversos players do 

mercado. Muitos não acreditam que os supermercados priorizarão empresas que tive-

ram bons resultados nas auditorias.

Nos dias 8 e 9, quando os números foram divulgados, apenas o representante de um 

supermercado – o Walmart – compareceu. De acordo com uma lista enviada pelo MPF 

ao Eco, pelo menos outras nove empresas foram convidadas para o evento, dentre elas 

líderes do setor, como o Grupo Pão de Açúcar e o Carrefour.

“O varejista busca qualidade, mas ele busca preço acima de tudo. Essa questão am-

biental a gente ainda não observou que está na lista de prioridades do varejo ao escolher 

um produto para colocar na gôndola”, afirmou Daniel Freire, do Mercúrio.

O fato esbarra em dois outros problemas elencados por especialistas: a dificuldade 

de rastreabilidade do gado e a quase impossibilidade de o consumidor ter certeza sobre 

a procedência da carne que consome.

“No geral, o consumidor tem muita dificuldade em identificar a origem da carne 

que consome. A carne que é comprada embalada já é obrigada a identificar o endereço 

do local onde aquele produto foi embalado, mas, ao comprar em açougues, por exem-

plo, fica mais difícil [saber a origem]”, diz Ana Paula Bortoletto, líder do programa de 

alimentos do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec).

Ana Paula salienta, ainda, que iniciativas de identificação da origem da carne são 

“pontuais e voluntárias” e acabam beneficiando os mais ricos, já que o preço desses 

produtos costuma ser elevado.

A população menos favorecida também não costuma ter acesso à rastreabilidade 

do gado do país. A ampliação desse tipo de controle poderia acabar com várias fraudes 

do setor, como a triangulação e a questão dos indiretos, além de garantir a responsa-

bilidade socioambiental de toda a cadeia.

“Hoje existe tecnologia para saber de onde vem todo o gado, o que falta é orga-

nização para fazer isso acontecer. A carne brasileira exportada para a Europa, por 

exemplo, tem essa rastreabilidade, e desde que o boi nasce todo gado é identificado, 

até o momento que é vendido para o abate. Isso já existe para o mercado europeu, e 

essa tecnologia poderia ser usada para o mercado nacional”, defende Paulo Barreto, 

do Imazon.
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