
 

 

Fazendo picadinho do Pantanal 

Os mercados da carne bovina JBS, Marfrig e Minerva 

Resumo  

Fazendo picadinho do Pantanal 
Em 2020, depois de dois anos consecutivos de seca severa1, cerca de 30% do              
Pantanal brasileiro - a maior área úmida contígua do mundo2 - queimou3, com fontes              
oficiais dizendo que a grande maioria dos incêndios foi iniciada pela atividade            
humana4. Em muitos casos, os fazendeiros são suspeitos de iniciar incêndios           
deliberadamente5, desafiando as proibições ao uso de queimadas decretadas em          
julho, pelos governos regionais e por decreto presidencial.6  
 
Apesar de seu valor como habitat vital para onças7 e outros animais silvestres8, cerca              
de 90% do Pantanal brasileiro está registrado como terras privadas hoje9, incluindo            
mais de 28% das terras indígenas10 e mais de 58% das áreas de unidades de               

1Fundación Amigos de la Naturaleza (2020) p. 7, Hermanson M (2019), Mega ER (2020) 
2Banks V (1991) 
3Até 27 de outubro de 2020 (período coberto pela análise deste relatório), 28% do bioma havia                
sido consumido pelo fogo; até 22 de novembro de 2020, 30% - 4,49 milhões de ha - haviam                  
sido queimados. Fonte: site da LASA 'Área queimada - Pantanal 2020'.  
4Estúdio CBN (2020), Vannoni CE (2020) 
5Estúdio CBN (2020), Fantástico (2020) 
6Consulte Carvalho D (2020), Instituto Centro de Vida (2020) p. 1 e Ionova A (2020). 
7Site da WCS Brazil ‘Jaguar status’, citando Paula RC, Desbiez A & Cavalcanti SMC, eds 
(2011) 
8Consulte e. g. Alho CJR, Camargo G & Fischer E (2011), IPBES (2018) pp. 223-225 e Tomas                 
W et al (2011). 
9Baseado em dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Serviço Florestal            
Brasileiro (2020) , SICAR 
10A análise de mapeamento dos dados do CAR do Greenpeace Brasil mostra que as              
propriedades rurais cobrem 124.401 ha dos aproximadamente 443.050 hectares dentro de           
terras indígenas reconhecidas no Pantanal brasileiro - dois territórios estão totalmente           
cobertos. 

 

Essa é uma versão resumida e traduzida do relatório “Making Mincemeat of 
the Pantanal”, publicado pelo Greenpeace Internacional em 3 de março de 
2021. As demais seções do relatório, assim como mapas, infográficos, anexos 
e glossário, estão disponíveis na publicação original.  
Acesse o relatório completo aqui. 
Todas as menções ao Greenpeace devem ser entendidas como referência ao 
Greenpeace Internacional, a menos que seja indicado de outra forma.  

https://www.greenpeace.org/static/planet4-international-stateless/2021/03/2d8d98a1-greenpeace_pantanal_mincemeat.pdf


conservação em terras públicas (incluindo reservas federais, estaduais e municipais).11          

Cerca de 80% delas são administradas como fazendas de gado.12  
 
O Greenpeace Internacional13 identificou 15 pecuaristas que são fornecedores atuais          
ou recentes (2018–2019) dos principais frigoríficos do Brasil: JBS, Marfrig e Minerva, e             
que estão ligados aos devastadores incêndios de 2020 no Pantanal, violações           
ambientais e/ou registro de propriedade com irregularidades14. Somente dentro dos          
limites das propriedades do estudo de caso, os incêndios consumiram mais de 73.000             
hectares - uma área do tamanho de Cingapura, ou cerca de metade do tamanho da               
Grande Londres15, ou mais de 94.000 campos de futebol16- entre 1° de julho e 27 de                
outubro de 2020, e em muitos casos parecem ter contribuído para queimadas            
extensas muito além dos limites da propriedade.  
 
Esses 15 pecuaristas estavam ligados direta ou indiretamente, em 2018–2019, a pelo            
menos 14 instalações de frigoríficos de propriedade da JBS, Marfrig e Minerva, os             

11As propriedades rurais cobrem 256.398 ha dos 446.081 hectares em unidades de            
conservação públicas - principalmente um parque nacional e três estaduais - no Pantanal             
brasileiro, com dois dos três parques estaduais 80% cobertos e um quase totalmente coberto              
(fonte: análise de mapeamento do Greenpeace Brasil de Dados do CAR). Este número exclui              
as reservas privadas, que geralmente caem inteiramente em propriedades rurais registradas. 
12Seidl AF, de Silva JSV & Moraes AS (2001) 
13Neste relatório, as menções ao 'Greenpeace' devem ser lidas como referências ao            
Greenpeace Internacional, a menos que seja indicado de outra forma.  
14As ligações da cadeia de abastecimento de 2018–2019 entre os pecuaristas e as instalações              
dos frigoríficos e outras análises foram estabelecidas por meio de investigações do            
Greenpeace, com base na integração de uma série de fontes de dados e informações públicas,               
incluindo:  

● Cobertura do solo e mudança na cobertura do solo 
● Os locais de focos de incêndio e áreas queimadas (cicatriz de queimadas)  
● A localização e os limites do bioma Pantanal, terras indígenas, unidades de 

conservação e outras terras públicas 
● Os locais, limites, propriedade e status de registro do CAR das fazendas de gado  
● Sanções ambientais vinculadas a fazendas e seus proprietários 
● Sites de rastreabilidade dos frigoríficos 
● Comércio de instalações de frigoríficos para o mercado global e/ou bens de consumo e 

empresas de fast food. 
A documentação é mantida pelo Greenpeace. As fontes utilizadas para cada um desses tipos              
de dados e informações estão listadas na seção de referências no final do relatório.  
O Greenpeace ofereceu aos processadores de carne mencionados neste relatório a           
oportunidade de comentar antes da publicação sobre os vínculos comerciais históricos que            
cada um estabeleceu entre pecuaristas com operações no Pantanal e matadouros específicos,            
bem como quaisquer irregularidades legais/políticas (por exemplo, embargos, CAR irregular          
status) que havia identificado nas operações desses pecuaristas. Os comentários foram           
refletidos em todos os pontos relevantes. O texto completo das respostas recebidas de cada              
um dos processadores de carne em resposta à oportunidade do Greenpeace de enviar cartas              
de comentários pode ser encontrado no Anexo 2 do documento original. 
15A área total de Cingapura é de 71.900 ha (site da CIA World Factbook 'Comparações de                
países - área'). A área da Grande Londres cobre aproximadamente 159.500 ha (site da LG               
Inform 'Tamanho da área geográfica - Extensão das medidas do reino em hectares na              
Inglaterra'). 
16 Nota do tradutor. 

 



quais comercializam globalmente. Vínculos comerciais diretos foram identificados de         
uma ou mais dessas 14 instalações para clientes, incluindo Burger King e McDonald's,             
Danish Crown Group, Nestlé, rede de supermercados Pão de Açúcar (membro do            
grupo francês Casino), Carrefour e Walmart-Chile.17 De acordo com dados de           
transporte, entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de outubro de 2020, essas 14 instalações                
exportaram, juntas, mais de meio milhão de toneladas de carne bovina e produtos             
derivados de carne bovina no valor de quase US$ 3 bilhões para mercados como              
Hong Kong (22%), China (21%), UE-27 e Reino Unido (8%), além de EUA (1%). As               
exportações somente das instalações da JBS ligadas ao Pantanal representaram          
quase US $2 bilhões neste período, com a UE-27 e o Reino Unido representando              
cerca de 9% do volume de exportação e mais de 13% do valor.18 
 
As exportações são a principal fonte de receita das operações brasileiras da JBS,             
Marfrig e Minerva19. Apesar do caos e da turbulência econômica causada pela            
pandemia global da Covid-19, as exportações de carne bovina do Brasil           
estabeleceram um novo recorde histórico em 2020, com volumes relatados em 2            
milhões de toneladas e receitas de cerca de US $ 8,4 bilhões - 11% acima de 201920.                 

No entanto, a principal fonte de receita global da JBS SA (assim como da Marfrig21)               
está nas unidades de negócios na América do Norte, com os Estados Unidos sendo              
responsáveis sozinhos por cerca da metade da receita global da empresa no terceiro             
trimestre de 202022. A JBS tem interesses comerciais em todos os continentes, exceto             
na Antártida23; os clientes da empresa e suas subsidiárias internacionalmente incluem           
Costco, KFC, Lidl, Mars, M&S, Nando's, Nestlé, Pizza Hut, Princes, Sainsbury's,           
Subway, Tesco, Walmart e YUM.24 
 
 

17Fontes incluem investigações de campo do Greenpeace Brasil realizadas em outubro de            
2020, Nestlé (2019) p. 5 e dados comerciais da Panjiva Brasil           
https://panjiva.com/data/brazil-trade-data; consulte também Fregatto E (2018) e JBS (2020a) p.          
129. 
18Dados comerciais da Panjiva Brasil https://panjiva.com/data/brazil-trade-data 
19JBS (2020b) p. 14, Marfrig (2020) p. 8 and Minerva (2020) p. 1. Consulte também Chain                
Reaction Research (2020a) pp. 2-4. 
20Reuters (2021); os resultados reportados estão em linha com as projeções de final de ano da                
Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (ABIEC (2020)).  
21A receita líquida das operações da Marfrig na América do Norte totalizou R$ 35,1 bilhões em                
2019; A receita das operações da empresa na América do Sul totalizou R$ 14,8 bilhões.               
Consulte Marfrig (2020) pp. 6, 8. 
22JBS (2020e) p2 
23JBS (2020a) pp16,20-21 
24A Friboi, uma marca da JBS, abastece grandes nomes incluindo Burger King, Bob’s,             
McDonald’s, e Pão de Açúcar (JBS (2020a) p. 129). Sua subsidiária, Seara possui contas              
globais com Burger King, KFC, McDonald’s e Subway, entre outros, e possui certificações para              
clientes como Costco, Mars, M&S, Nestlé, Walmart e YUM (JBS (2020a) pp. 196-198). A JBS,               
supostamente, também fornece produtos de carne bovina enlatada para supermercados do           
Reino Unido e da Europa, incluindo Asda, Carrefour, Lidl, e Sainsbury’s (consulte Earthsight             
(2019) and Holmes H (2020)). A subsidiária britânica Moy Park (que a JBS vendeu para outra                
de suas subsidiárias, a Pilgrim’s Pride, in 2017; consulte Casey S & Freitas T (2017)) abastece                
o Nando’s e vários supermercados, incluindo Tesco Ireland e Lidl; consulte site do Nando’s              
‘FAQs: Our food’, site da Moy Park ‘Moy Park chicken’ e Moy Park no site ‘Awards’. A Moy Park                   
supostamente também abastece várias outras redes de fast food incluindo KFC e Pizza Hut, e               
supermercados como Marks & Spencer e Sainsbury’s; consulte e. g. Belfast Telegraph (2018) e              
Mulligan J (2017). 

 

https://panjiva.com/data/brazil-trade-data
https://panjiva.com/data/brazil-trade-data
https://panjiva.com/data/brazil-trade-data


Como resultado de várias denúncias contundentes, incluindo o relatório do          
Greenpeace de 2009, A Farra do Boi na Amazônia25, a JBS, Marfrig e Minerva              
prometeram, pela primeira vez, entregar 'desmatamento zero na cadeia de          
abastecimento' até 201126. Mas, como esta investigação sobre sua base de           
abastecimento do Pantanal expõe, os frigoríficos ainda não têm procedimentos          
básicos em vigor para garantir que o gado de pecuaristas ligados à destruição             
ambiental ou violações legais seja excluído.  
 
Procedimentos adequados de due diligence significariam que a JBS, Marfrig e Minerva            
apenas abatam bovinos quando tiverem estabelecido total rastreabilidade até a          
origem. Isso também significaria que eles poderiam garantir a exclusão de qualquer            
gado onde haja o risco de serem provenientes da destruição ou degradação de             
florestas naturais ou outros ecossistemas, ou terras que foram exploradas em violação            
aos direitos dos povos indígenas ou às leis de conservação. Quando aplicados para             
garantir a transparência e a responsabilidade corporativa, os procedimentos de due           
diligence significariam que a JBS, Marfrig e Minerva identificariam e preveniriam de            
forma proativa quaisquer outros impactos adversos aos direitos humanos e ambientais           
decorrentes de suas próprias atividades, das atividades das empresas que controlam           
e das atividades de seus subcontratados e fornecedores com os quais tenham uma             
relação comercial estabelecida. 
 
No entanto, a abordagem atual dos frigoríficos para a triagem da cadeia de             
abastecimento no Pantanal concentra-se principalmente na fazenda de fornecimento         
direto, sem considerar suficientemente as práticas nas outras operações do          
pecuarista. Essa visão limitada possibilita a lavagem de gado - quando pecuaristas            
fornecem gado de operações que violam a lei ou a política da empresa, passando-o              
por fazendas intermediárias aprovadas, que eles também possuem, antes de enviá-lo           
para o abate.  
 
Treze dos 15 pecuaristas identificados pelo Greenpeace eram fornecedores de          
“primeiro nível”: eles forneciam diretamente para um ou mais frigoríficos de uma            

25Greenpeace (2009) 
26Os signatários do Acordo G4 se comprometeram a excluir de suas cadeias de abastecimento              
qualquer "propriedade rural que forneça diretamente gado para abate (fazendas de engorda) e             
esteja envolvida no desmatamento no bioma Amazônia" dentro de seis meses após a             
assinatura do compromisso. Essa condição deveria ser estendida a todos os abastecimentos,            
incluindo fornecedores terceirizados e abastecimentos de criações e viveiros, no prazo de dois             
anos. Consulte JBS-Friboi, Bertin, Minerva & Marfrig (2009) p. 1. 

 



fazenda aprovada em 2018 ou 201927. Na maioria dos casos, as ligações entre as              
próprias propriedades do estudo de caso e os frigoríficos eram indiretas - o gado              
dessas propriedades passava por uma ou mais fazendas antes da venda final. No             
entanto, muitas das fazendas intermediárias pertenciam ao mesmo indivíduo.28  
 
Os elos da cadeia de abastecimento estabelecidos pelo Greenpeace entre os           
fazendeiros e os três grandes frigoríficos são anteriores aos incêndios de 2020.            
Conforme confirmado pelas respostas das empresas ao Greenpeace com relação aos           
casos apresentados neste relatório, os frigoríficos consideram que todas as fazendas           
que os abastecem diretamente atendem aos requisitos da política no momento da            
compra. Além disso, pelo menos 11 dos 15 pecuaristas aparentemente permanecem           
fornecedores de primeiro nível - ou seja, têm pelo menos uma propriedade aprovada             
para fornecer diretamente a pelo menos um dos frigoríficos.29  
 
Perturbadoramente, os frigoríficos não forneceram nenhuma indicação de terem         
imposto requisitos significativos aos seus fornecedores do Pantanal à luz das           
proibições de 2020 sobre o uso deliberado de queimada, ou de qualquer intenção de              

27Esses pecuaristas e as empresas para as quais forneciam eram:  
Adevair de Oliveira - JBS / Marfrig / Minerva 
Ário Barnabé Neto - JBS 
Celso Miura - JBS 
Daniel Martins Filho - JBS / Marfrig 
Eduardo Mariani Bittencourt - JBS / Marfrig / Minerva 
Eliana Maria Lemos Monteiro Conceição - JBS 
Fabio de Oliveira Luchesi - Minerva 
Francisca Evangelista Teodoro da Silva - JBS / Marfrig / Minerva 
João Felix Pereira Neto - JBS / Marfrig 
José Dalbem - JBS / Marfrig / Minerva 
Luiz Carlos Ziliani - JBS / Marfrig / Minerva 
Raul Amaral Campos - JBS / Marfrig / Minerva 
Sergio Jacinto Costa - JBS 
28O Greenpeace identificou 37 elos da cadeia de abastecimento entre as propriedades do             
estudo de caso e os três grandes frigoríficos, além de mais três elos de nível pecuarista que                 
não envolviam as propriedades do estudo de caso. Destes 37 elos, 23 eram indiretos. Desses               
23, 17 dos elos eram por meio de fazendas de propriedade da mesma pessoa. 
29Com base em respostas à oportunidade do Greenpeace de comentar cartas; ver Anexo 2. 
A Marfrig não indicou conformidade atual. Além disso, a JBS não comentou a situação atual               
das fazendas ligadas a Celso Miura, Francisca Evangelista Teodoro da Silva ou João Felix              
Pereira Neto, que foram identificados pelo Greenpeace como fornecedores de primeiro nível no             
período estudado. 
Todos os seguintes pecuaristas tinham pelo menos uma propriedade que foi descrita como 'em              
conformidade com a Política de Compra Responsável da [JBS]', 'capaz de comercializar            
matérias-primas com [JBS]' ou 'listada no banco de dados da Minerva e ... elegível para               
comercialização': 
Adevair de Oliveira - JBS / Marfrig / Minerva 
Ário Barnabé Neto - JBS 
Daniel Martins Filho - JBS / Marfrig 
Eduardo Mariani Bittencourt - Minerva 
Eliana Maria Lemos Monteiro Conceição - JBS 
Fabio de Oliveira Luchesi - Minerva 
Francisca Evangelista Teodoro da Silva - Minerva 
José Dalbem - JBS / Marfrig / Minerva 
Luiz Carlos Ziliani - JBS 
Raul Amaral Campos - Minerva 
Sergio Jacinto Costa - JBS 

 



fazê-lo, apesar das evidências relatadas de fornecimento de gado saindo de fazendas            
com irregularidades para fazendas aprovadas pelos frigoríficos. No caso da JBS, três            
de suas aprovações atuais de primeiro nível, bem como uma de suas relações             
comerciais históricas (2018-2019), parecem violar sua política de abastecimento, e sua           
avaliação de conformidade dos fornecedores conflita com a da Minerva em algumas            
instâncias30. Uma das relações comerciais históricas da Marfrig também parece violar           
sua política de abastecimento31, apesar das afirmações da empresa sobre          
conformidade. A Marfrig não indicou que pretende revisar essas relações comerciais           
mais de perto. 
 
Quanto à JBS, apresentada com o resumo das conclusões deste relatório, a empresa             
confirmou a um jornal do setor que, no momento, não tem a intenção de excluir               
fornecedores - primeiro nível ou terceirizados - que violam suas políticas. Em vez             
disso, a ênfase está em colocar os fornecedores da Amazônia em uma plataforma de              
monitoramento até 2025:  
 
“Neste momento, não vamos bloqueá-los [fornecedores não conformes], vamos tentar          
ajudá-los a resolver o problema. Às vezes é papelada, às vezes eles precisam montar              
um plano de conservação, às vezes precisam reflorestar parte de sua propriedade.            
Vamos ajudá-los e estamos contratando gente para ajudar esses fornecedores. 

“Achamos que excluir a propriedade e o fornecedor é uma abordagem negativa. Não             
resolverá o problema porque eles irão ao próximo frigorífico e tentarão vender para             
ele. Não queremos isso porque não resolverá o problema.”32 

Tal abordagem acomodatícia não se coaduna com a alegada 'tolerância zero' da JBS             
ao desmatamento e certamente falha em enviar uma mensagem clara ao setor de que              
as violações têm consequências. Pelo contrário, as violações parecem vir com bônus. 
 

Fora da Amazônia, a JBS somente conduz checagem dos fornecedores nas listas            
oficiais33 de infrações ambientais e sociais (por exemplo, trabalho escravo), em um            

30Com base em respostas à oportunidade do Greenpeace de comentar cartas; ver Anexo 2. Os               
atuais fornecedores aprovados que parecem violar a política da JBS são: 
Adevair de Oliveira / Fazenda Boa Sorte 
Luiz Carlos Ziliani / Fazenda Santa Tereza 
Samoel Alexandroni Santos / Fazenda Sete de Setembro (Santos é um pecuarista            
intermediário identificado em um dos estudos de caso; o registro da propriedade desta fazenda              
está atualmente suspenso) 
A relação comercial histórica que parece ter violado a política da JBS na época era com Raul                 
Amaral Campos / Fazenda Esperança. A JBS não conseguiu confirmar a atual situação desta              
fazenda como fornecedora. 
A Minerva apresentou conclusões diferentes sobre a conformidade de dois desses           
fornecedores (Luiz Carlos Ziliani / Fazenda Santa Tereza e Raul Amaral Campos / Fazenda              
Esperança).  
31A relação comercial histórica que parece ter violado a política da Marfrig foi com João Felix                
Pereira Neto / Fazenda Pederneiras Novas.  
32 Morrison O (2021)  
33JBS (2019)  

 



país onde o governo está sistematicamente desmantelando agências ambientais e          
minando a aplicação da lei.34 
 
As profundas deficiências nas políticas dos frigoríficos e procedimentos de triagem           
para sua base de fornecimento no Pantanal ajudam a explicar o fracasso do setor em               
encerrar seus vínculos com a destruição ambiental ou em fechar o mercado para             
fornecedores com irregularidades ou que cometam dano ambiental. Alguns exemplos          
são: 
 

● Falha em proibir e monitorar de maneira efetiva e abrangente o uso deliberado 
de queimada, legal ou não. 

● Falha em proibir e monitorar de forma efetiva e abrangente todos os novos 
desmatamentos, não apenas o desmatamento ilegal e não apenas em regiões 
icônicas como a Amazônia.35  

● Deixar de exigir, como condição do comércio, que os pecuaristas cumpram a 
lei e as políticas de desmatamento zero em suas operações.36 

● Falha contínua em identificar e monitorar proativamente toda a sua base de 
fornecimento (incluindo fornecimento indireto e fornecedores terceirizados), 
apesar de um acordo de 2009 para alcançar isso na Amazônia até 2011.37  

● Falha em tornar a transparência da cadeia de abastecimento uma condição de 
comércio - ou seja, exigir que os pecuaristas revelem os fornecedores e as 
origens de seu gado e exigir um modelo de negócio responsável, garantindo a 
disponibilidade pública de dados sobre todos os pecuaristas na cadeia de 
abastecimento da empresa, incluindo os locais das suas operações, de forma a 
permitir um escrutínio independente do seu impacto. 
 

Essas falhas, sustentadas pela falta de transparência e rastreabilidade, expõem e           
contribuem para o papel contínuo do setor da indústria de carne como um dos              
principais impulsionadores globais de emissões pelo uso da terra, perda de           

34Consulte 'Regimes de alto risco - como o governo Bolsonaro atiçou as chamas'. Consulte              
também, e. g., Observatório do Clima (2021). 
35O mais recente compromisso de desmatamento zero da Marfrig se estende ao Cerrado, mas              
não ao Pantanal. Consulte o site da Marfrig 'Marfrig Verde +'.  
36Pecuaristas (incluindo pecuaristas intermediários) com violações ambientais identificadas e/ou         
irregularidades de registro de propriedade em uma ou mais de suas fazendas durante o              
período comercial de 2018–2019 avaliado para esta investigação incluem: 
Adevair de Oliveira (nota: o status do CAR da Fazenda Recreio é apenas um dos vários                
problemas associados às operações deste pecuarista; foi recategorizado como ativo em 9 de             
novembro de 2020, mas antes disso havia sido listado como pendente desde 4 de agosto de                
2018)  
Ário Barnabe Neto 
Daniel Martins Filho (nota: Filho recebeu multa de US $ 930.000 do IBAMA pela construção                

ilegal de diques ao longo da divisa da Fazenda Santa Cecília II) 
Fabio de Oliveira Luchesi (o CAR da Fazenda Santa Helena I foi recategorizado como ativo               
somente em 17 de novembro de 2020; antes disso, estava listado como pendente) 
Ivanildo da Cunha Miranda 
 João Felix Pereira Neto 
 Jose Dalbem 
 Luiz Carlos Ziliani 
 Raul Amaral Campos 
37Consulte JBS-Friboi, Bertin, Minerva & Marfrig (2009). 

 



biodiversidade e injustiça social. Particularmente preocupante é o potencial do gado           
ligado ao uso deliberado ou ilegal de queimada para entrar no mercado internacional.  
 
Dadas essas falhas estruturais, é insustentável que empresas internacionais de bens           
de consumo, supermercados e empresas de fast food, que afirmam ter políticas de             
desmatamento zero, continuem a negociar com os frigoríficos mencionados neste          
relatório. Além disso, se blocos comerciais como a União Europeia e o Reino Unido              
querem acabar com o consumo de produtos ligados à destruição ambiental38 e ao             
desmatamento ilegal39, os produtos desses grupos não devem encontrar lugar nesses           
mercados. 
 
A superprodução de carne e laticínios está literalmente devastando a Terra. Para            
interromper e começar a reverter a crise climática atual, é necessária uma ação             
decisiva de governos, mercado financeiro e empresas de consumo de se afastarem da             
indústria da carne e fecharem os mercados para empresas que contribuem para a             
destruição das florestas e do ecossistema. Sem essas etapas fundamentais, nosso           
sistema alimentar continuará a ser uma força motriz do desmatamento, das mudanças            
climáticas e do risco de pandemia futura. 
 

Qual é o problema com a carne bovina da JBS?  
Vivemos em uma época de boom para a indústria de carne. A previsão é de que o                 
consumo de carne em todo o mundo aumente 76% até 205040, com dietas de estilo               
ocidental, caracterizadas por alto teor de carne, sendo fortemente promovidas nas           
economias emergentes por empresas de fast food41. Impulsionado por sua fome           
insaciável por novos mercados e por terras para criar gado e cultivar soja para              
alimentação animal, o setor da indústria da carne representa uma ameaça para o             
clima global, para a vida selvagem de algumas das regiões de maior biodiversidade do              
mundo, para os direitos humanos dos povos indígenas e de outras comunidades e à              
saúde a longo prazo das populações no ocidente e em outros lugares do planeta.42 
 
A JBS, gigante global do setor da carne, exemplifica e é uma das principais              
contribuintes para essa ameaça. Com sede em São Paulo43, a JBS afirma ser a maior               
empresa de proteína animal do mundo44 e a segunda maior empresa de alimentos do              
mundo em vendas anuais (depois da Nestlé)45. A empresa cresceu internacionalmente            
por meio de uma série de aquisições em grande parte financiadas pelo Banco             

38Conforme prometido pela Comissão Europeia. Consulte Comissão Europeia (2020) e 
Parlamento Europeu (2020). 
39Conforme proposto pelo Governo do Reino Unido. Consulte o Departamento de Meio 
Ambiente, Alimentos e Assuntos Rurais (2020). 
40Comparado com os níveis de 2012. Fonte: Godfray HCJ et al (2018), reporting on 
Alexandratos N & Bruinsma J (2012). 
41Consulte e. g. Business Insider India (2020), Feng E (2017), Khaitan R (2017) e Straits Times 
(2019). 
42Greenpeace (2020a) 
43JBS (2020a) p38  
44JBS (2020a) p16 
45JBS (2020e) p3 

 



Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)46, que possui mais de um            
quinto da empresa.47  
 
Os impactos da JBS no clima e nos ecossistemas da América do Sul são profundos:               
estima-se que suas operações produzam cerca de metade das emissões anuais de            
carbono de gigantes dos combustíveis fósseis como ExxonMobil, Shell ou BP48, em            
grande parte como resultado do desmatamento relacionado às suas cadeias de           
suprimento de gado e à produção de soja para ração animal.49 
 
A escala da destruição socioambiental da JBS se tornou um escândalo global em             
2009, quando o Greenpeace Internacional publicou um relatório chamado A Farra do            
Boi na Amazônia,50 expondo como a JBS e outros grandes operadores da indústria de              
carne bovina brasileira estavam ligados a centenas de fazendas na Amazônia,           
incluindo algumas associadas ao desmatamento ilegal e a outras práticas destrutivas,           
bem como à escravidão moderna. Na esteira desse relatório, a JBS e três dos outros               
grandes frigoríficos do Brasil assinaram um compromisso voluntário, conhecido como          
"Acordo do G4", para acabar com a compra de gado cuja produção esteja ligada ao               
desmatamento na Amazônia, trabalho escravo ou ocupação ilegal de terras indígenas           
e áreas protegidas. O acordo incluiu o compromisso de garantir monitoramento,           
verificação e relatórios totalmente transparentes de todas as cadeias de          
abastecimentos das empresas (incluindo fornecedores indiretos) dentro de dois anos.51  
 
Essa promessa não foi honrada. Por mais de uma década, as investigações do             
Greenpeace e várias outras organizações têm exposto repetidamente as conexões da           
JBS com corrupção, desmatamento e violações dos direitos humanos52. Porém,          
apesar do fracasso em implementar os termos de seu compromisso de 2009, e             
considerando que a empresa planeja buscar a listagem de suas operações           

46Entre 2002 e 2013, BNDES liberou um total de R$ 12,8 bilhões (USD 5,9 bilhões) para                
empresas controladas pela J&F Investimentos, segundo a ONG Contas Abertas. Fonte:           
Tognolli C (2019). Consulte também Wasley et al (2019). 
47Site da JBS ‘Propriedade e empresa’ 
48ExxonMobil, Shell e BP foram responsáveis por 577, 508 e 448 MtCO2e escopo 1+3 de               
emissões de GEE 2015, respectivamente (fonte: Carbon Majors Database (2017) p. 15). 
Em 2016, o escopo 1+3 de emissões de GEE da JBS vindos de processamento e produção de                 
carnes bovina, suína e frango totalizaram 280 MtCO2e, a grande maioria sendo contabilizada             
pela produção de carne bovina. As emissões de escopo 1 são emissões diretas de instalações               
de propriedade da empresa, fábricas de processamento e maquinário. As emissões do escopo             
2 são emissões indiretas relacionadas ao consumo de energia. As emissões do escopo 3              
incluem todas as outras emissões indiretas resultantes da produção de uma commodity, tanto a              
montante quanto a jusante (emissões agrícolas provenientes do gado, produção de alimentos            
para o gado, mudança no uso da terra etc.). Para produtores de combustíveis fósseis, isso               
inclui todas as emissões relacionadas à queima dos produtos que vendem. Fonte: GRAIN &              
ITAP (2018). 
49A soja é o segundo fator mais significativo do desmatamento global, depois da carne bovina,               
e cerca de 90% dela é usada para ração animal. Consulte European Commission (2013) pp.               
21-22, Henders S, Persson UM & Kastner T (2015) p. 6 e Sharma S, IATP & Schlesinger S                  
(2017) p. 25. 
50Greenpeace (2009) 
51Consulte JBS-Friboi, Bertin, Minerva & Marfrig (2009). 
52Consulte reportagens em Greenpeace International (2009) e Greenpeace International 
(2020a).  

 



internacionais na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) em 202153, ela parece estar              
tentando fortalecer sua imagem ambiental e se distanciar do seu legado destrutivo. Em             
resposta à pressão crescente de seus clientes e acionistas54, a JBS lançou, no final de               
setembro de 2020, sua nova iniciativa, chamada "Juntos pela Amazônia". Além de            
constituir um fundo de apoio a projetos de desenvolvimento e conservação sustentável            
na região, a empresa se deu até 2025 para implantar um sistema de monitoramento              
do abastecimento de gado às fazendas que os abastecem diretamente na Amazônia55.            
Este novo compromisso da cadeia de abastecimento - que em termos reais representa             
um retrocesso em relação aos compromissos de 2009 - tem inúmeras falhas, as             
principais delas são: 
 

● Falha em estender explicitamente toda a política da cadeia de abastecimento, 
incluindo 'tolerância zero para o desmatamento', para além da Amazônia 

● Falha em excluir explicitamente como fornecedores pecuaristas que 
deliberadamente usam queimada  

● Aparente abandono do componente de transparência do acordo de 2009, 
particularmente criado para garantir o monitoramento, verificação e 
comunicação totalmente transparentes de toda a cadeia de abastecimento da 
empresa até 2011 

● Falha em exigir explicitamente o cumprimento da política de desmatamento 
zero e/ou desmatamento ilegal zero em todas as operações dos pecuaristas 
que abastecem a empresa como uma condição de comércio 

 
O compromisso de desmatamento zero da JBS para 2020 se aplica apenas à             
Amazônia, ignorando regiões vizinhas como o Cerrado, tido como a savana de maior             
biodiversidade do mundo56 (a partir do qual, de acordo com a plataforma de             
transparência da cadeia de suprimento da Trase, a JBS obtém a maior parte do gado               
que exporta57), e o Pantanal – ambas as regiões em que a pecuária também está               
impulsionando a conversão do ecossistema.58 Embora, em termos climáticos, a          
preservação da floresta amazônica seja um objetivo fundamental na América do Sul,            
como apontou o relatório de uso da terra de 2019 do Painel Intergovernamental sobre              
Mudanças Climáticas (IPCC), é fundamental a prevenção de mudanças generalizadas          
no uso da terra em todos os ecossistemas.59  

 

O compromisso da JBS de 2020 atrasa o mapeamento da cadeia de suprimentos na              
Amazônia além das fazendas que a abastecem diretamente até 2025, 14 anos após o              

53Bautzer T, Alves A & Mandl C (2020), Mano A (2020) 
54Consulte e. g. Harris B (2020), Samora R (2020) e Wasley A & Heal A (2020). 
55JBS (2020c) pp. 3-4 e JBS (2020d)  
56Ministério do Meio Ambiente (2017) p. 65 
57Plataforma Trase 'Brasil-Carne bovina' 
58Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos (2017) pp. 147-148, Guerra A et al (2020) 
59IPCC (2019), capítulo 4  

 



prazo original60. A plataforma de monitoramento proposta61 em si será confidencial - ou             
seja, não estará publicamente disponível para análise e escrutínio das partes           
interessadas - o que abandona o compromisso original com um sistema de            
monitoramento transparente. 

 
A incidência de incêndios na Amazônia brasileira nos primeiros nove meses de 2020             
foi a maior em uma década, e mais incêndios do que nunca foram registrados no               
Pantanal no mesmo período62. Ainda assim, a nova iniciativa da JBS não faz menção              
alguma de excluir da cadeia de suprimentos da empresa os pecuaristas que            
deliberadamente usam a queimada para manejo de terras ou renovação de pastos,            
apesar da divulgação de proibições locais e federais.63  
 
Enquanto o compromisso da Amazônia em 2020 reafirme a 'tolerância zero para o             
desmatamento' da empresa, que estava no cerne do Acordo G4 original, a empresa             
também afirma que a plataforma de monitoramento proposta irá 'garantir que qualquer            
gado de produtores envolvidos no desmatamento ilegal não possa entrar na cadeia            
de suprimentos da JBS' (ênfase adicionada).64  
 
O que está claro é que a JBS não estendeu imediatamente sua 'tolerância zero' para               
incluir a eliminação de ecossistemas naturais além da Amazônia. O atual Código            
Florestal do Brasil permite a conversão de até 80% das propriedades no Pantanal             
brasileiro e outros biomas fora da Amazônia65. Em todo o país, isso significa que cerca               
de 88 milhões de hectares de vegetação nativa - mais de 3,5 vezes o tamanho do                
Reino Unido66, uma área quase do tamanho de Mato Grosso, terceiro maior estado             

60O Acordo G4 prometia 'desmatamento zero na cadeia de abastecimento'. Seus signatários se             
comprometeram a excluir de suas cadeias de abastecimento qualquer "propriedade rural que            
forneça diretamente gado para abate (fazendas de engorda) e esteja envolvida no            
desmatamento no bioma Amazônia" dentro de seis meses após a assinatura do compromisso.             
Essa condição deveria ser estendida a todos os abastecimentos, incluindo fornecedores           
terceirizados e abastecimentos de criações e viveiros, no prazo de dois anos. Consulte             
JBS-Friboi, Bertin, Minerva & Marfrig (2009) p. 1. 
61 JBS (2020c) pp3-4 e JBS (2020d)  
62Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais, INPE). Consulte Spring J (2020b).  
63Uma moratória federal foi imposta ao uso de queimadas para fins agrícolas na Amazônia e               
Pantanal em meados de julho, por 120 dias (ver Carvalho D (2020) e Ionova A (2020)).                
Proibições regionais de queimadas na estação seca também foram impostas em Mato Grosso,             
de 1º de julho a 30 de setembro, e Mato Grosso do Sul, estendendo-se por 180 dias a partir do                    
final de julho; ver Instituto Centro de Vida (2020) p. 1 e Ionova A (2020). 
64JBS (2020c) p3 
65Com exceção das Áreas de Preservação Permanente (Áreas de Preservação Permanente,           
APPs) e restrições à exploração de áreas úmidas. As APPs são áreas identificadas como              
críticas para as funções essenciais do ecossistema, como preservação dos recursos hídricos            
ou da biodiversidade, garantia da estabilidade geológica, facilitação da movimentação da fauna            
e da flora e proteção do solo. Os 20% restantes são classificados como Reserva Legal. Em                
áreas classificadas como zonas úmidas (pantanais) ou planícies de inundação (planícies           
pantaneiras) - que cobrem cerca de 16% do Pantanal brasileiro - as autorizações de              
desmatamento só podem ser emitidas para atividades consideradas ' sustentável e ecológica ',             
que inclui a pecuária tradicional. Pelos artigos 3, 10 e 12 – o texto completo está disponível em                  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm. Consulte também o    
WWF-Brasil (2016) p. 18. 
66A área do Reino Unido é de 24,4 milhões de ha. Fonte: site da CIA World Factbook 'Country 
comparisons - área'.  
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brasileiro67 - poderiam ser limpos legalmente dentro das reivindicações de terras           
existentes68, apesar dos enormes custos climáticos e da biodiversidade. 
 
A JBS também não exige um monitoramento abrangente dos pecuaristas que a            
abastece em suas operações e em todos os biomas. Embora essa também não fosse              
uma exigência do Acordo G4, nos anos desde que esse acordo foi firmado, o              
entendimento da adequação de abordagem de diligência prévia no comércio de           
commodities evoluiu. No setor de óleo de palma, por exemplo, agora é amplamente             
reconhecido que, se o setor for limpo, os operadores em todas as fases da cadeia de                
suprimento a jusante devem excluir fornecedores cujas operações (incluindo as de           
subsidiárias ou associadas) sejam ilegais ou ambientalmente destrutivas. Isso enfatiza          
a exclusão de produtores desonestos, não apenas de suprimentos nocivos.  
 
No caso dos setores de commodities agrícolas do Brasil, incluindo carne bovina e soja,              
isso deveria significar monitorar as atividades dos fornecedores em todas as suas            
operações (ou seja, além da cadeia de suprimentos imediata do comprador), não            
apenas para o desmatamento, mas para a destruição de outros ecossistemas, uso de             
queimada, disputas de terras e embargos não resolvidos, multas pendentes e abusos            
de direitos humanos, incluindo o uso de trabalho escravo.  
 
Considerando a urgência da emergência global do clima e da natureza, iniciativas            
como o novo compromisso da JBS com a cadeia de abastecimento da Amazônia, que              
são baseadas na autorregulação de compromissos voluntários, estão uma década          
desatualizadas em termos de entrega e escopo. Elas não representam uma           
contribuição decisiva para a sacudida radical do sistema alimentar global que a ciência             
exige e que as empresas, instituições financeiras e governos precisam oferecer. 
 
As empresas da indústria de alimentos que continuam a adquirir produtos da JBS e              
instituições financeiras que continuam a financiá-los estão se expondo a riscos           
financeiros e de reputação. Pior ainda, estão contribuindo indiretamente para os riscos            
existenciais enfrentados pelos icônicos biomas da América do Sul e seus habitantes –             
e por todos os habitantes de um planeta superaquecido – devido, em grande parte, às               
atividades do setor da indústria da carne. Os governos também são partes            
interessadas com exposição à JBS e aos impactos do setor da indústria da carne de               
forma mais ampla, por meio de investimentos soberanos, negociações e acordos           
comerciais e as escolhas que fazem em relação à regulamentação financeira e de             
mercado.  
 
 
 
 

 

  

67Nota do tradutor.Fonte: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mt.html.  
68Soares-Filho B et al (2014) 

 



ESTUDOS DE CASO 

1 - Ivanildo da Cunha Miranda: envolvimento em suborno e          
denúncia de inquérito policial por queima deliberada / embargos /          
multa de R$ 900 mil aplicada pelo IBAMA / 17.228 hectares           
queimados 
 
Ivanildo da Cunha Miranda é proprietário da Fazenda Bonsucesso, de 32.147           
hectares, também conhecida como Bom Sucesso69, que faz fronteira com o Parque            
Nacional do Pantanal Mato-Grossense em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Ivanildo           
esteve envolvido em um escândalo de suborno há vários anos envolvendo a JBS e um               
ex-governador do Mato Grosso do Sul, no qual atuou como intermediário70. O IBAMA             
lista dois embargos pendentes por remoção de vegetação nativa em Reservas Legais            
contra propriedades de Ivanildo da Cunha Miranda, e ele foi multado em mais de R$               
900 mil pelo IBAMA em 201371. A Fazenda Bonsucesso é uma das várias fazendas da                
área investigadas pela Polícia Federal em setembro de 2020, por uso deliberado de             
fogo, sendo Ivanildo da Cunha Miranda citado pela mídia como seu proprietário72. Os             
mapas compartilhados em meios de comunicação públicos correspondem aos limites          
do CAR da Fazenda Bonsucesso73. As imagens de satélite74 da NASA mostram focos              
de incêndio dentro dos limites da propriedade em todos os meses anteriores de 2020,              
com uma escalada drástica a partir de julho, apesar do uso de queimada ser proibido               

69A propriedade e o tamanho das propriedades foram determinados com base em dados de              
fontes oficiais (site do CAR 'Consultar demonstrativo do CAR', site do IBAMA 'Consulta de              
autuações ambientais e embargos', site da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato              
Grosso 'portal do SIMCAR público' Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento           
Econômico, Produção e Agricultura Familiar (SEMAGRO) Portal de Informações e          
Geoposicionamento de Mato Grosso do Sul (PIN MS) site 'Mapa consulta SICAR'). 
A Fazenda Bonsucesso está listada no site Mato Grosso do Sul SICAR como pertencente ao               
espólio de Florêncio da Costa Lima, com Mauri da Costa Lima atuando como representante              
legal nomeado - resultados encontrados usando o CAR número         
MS-5003207-0EFCFC9C1C8949E4BAB3A867AF21257A como código da propriedade ('código      
do imóvel'). Documentos fiscais do Estado do Mato Grosso do Sul (Inscrição Estadual, IE)              
mostram a Fazenda Bom Sucesso, empresa pecuária com registro ativo no CAR, registrada             
para Ivanildo da Cunha Miranda (fonte: Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso do               
Sul site 'Consulta Pública do Cadastro Fiscal e Emissão do Comprovante de Inscrição             
Estadual', IE número 287096750); o negócio é descrito como localizado às margens do rio São               
Lourenço, em Corumbá, que coincide com a localização da Fazenda Bonsucesso. Noticiários            
(ex. Fantástico (2020), Ribeiro Jr A (2020)) referem-se à 'Fazenda Bonsucesso' como um dos              
locais investigados pela polícia por possível uso indevido de queimada para limpeza de             
pastagens, sendo Ivanildo da Cunha Miranda denominado o fazendeiro que possui a            
propriedade. Presume-se que os dois nomes se referem à mesma fazenda e que Ivanildo da               
Cunha Miranda é o proprietário, arrenda ou controla de outra forma a administração dessa              
fazenda. 
70Consultar Ministério Público Federal, Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso            
do Sul (2018), Miranda E (2020) e  UOL (2020).  
71Site do IBAMA ‘Consulta de autuações ambientais e embargos’; detalhes podem ser            
encontrados pesquisando pelo nome. 
72Fantástico (2020), Ribeiro Jr A (2020) 
73Fantástico (2020) 
74Dados do USGS EarthExplorer (https://earthexplorer.usgs.gov/), Sentinel Hub EO Browser         
(https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/) e Planet (https://www.planet.com/). 
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por um decreto presidencial que entrou em vigor no dia 16 de julho de 2020 por um                 
período de 120 dias75. Entre 1º de julho e 27 de outubro de 2020, aproximadamente                
17.228 hectares queimaram dentro dos limites da fazenda76, com o primeiro foco de             
incêndio na propriedade detectado em 1º de julho de 2020.77  
 
Nos anos de 2018 e 2019, as fazendas de Ivanildo da Cunha Miranda forneciam gado               
a vários outros fazendeiros, um dos quais abastecia a JBS Campo Grande (SIF             
1662)78. Ivanildo da Cunha Miranda era, portanto, um fornecedor indireto da JBS, e a               
comercialização da Fazenda Bonsucesso para essa instalação foi indireta.  
 

● JBS Campo Grande (SIF 1662): Em 23 de outubro de 2018 ou logo após,              
Ivanildo da Cunha Miranda fez várias remessas de gado da Fazenda Bom            
Sucesso para a Fazenda Boa Vista do Taboco - Araras e Araras I (também de               
sua propriedade). Potencialmente, até 200 cabeças de gado foram         
transferidas. Entre 26 de outubro de 2018 e 15 de fevereiro de 2019, ou logo               
depois, Ivanildo da Cunha Miranda fez várias remessas totalizando centenas          
de gado da Fazenda Boa Vista do Taboco - Araras e Araras I para a Fazenda                
Água Branca em Camapuã, Mato Grosso do Sul (propriedade da Assed Bittar            
Filho e outros - fazenda certificada para exportação de carne bovina para a             
UE79). Entre 14 de dezembro de 2018 e 30 de julho de 2019, ou logo depois,                
Assed Bittar Filho fez várias remessas de gado da Fazenda Água Branca para             
a JBS Campo Grande (SIF 1662)80. Nesse período, a Fazenda Água Branca            
parece ter fornecido exclusivamente para essa instalação. Potencialmente, até         
970 cabeças de gado foram transferidas. Em 30 de julho de 2019, a JBS              
Campo Grande (SIF 1662) abateu bovinos de uma Fazenda Água Branca           
localizada em Camapuã, Mato Grosso do Sul.81  

Comentários dos frigoríficos 
● JBS: 'Em relação à Fazenda Água Branca, a propriedade segue a Política de              

Compras Responsáveis da Companhia. No caso das propriedades de Ivanildo          
da Cunha, [Greenpeace] o acusa, com base em reportagens da mídia de            
setembro do ano passado encontradas na internet, de ser um dos           
responsáveis pelos incêndios no Pantanal. Esses artigos fazem referência a          
uma investigação da Polícia Federal que, segundo notícias mais recentes          
também encontradas na internet, ainda não foi concluída. A Fazenda          

75Carvalho D (2020). Proibições regionais de queimadas na estação seca também foram            
aplicadas em Mato Grosso, de 1º de julho a 30 de setembro de 2020, e Mato Grosso do Sul,                   
estendendo-se por 180 dias a partir do final de julho. Veja o Instituto Centro de Vida (2020) p. 1                   
e Ionova A (2020). 
76Análise de cicatriz de queimadas pelo Greenpeace com base em dados da LASA (27 de               
outubro de 2020) e MapBiomas (Projeto MapBiomas ‘Coleção 5.0 da cobertura anual e série de               
mapas de uso da terra do Brasil’). 
77Os dados dos pontos de acesso de incêndio são do INPE (dados de MODIS AQUA_M-T,               
baixado do site do INPE ‘Banco de dados de queimadas’). 
78Documentação mantida pelo Greenpeace. 
79IE 287109038. Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SDA, CSR (nd) p. 
 51, acesso em 10 fev. 2021. 
80Site Friboi 'Garantia de origem'  
81Site Friboi 'Garantia de origem' 

 



Bonsucesso e as demais propriedades do Ivanildo não fazem parte da base de             
fornecedores ativos da JBS.'82 

Observações do Greenpeace Internacional 
● A JBS não dá nenhuma indicação significativa de que revisou proativamente           

toda a sua base de fornecimento - inclusive no Pantanal - quanto ao uso              
deliberado ou ilegal de queimada. 

● A JBS não dá nenhuma indicação de que identificou e monitorou           
proativamente a situação legal ou o impacto ambiental de seus suprimentos           
indiretos ou fornecedores indiretos no Pantanal. 

 

2 - João Felix Pereira Neto: comércio com fazendas com 
irregularidades cadastrais / embargos / multa de R$ 1,65 milhão 
aplicada pelo IBAMA / 4.864 hectares queimados 
 
João Felix Pereira Neto é dono da Fazenda Atoledal de 8,712 hectares83 em Água              
Boa, Mato Grosso. O IBAMA lista cinco embargos contra fazendas de propriedade de             
João Félix Pereira Neto – um dos quais cobre a totalidade da Fazenda Atoledal – além                
de multas de mais de R$ 1,65 milhão (US$ 640.000) por desmatamento sem licença              
em várias de suas fazendas84. Apesar do embargo à Fazenda Atoledal, foram            
anunciados planos para construir um terminal privado de grãos de 5 milhões de             
toneladas dentro de seus limites no rio Paraguai85. Entre 1º de julho de 2020 e 27 de                 
outubro de 2020, pelo menos 4.864 hectares queimaram dentro dos limites da fazenda             
(que fica parcialmente fora dos limites do Pantanal avaliados para cicatriz de            
queimadas pela LASA86), com os primeiros focos de incêndio na propriedade           
detectados em 1º de setembro de 2020.  
 
Nos anos de 2018 e 2019, o gado das fazendas de propriedade de João Pereira Neto                
foi fornecido diretamente para as instalações da JBS Diamantino (SIF 3000) e Marfrig             
Pontes e Lacerda (SIF 1900), bem como indiretamente para a JBS Água Boa (SIF              
4121) e JBS Barra do Garças (SIF 42)87. João Felix Pereira Neto era, portanto, um                
fornecedor de ambos os níveis, direto e indireto, da JBS e um fornecedor direto para               
Marfrig; o comércio da Fazenda Atoledal foi indireto para três dessas instalações. 
  

82JBS (2021a) 
83O estado de Mato Grosso registra o tamanho da propriedade como 10.330 ha (consulte o site                
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso ‘Portal público do SIMCAR’, CAR               
número MT70390 / 2018). Para consistência, todos os números relatados no texto são do              
registro federal (site do CAR ‘Consultar demonstrativo do CAR’). 
84Site do IBAMA ‘Consulta de autuações ambientais e embargos’; detalhes podem ser            
encontrados pesquisando pelo nome. 
85Companhia de Investimentos do Centro Oeste (2020) 
86 LASA é Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais (LASA) da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ).- https://lasa.ufrj.br/noticias/area-queimada-pantanal-2020/  
87Documentação mantida pelo Greenpeace 
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● JBS Água Boa (SIF 4121): Entre 20 de dezembro de 2018 e 20 de março de                 
2019, ou logo depois, João Felix Pereira Neto fez várias remessas de gado da              
Fazenda Atoledal para a Fazenda Sete de Setembro em Água Boa, Mato            
Grosso (de propriedade de Darce Ramalho dos Santos, embora o comércio           
aparentemente seja administrado por Samoel Alexandroni Santos; embora        
atualmente esteja listado como ativo no registro federal do CAR com a data da              
última revisão dada em 5 de agosto de 201888, o registro estadual de Mato              
Grosso lista o registro de propriedade desta fazenda como suspenso em 29 de             
junho de 202089). Potencialmente, até 1.120 cabeças de gado foram          
transferidas. Entre 3 de janeiro de 2019 e 25 de novembro de 2019, ou logo               
depois, Samoel Alexandroni Santos fez várias remessas de gado da Fazenda           
Sete de Setembro para a JBS Água Boa. Potencialmente, até 1.170 cabeças            
de gado foram transferidas. Em 25 de novembro de 2019 a JBS Água Boa              
abateu gado de uma Fazenda Sete de Setembro, localizada em Água Boa,            
Mato Grosso.90 

● JBS Barra do Garças (SIF 42): Entre 20 de dezembro de 2018 e 20 de março                
de 2019, ou logo depois, João Felix Pereira Neto fez várias remessas de gado              
da Fazenda Atoledal para a Fazenda Sete de Setembro (vide item acima).            
Potencialmente, até 1.120 cabeças de gado foram transferidas. Entre 17 de           
outubro de 2019 e 30 de outubro de 2019, ou logo depois, Samoel Alexandroni              
Santos fez várias remessas de gado da Fazenda Sete de Setembro para a JBS              
Barra do Garças. Nos dias 18 de outubro de 2018 e 19 de outubro de 2018, a                 
JBS Barra do Garças abateu o gado de uma Fazenda Sete de Setembro             
localizada em Água Boa, Mato Grosso.91 

● Marfrig Pontes e Lacerda (SIF 1900): Entre 6 de novembro de 2018 e 7 de                
maio de 2019, ou logo depois, João Felix Pereira Neto fez várias remessas de              
gado da Fazenda Atoledal para a Fazenda Pederneiras em Cáceres, Mato           
Grosso (a Fazenda Pederneiras Novas também é propriedade de João Félix           
Pereira Neto; embora atualmente listado como ativo no registro do estado de            
Mato Grosso92, o site do CAR federal lista a situação do registro de propriedade              
da fazenda como 'cancelada' com a data da análise indicada como 17 de julho              
de 2019 e a data da última revisão dada como 23 de outubro de 201993).               
Potencialmente, até 1.425 cabeças de gado foram transferidas. Entre 12 de           
novembro de 2018 e 21 de maio de 2019, ou logo depois, João Félix Pereira               
Neto fez várias remessas de gado da Fazenda Pederneiras para a Marfrig            
Pontes e Lacerda. Potencialmente, até 850 cabeças de gado foram          

88Site do CAR 'Consultar demonstrativo do CAR', acesso em 5 fev. 2021; detalhes podem ser 
encontrados pesquisando o número do CAR 
MT-5100201-66E4479246EF4AFD90BE43DC92266B32. 
89Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso website ‘SIMCAR portal público’, 
acesso em 5 fev. 2021; detalhes podem ser encontrados pesquisando pelo número do CAR 
MT89179/2017. 
90Site Friboi 'Garantia de origem' 
91Site Friboi 'Garantia de origem' 
92Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso website ‘SIMCAR portal público’, 
acesso em 5 fev. 2021; detalhes podem ser encontrados pesquisando pelo número do CAR 
MT69899/2017. 
93Site do CAR 'Consultar demonstrativo do CAR', acesso em 5 fev. 2021; detalhes podem ser 
encontrados pesquisando o número do CAR 
MT-5102504-4A4408CD2A7D4345B3206B169E01AF.  

 



transferidas. Nos dias 14 de novembro de 2018 e 23 e 24 de maio de 2019, a                 
Marfrig Pontes e Lacerda abateu o gado da Fazenda Pederneiras de João Félix             
Pereira Neto.94  

Comentários dos frigoríficos 
● JBS: 'A JBS está usando o SICAR, o cadastro federal, para verificar a situação              

do CAR do fornecedor. A Fazenda Sete de Setembro, além de cumprir a             
Política de Compras Responsáveis da Empresa, tem o status ATIVO registrado           
nesta plataforma e, portanto, pode comercializar matéria-prima conosco. A         
Fazenda Atoledal não faz parte de nossa base de fornecedores ativos.'95 

● Marfrig: 'A situação do CAR (estadual ou federal) é verificada nas prévias de              
abate; se não estiver ativo, o abate não é realizado até que esteja ativo. Na               
data do abate, o CAR estadual da Fazenda Perderneiras [sic] Novas era            
“ativo”. … A Fazenda Pederneiras Novas não sofreu embargo do IBAMA na            
data do abate. O último abate da Fazenda Pederneiras Novas foi em 7 de julho               
de 2020. A Fazenda Atoledal não faz parte da lista de fornecedores da             
Marfrig.'96 

Observações do Greenpeace Internacional 
● A afirmação da JBS de que sua fazenda de abastecimento direto, Fazenda            

Sete de Setembro, está em conformidade com sua política de compras é            
controversa.  

● A afirmação da Marfrig de que sua fazenda de fornecimento direto, Fazenda            
Pederneiras Novas estava em conformidade com sua política de compras na           
data do último abate é controversa.  

● Tanto a JBS quanto a Marfrig parecem tomar como indicação suficiente da            
conformidade de uma fazenda com a política a listagem de uma condição ativa             
no site do CAR federal ou estadual, mesmo quando as listagens forem            
diferentes.  

● A JBS não conseguiu confirmar o status atual ou histórico da relação comercial             
direta entre João Félix Pereira Neto e a JBS Diamantino (SIF 3000) - o              
comércio identificado para esta instalação foi direto da Fazenda Pederneiras          
Novas em abril de 2018. 

● A Marfrig não conseguiu confirmar o status atual das operações de João Félix             
Pereira Neto, um fornecedor direto entre 2018-2020 para suas instalações. 

● Nem a JBS nem a Marfrig dão alguma indicação significativa de que revisaram             
proativamente toda a sua base de fornecimento - inclusive no Pantanal -            
quanto ao uso deliberado ou ilegal de queimada. 

● Nem a JBS nem a Marfrig dão indicação de que identificaram e monitoraram             
proativamente a situação legal ou o impacto ambiental de seus suprimentos           
indiretos ou fornecedores indiretos no Pantanal. 
 

94Link para João Felix Pereira Neto confirmado pelo IE número 132970899. Fonte: site da              
Marfrig 'Conheça a origem da nossa carne'. 
95JBS (2021a) 
96Marfrig (2021a) 

 



3 - Adevair de Oliveira: embargo / registro de propriedade 
cancelado / 2.990 hectares queimados 
Adevair de Oliveira é proprietário da Fazenda Recreio, de 14.428 hectares em            
Cáceres, Mato Grosso. O órgão ambiental do Estado do Mato Grosso lista sete             
violações de desmatamento entre os anos de 2017 e 2020 contra outra fazenda de              
propriedade de Adevair de Oliveira, com uma área total embargada de           
aproximadamente 428 hectares97. O site do CAR federal lista a situação do registro de               
imóveis da Fazenda Recreio como 'pendente', com a data da análise dada em 28 de               
janeiro de 2016 e a data da última revisão em 4 de agosto de 201898; segundo o site,                   
esse status indica uma declaração incorreta, sobreposição com terras indígenas (TI)           
ou unidades de conservação (UC), ou outras irregularidades99. O cadastro estadual de             
Mato Grosso lista o registro como ativo em 4 de fevereiro de 2021, com base em                
mapas da mesma data100. Entre 1º de julho de 2020 e 27 de outubro de 2020,                 
aproximadamente 2.990 hectares queimaram dentro dos limites da fazenda com os           
primeiros focos de incêndio na propriedade detectados no dia 26 de julho de 2020.  
 
Nos anos de 2018 e 2019, o gado das fazendas de propriedade de Adevair de Oliveira                
foi fornecido para a JBS Araputanga (SIF 2979), JBS Pontes e Lacerda (SIF 51),              
Marfrig Pontes e Lacerda (SIF 1900), Marfrig Várzea Grande (SIF 2015), Minerva            
Mirassol d'Oeste (SIF 2911) e Minerva Várzea Grande (SIF 2015)101. Nenhum            
comércio direto foi autorizado da Fazenda Recreio para essas instalações - o que             
talvez não seja surpreendente dado o status da reivindicação de propriedade - mas o              
Greenpeace identificou um amplo movimento entre a Fazenda Recreio e outras           
fazendas de propriedade da Adevair de Oliveira, incluindo a Fazenda Boa Sorte            
(Cáceres, Mato Grosso), Fazenda Vitória (Cáceres, Mato Grosso) e Fazenda São           
Benedito das Lajes (Cáceres, Mato Grosso). Estas, por sua vez, abasteceram a            
Fazenda Jaraguá (Porto Esperidião, Mato Grosso), que parece ser a principal fazenda            
de onde Adevair de Oliveira comercializa gado para todos os grandes matadouros, e             
que é certificada para exportação de carne bovina para a UE102. Assim, o gado da                
Fazenda Recreio pode, em última instância, ter chegado a todas as instalações            
abastecidas por esta operação. Os links comerciais identificados mostram que Adevair           
de Oliveira era um fornecedor direto para todos os três frigoríficos, e o comércio da               
Fazenda Recreio foi indireto para todas as instalações citadas. 
 

97Fazenda Olhos d’Água. Consulte Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso             
(2020). 
98Site do CAR 'Consultar demonstrativo do CAR', acesso em 5 fev. 2021; detalhes podem ser 
encontrados pesquisando o número do CAR 
MT-5102504-89CAE072B3EE459E8856CB4BB71C29E1. 
99Site do CAR ‘Consultar demonstrativo do CAR’ 
100Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso website ‘SIMCAR portal público’,             
acesso em 5 fev. 2021; detalhes podem ser encontrados pesquisando pelo número do CAR              
MT76021/2017. Uma verificação anterior em 25 de novembro de 2020 mostrou que o registro              
estava ativo em 9 de novembro de 2020 com base na apresentação de mapas em abril de                 
2020. 
101Documentação mantida pelo Greenpeace. 
102IE 132310538. Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SDA, CSR (nd) p. 
85, acesso em 10 fev. 2021. 

 



● JBS Pontes e Lacerda (SIF 51): Em ou logo após 15 de janeiro de 2018,                
Adevair de Oliveira fez várias remessas de gado da Fazenda Recreio para a             
Fazenda Vitória (também de sua propriedade). Em 19 de janeiro de 2018, ou             
logo depois, Adevair de Oliveira fez várias remessas de gado da Fazenda            
Vitória para a JBS Pontes e Lacerda. Em 22 de janeiro de 2018 a JBS Pontes e                 
Lacerda abateu gado de uma Fazenda Vitória localizada em Cáceres, Mato           
Grosso103. 

● Marfrig Pontes e Lacerda (SIF 1900): Entre 15 de janeiro de 2018 e 3 de                
setembro de 2018, ou logo depois, Adevair de Oliveira fez várias remessas de             
gado da Fazenda Recreio para a Fazenda Boa Sorte (também de sua            
propriedade; na lista do órgão ambiental do Mato Grosso o registro da            
propriedade foi suspenso em 4 de fevereiro de 2021 com base em mapas da              
mesma data104 e o site do CAR federal lista a situação da fazenda como              
'cancelada' com a data de análise dada como 29 de outubro de 2020 e a data                
da última revisão dada como 30 Junho de 2020105). Potencialmente, até 1.450            
cabeças de gado foram transferidas. Em 8 de janeiro de 2019, ou logo depois,              
Adevair de Oliveira fez várias remessas de gado da Fazenda Boa Sorte para a              
Marfrig Pontes e Lacerda. Potencialmente, até 100 cabeças de gado foram           
transferidas. Em 10 de janeiro de 2019 a Marfrig Pontes e Lacerda abateu o              
gado da Fazenda Boa Sorte de Adevair de Oliveira.106 

● Marfrig Várzea Grande (SIF 2015): Entre 15 de janeiro de 2018 e 15 de               
março de 2019, ou logo depois, Adevair de Oliveira fez várias remessas de             
gado da Fazenda Recreio para a Fazenda Boa Sorte (também de sua            
propriedade; vide item acima). Potencialmente, até 2.880 cabeças de gado          
foram transferidas. Entre 24 de maio de 2019 e 27 de junho de 2019, ou logo                
depois, Adevair de Oliveira fez várias remessas de gado da Fazenda Boa Sorte             
para Marfrig Várzea Grande. Potencialmente, até 240 cabeças de gado foram           
transferidas. Em 27 de maio de 2019 e 1 de julho de 2019, Marfrig Várzea               
Grande abateu o gado da Fazenda Boa Sorte de Adevair de Oliveira; o site da               
Marfrig 'Conheça a origem da nossa carne' informa ainda que o gado da             
Fazenda Boa Sorte, de Adevair de Oliveira, foi abatido no dia 29 de julho de               
2019107. Entre 15 de janeiro de 2018 e 28 de junho de 2019, ou logo depois,                
Adevair de Oliveira fez várias remessas de gado da Fazenda Recreio para a             
Fazenda Vitória (também de sua propriedade). Potencialmente, até 2.890         
cabeças de gado foram transferidas. Entre 9 de maio de 2019 e 26 de julho de                
2019, ou logo depois, Adevair de Oliveira fez várias pequenas remessas de            
gado da Fazenda Vitória para Marfrig Várzea Grande. Em 13 de maio de 2019              

103Site Friboi 'Garantia de origem' 
104Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso website ‘SIMCAR portal público’, 
acesso em 5 fev. 2021; detalhes podem ser encontrados pesquisando pelo número do CAR 
MT101053/2017. Uma verificação anterior em 25 de novembro de 2020 mostrou o status como 
suspenso em 29 de outubro de 2020.  
105Site do CAR 'Consultar demonstrativo do CAR', acesso em 5 fev. 2021; detalhes podem ser 
encontrados pesquisando o número do CAR 
MT-5102504-F298E64294C849C5BAC41806C76318ED. 
106Link para Adevair de Oliveira confirmado pelo IE número 132712962. Fonte: site da Marfrig 
'Conheça a origem da nossa carne'. 
107Link para Adevair de Oliveira confirmado pelo IE número 13.271.296-2. Fonte: site da 
Marfrig 'Conheça a origem da nossa carne'. 

 



e 29 de julho de 2019, a Marfrig Várzea Grande abateu o gado da Fazenda               
Vitória de Adevair de Oliveira.108  

● Minerva Várzea Grande (SIF 2015): Entre 15 de janeiro de 2018 e 29 de               
novembro de 2018, ou logo depois, Adevair de Oliveira fez várias remessas de             
gado da Fazenda Recreio para a Fazenda Vitória (também de sua           
propriedade). Potencialmente, até 1.650 cabeças de gado foram transferidas.         
Entre 8 de junho de 2018 e 30 de novembro de 2018, ou logo depois, Adevair                
de Oliveira fez várias remessas de gado para abate da Fazenda Vitória para             
Minerva Várzea Grande. Potencialmente, até 730 cabeças de gado foram          
transferidas.  

● Minerva Mirassol d'Oeste (SIF 2911): Entre 15 de janeiro de 2018 e 3 de               
agosto de 2018, ou logo depois, Adevair de Oliveira fez várias remessas de             
gado da Fazenda Recreio para a Fazenda Vitória (também de sua           
propriedade). Potencialmente, até 1.510 cabeças de gado foram transferidas.         
Entre 7 de fevereiro de 2018 e 3 de agosto de 2018, ou logo depois, Adevair de                 
Oliveira fez várias remessas de gado para abate da Fazenda Vitória para            
Minerva Mirassol d'Oeste. Potencialmente, até 300 cabeças de gado foram          
transferidas.  

Comentários dos frigoríficos 
● JBS: '[Greenpeace] alega que Adevair de Oliveira tem infrações por          

desmatamento em outra propriedade. Porém, este não era o caso da Fazenda            
Vitória na época da compra pela JBS, e ela continua em conformidade com a              
Política de Compras Responsáveis da Companhia. Com relação à Fazenda          
Recreio, ela não faz parte da nossa base de fornecedores ativa. … A Fazenda              
Boa Sorte, além de cumprir a Política de Compras Responsáveis da Empresa,            
tem o status ATIVO registrado no SICAR Estadual e, portanto, pode           
comercializar matéria-prima conosco.'109 

● Marfrig: 'Na data do abate, o CAR estadual da Fazenda Boa Sorte era 'ativo'.               
O Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do fornecedor também é conferido na            
lista de Áreas Embargadas da Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso            
(SEMA-MT). Se houver restrição e a fazenda for o motivo do embargo, o abate              
não é realizado. Nesta data, a Fazenda Boa Sorte estava liberada na            
Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT). O último abate da            
Fazenda Boa Sorte [no SIF 1900] foi em 10 de janeiro de 2019. A Fazenda               
Atoledal não faz parte da lista de fornecedores da Marfrig... O último abate da              
Fazenda Boa Sorte [no SIF 2015] foi em 27 de fevereiro de 2020... Na data do                
abate, a Fazenda Vitória cumpria todos os critérios dos compromissos públicos           
da empresa. O último abate [no SIF 2015] foi em 7 de julho de 2020.'110 

● Minerva: '[A Fazenda Vitória] está listada no banco de dados da Minerva e             
está habilitada para comercialização. Além disso, a Companhia gostaria de          
ressaltar que CAR em estado pendente não é critério de restrição. Este status             
é resultado de algum atraso administrativo entre o fornecedor e a Secretaria de             
Meio Ambiente. A análise já realizada contempla a verificação de restrições           

108Link para Adevair de Oliveira confirmado pelo IE número 13.271.296-2. Fonte: site da Marfrig 
'Conheça a origem da nossa carne'. 
109JBS (2021a) 
110Marfrig (2021a) 

 



ambientais como desmatamento, sobreposição de unidades de conservação e         
embargos estaduais e federais. Quanto à designação de outra propriedade          
embargada pelo produtor, desconhecemos essa informação, pois não temos a          
fazenda cadastrada em nosso banco de dados … [Fazenda Recreio] não está            
cadastrado no banco de dados da Minerva.'111 

Observações do Greenpeace Internacional 
● A afirmação da JBS de que a Fazenda Boa Sorte está em conformidade com              

sua política de compras é controversa. Sua afirmação de que a fazenda tem             
uma listagem ativa no registro do estado de Mato Grosso não é amparada pela              
documentação do Greenpeace.  

● A alegação da Minerva de que a situação de CAR 'pendente' não é um critério               
de restrição é controversa do ponto de vista da diligência prévia. 

● A resposta da JBS confirma que Adevair de Oliveira continua sendo um            
fornecedor direto. 

● A Marfrig não conseguiu confirmar o status atual das operações de Adevair de             
Oliveira, um fornecedor direto entre 2019-2020 para suas instalações. 

● A resposta da Minerva confirma que Adevair de Oliveira continua sendo um            
fornecedor direto. 

● Nenhum dos frigoríficos dá alguma indicação significativa de que revisou          
proativamente toda a sua base de fornecimento - inclusive no Pantanal -            
quanto ao uso deliberado ou ilegal de queimada. 

● Nenhum dos frigoríficos dá alguma indicação de que identificou e monitorou           
proativamente a situação legal ou o impacto ambiental de seus suprimentos           
indiretos ou fornecedores terceirizados no Pantanal. 
 

4- Raul Amaral Campos: embargos / multa de R$ 11 milhões           
aplicada pelo IBAMA pela destruição do Pantanal / 2.689 hectares          
queimados 
Raul Amaral Campos é proprietário da Fazenda Esperança Retiro II, 2.500 ha, e da              
Fazenda Esperança, de 9.330 hectares (mantidas em conjunto com Dora Nougues           
Amaral Campos via Agropecuária Itapajé LTDA e nas proximidades da outra fazenda)            
em Santo Antônio do Leverger, Mato Grosso. Em 2011, o IBAMA aplicou uma multa              
de R$ 11 milhões (US$ 6,6 milhões) pela112 destruição não licenciada de 2.206             
hectares de vegetação em uma área coberta por proteção especial do Pantanal na             
Fazenda Esperança113, sendo que a fazenda tem 14 listas de embargo entre 2013 e              
2016 cobrindo cerca de 2.478 ha114. Entre 1º de julho de 2020 e 27 de outubro de                  
2020, aproximadamente 1.337 hectares queimaram dentro dos limites da Fazenda          
Esperança Retiro II, com focos de incêndio detectados na propriedade a partir do dia 7               

111Minerva (2021) 
112Site do IBAMA ‘Consulta de autuações ambientais e embargos’; detalhes podem ser 
encontrados pesquisando por ‘Autuações Ambientais’ pelo nome neste ano. 
113IBAMA dados incorporados em forma de arquivo em https://siscom.ibama.gov.br, Dados          
Geoespaciais > Camadas > Autos de Infração.  
114Os embargos são contra a Agropecuária Itapajé, processo nº 404633/2018. Secretaria de            
Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (2020). 
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de setembro de 2020; 1.352 hectares também queimaram dentro dos limites da            
Fazenda Esperança, com focos de incêndio detectados na propriedade a partir de 11             
de setembro de 2020.  
 
Em 2018 e 2019, bovinos de fazendas de propriedade ou copropriedade de Raul             
Amaral Campos foram fornecidos para a JBS Pedra Preta (SIF 2019), Marfrig            
Paranatinga (SIF 2500), Marfrig Várzea Grande (SIF 2015) e Minerva Várzea Grande            
(SIF 2015)115. Nenhuma comercialização autorizada da Fazenda Esperança Retiro II foi           
identificada, mas a Fazenda Esperança forneceu a JBS Pedra Preta (SIF 2019)            
diretamente e todas as quatro instalações indiretamente, por meio de outra fazenda de             
propriedade de uma empresa cujos sócios incluem Raul Amaral Campos (Haras           
Fazenda Itapajé VII, localizada em Rondonópolis, Mato Grosso)116. Raul Amaral          
Campos, que administra o comércio de gado da Fazenda Esperança e Haras Fazenda             
Itapajé VII, também é citado como fazendeiro associado a quatro fazendas certificadas            
para exportação de carne bovina para a UE, incluindo Haras Fazenda Itapajé VII117.             

Raul Amaral Campos era, portanto, um fornecedor de primeiro nível para todos os três              
frigoríficos; a Fazenda Esperança comercializou direta e indiretamente com a JBS e            
indiretamente com a Marfrig e Minerva. 
 

● JBS Pedra Preta (SIF 2019): Entre 22 de janeiro de 2018 e 5 de fevereiro de                
2019, ou logo depois, Raul Amaral Campos fez várias remessas diretas de            
gado para abate da Fazenda Esperança para a JBS Pedra Preta.           
Potencialmente, até 600 cabeças de gado foram transferidas. A JBS Pedra           
Preta abateu gado de uma Fazenda Esperança localizada em Santo Antônio           
do Leverger, Mato Grosso nos dias 24 de janeiro de 2018 e 7 de fevereiro de                
2019118. Entre 4 de janeiro de 2018 e 22 de julho de 2019, ou logo depois, Raul                 
Amaral Campos fez várias remessas de gado da Fazenda Esperança para o            
Haras Fazenda Itapajé VII. Potencialmente, até 480 cabeças de gado foram           
transferidas. Entre 26 de janeiro de 2018 e 26 de novembro de 2019, ou logo               
depois, Raul Amaral Campos fez várias remessas de gado do Haras Fazenda            
Itapajé VII para a JBS Pedra Preta. Potencialmente, até 2.100 cabeças de            
gado foram transferidas. A JBS Pedra Preta abateu gado de um Haras            
Fazenda Itapajé VII, localizado em Rondonópolis, Mato Grosso, entre 30 de           
janeiro de 2018 e 28 de novembro de 2019.119 

● Marfrig Paranatinga (SIF 2500): Em 4 de janeiro de 2018, ou logo depois,              
Raul Amaral Campos fez uma pequena remessa de gado da Fazenda           
Esperança para o Haras Fazenda Itapajé VII. Em 8 de maio de 2018, ou logo               
depois, Raul Amaral Campos fez várias remessas de gado do Haras Fazenda            

115Documentação mantida pelo Greenpeace. 
116Os sócios da empresa são Raul Amaral Campos Filho, Dora Nougues Amaral Campos,             
Paula Nougas Amaral Campos Pacheco, Raul Amaral Campos, Helena Nougues Amaral           
Campos Perozzo e Roberta Amaral Campos. Fonte: site da Receita Federal ‘Emissão de             
comprovante de inscrição e de situação cadastral’ (detalhes podem ser pesquisados pelo CNPJ             
25309068000188). 
117IE 132212579. Outras fazendas listadas vinculadas a Raul Amaral Campos são Fazenda            
Furninha (IE 132212560), Fazenda Gaivota (IE 132217490) e Fazenda Santa Terezinha (IE            
132212560). Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SDA, CSR (sd) pp.            
75, 80, 82, 85, acesso em 10 fev. 2021. 
118Site Friboi 'Garantia de origem' 
119Site Friboi 'Garantia de origem' 

 



Itapajé VII para o Marfrig Paranatinga. Potencialmente, até 170 cabeças de           
gado foram transferidas. Marfrig Paranatinga abateu o gado do Haras Fazenda           
Itapajé VII em 10 de maio de 2018.120 

● Marfrig Várzea Grande (SIF 2015): Entre 4 de janeiro de 2018 e 22 de julho                
de 2019, ou logo depois, Raul Amaral Campos fez várias remessas de gado da              
Fazenda Esperança para o Haras Fazenda Itapajé VII. Potencialmente, até 480           
cabeças de gado foram transferidas. Entre 24 de junho de 2019 e 14 de agosto               
de 2019, ou logo depois, Raul Amaral Campos fez várias remessas de gado do              
Haras Fazenda Itapajé VII para Marfrig Várzea Grande. Potencialmente, até          
680 cabeças de gado foram transferidas. Marfrig Várzea Grande abateu o gado            
do Haras Fazenda Itapajé VII em 16 de agosto de 2019.121 

● Minerva Várzea Grande (SIF 2015): Em 4 de janeiro de 2018, ou logo depois,               
Raul Amaral Campos fez uma pequena remessa de gado da Fazenda           
Esperança para o Haras Fazenda Itapajé VII. Em 15 de junho de 2018, ou logo               
depois, Raul Amaral Campos fez várias remessas de gado para abate do            
Haras Fazenda Itapajé VII para Minerva Várzea Grande. Potencialmente, até          
150 cabeças de gado foram transferidas.  

Comentários dos frigoríficos 
● JBS: 'No momento da compra, a Fazenda Esperança estava em conformidade            

com a Política de Compras Responsáveis da Companhia. O embargo a que se             
refere [Greenpeace] está associado a outra propriedade … No momento da           
compra, o Haras Fazenda Itapajé VII estava em conformidade com a Política            
de Compras Responsáveis da Companhia.'122 

● Marfrig: 'O último abate [de gado do Haras Fazenda Itapajé VII no SIF 2500]               
foi em 10 de maio de 2018 … O último abate [de gado do Haras Fazenda                
Itapajé VII no SIF 2015] foi em 9 de setembro de 2020. A Fazenda Esperança               
não faz parte da lista de fornecedores da Marfrig.'123 

● Minerva: '[O Haras Fazenda Itapajé VII] está listado no banco de dados da             
Minerva e está habilitado para comercialização. A Fazenda Esperança,         
identificada no laudo, está localizada a 103,75 km da propriedade em análise,            
não constituindo, portanto, a mesma unidade produtiva. Vale ressaltar que          
possui sobreposição com o passivo ambiental da SEMA-MT, registrado em          
nome da AGROPECUARIA ITAPAJE LTDA, no CNPJ: 25.309.068 / 0001-88,          
com embargo nº 0017GT e auto de infração nº 0017GT, que não corresponde             
às informações do fornecedor RAUL AMARAL CAMPOS … [Fazenda         
Esperança] não está cadastrada no banco de dados da Minerva.'124 

120Link para Raul Amaral Campos confirmado pelo IE número 132212579. Fontes: site da 
Marfrig 'Conheça a origem da nossa carne' e Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, SDA, CSR (sd) p. 88 acesso em 10 fev. 2021. 
121Link para Raul Amaral Campos confirmado pelo IE número 132212579. Fontes: site da 
Marfrig 'Conheça a origem da nossa carne' e Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, SDA, CSR (sd) acesso em 10 fev. 2021. 
122JBS (2021a) 
123Marfrig (2021a) 
124Minerva (2021) 

 



Observações do Greenpeace Internacional 
● A afirmação da JBS de que a Fazenda Esperança estava em conformidade            

com sua política de compras no momento da compra é controversa. Suas            
alegações de que os embargos (vários foram impostos entre 2013 e 2016)            
referem-se a outra fazenda não são amparadas pela documentação do          
Greenpeace, ou mesmo pelas conclusões da Minerva.  

● A Minerva, ao contrário da JBS, identificou corretamente a Fazenda Esperança           
e os embargos à fazenda. Porém, como a Fazenda Esperança forneceu o            
Haras Fazenda Itapajé VII, confirmado pela Minerva como atual fazenda de           
fornecimento direto, fica claro que a diligência prévia da empresa não vai além             
do primeiro ponto de contato. Não está claro que conclusão a Minerva pretende             
tirar de seu comentário sobre a propriedade, visto que tanto a Fazenda            
Esperança quanto o Haras Fazenda Itapajé VII, de abastecimento direto da           
Minerva, são de propriedade da Agropecuária Itapajé LTDA (uma holding cujos           
sócios incluem Raul Amaral Campos) e que Raul Amaral Campos é citado em             
multas do IBAMA vinculadas à Fazenda Esperança e no certificado do Haras            
Fazenda Itapajé VII para exportação de carne bovina da UE.125  

● A resposta da JBS não conseguiu confirmar o status atual de Raul Amaral             
Campos como um fornecedor de primeiro nível, por meio da Fazenda           
Esperança ou do Haras Fazenda Itapajé VII. 

● A Marfrig não conseguiu confirmar o status atual das operações de Raul            
Amaral Campos, um fornecedor de primeiro nível de 2018-2020 para suas           
instalações. 

● A resposta da Minerva confirma que Raul Amaral Campos continua sendo um            
fornecedor de primeiro nível. 

● Nenhum dos frigoríficos dá alguma indicação significativa de que revisou          
proativamente toda a sua base de fornecimento - inclusive no Pantanal -            
quanto ao uso deliberado ou ilegal de queimada. 

● Nenhum dos frigoríficos dão alguma indicação de que identificaram e          
monitoraram proativamente a situação legal ou o impacto ambiental de seus           
suprimentos indiretos ou fornecedores indiretos no Pantanal. 
 

5- José Dalbem: multa de R$ 30 mil aplicada pelo IBAMA / 2.888 
hectares queimados 
José Dalbem é dono da Fazenda Santa Catarina, de 9.135 hectares em Cáceres, Mato              
Grosso. Foi multado em R$ 30 mil (US$ 10 mil) pelo IBAMA em 2003126 por desmatar                
300 hectares de "cerrado primário"127. A Fazenda Santa Catarina tem sete embargos             
nas listas de embargos entre 2019 e 2020 cobrindo cerca de 90 ha128. Entre os dias 1º                  

125Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SDA, CSR (nd) p. 88, acesso em 
10 fev. 2021. 
126Site do IBAMA ‘Consulta de autuações ambientais e embargos’; detalhes podem ser 
encontrados pesquisando por ‘Autuações Ambientais’ pelo nome neste ano. 
127IBAMA dados incorporados em forma de arquivo em https://siscom.ibama.gov.br, Dados 
Geoespaciais > Camadas > Autos de Infração.  
128Número do processo 275702/2020. Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso 
(2020). 
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de julho de 2020 e 27 de outubro de 2020, aproximadamente 2.888 hectares             
queimaram dentro dos limites desta fazenda, com focos de incêndio detectados na            
propriedade a partir do dia 4 de setembro de 2020.  
 
Nos anos de 2018 e 2019, bovinos de fazendas de propriedade de José Dalbem foram               
fornecidos para a JBS Araputanga (SIF 2979), JBS Pontes e Lacerda (SIF 51), Marfrig              
Pontes e Lacerda (SIF 1900), Marfrig Várzea Grande (SIF 2015), Minerva Abaetetuba            
(uma "estação de pré-embarque e escritório para exportação de gado vivo"129) e            
Minerva Mirassol d'Oeste (SIF 2911)130. José Dalbem era, portanto, um fornecedor de            
primeiro nível para todos os três frigoríficos, e o comércio da Fazenda Santa Catarina              
para as instalações citadas era direto e indireto. 
 

● JBS Araputanga (SIF 2979): Entre 3 de abril de 2018 e 29 de agosto de                
2018, ou logo depois, José Dalbem fez várias remessas de gado da Fazenda             
Santa Catarina para a Fazenda Santo Antônio (também localizada em Cáceres           
e de propriedade de José Dalbem, e certificada para exportações de carne            
bovina para a UE131). Potencialmente, até 1.730 cabeças de gado foram           
transferidas. Em 31 de agosto de 2018, ou logo depois, José Dalbem fez uma              
remessa de um total de cerca de 50 cabeças de gado da Fazenda Santo              
Antônio para a JBS Araputanga. Em 3 de setembro de 2018, a JBS Araputanga              
abateu gado de uma Fazenda Antônio, localizada em Cáceres, Mato Grosso.132 

● JBS Pontes e Lacerda (SIF 51): Entre 6 de março de 2018 e 12 de abril de                  
2018, ou logo depois, José Dalbem fez várias pequenas remessas diretas de            
gado da Fazenda Santa Catarina para a JBS Pontes e Lacerda. Nos dias 9 de               
março de 2018 e 18 de abril de 2018, a JBS Pontes e Lacerda abateu gado de                 
uma Fazenda Santa Catarina localizada em Cáceres, Mato Grosso.133 

● Marfrig Pontes e Lacerda (SIF 1900): no dia 25 de março de 2019, José              
Dalbem recebeu autorização para duas remessas diretas de um total de 40            
bovinos para abate da Fazenda Santa Catarina para a Marfrig Pontes e            
Lacerda. No dia 26 de março, Marfrig Pontes e Lacerda abateu o gado da              
Fazenda Santa Catarina de José Dalbem134. Entre 3 de abril de 2018 e 21 de                
fevereiro de 2019, ou logo depois, José Dalbem fez várias remessas de gado             
da Fazenda Santa Catarina para a Fazenda Santo Antônio (também de sua            
propriedade). Potencialmente, até 2.440 cabeças de gado foram transferidas.         
Em 5 de março de 2019, ou logo depois, José Dalbem fez várias pequenas              
remessas de gado da Fazenda Santo Antônio para a Marfrig Pontes e Lacerda.             
Marfrig Pontes e Lacerda abateu o gado da Fazenda Santo Antônio de José             
Dalbem em 19 de março de 2019.135 

129BDO RCS Auditores Independentes (2020) p3 
130Documentação mantida pelo Greenpeace. 
131IE 132896613. Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SDA, CSR (nd) p. 
69, acesso em 10 fev. 2021. 
132Site Friboi 'Garantia de origem' 
133Site Friboi 'Garantia de origem' 
134Link para Jose Dalbem confirmado pelo número do IE 132896613. Fonte: site da Marfrig 
'Conheça a origem da nossa carne'. 
135 Link para Jose Dalbem confirmado pelo número do IE 132896613. Fonte: site da Marfrig 
'Conheça a origem da nossa carne'. 

 



● Marfrig Várzea Grande (SIF 2015): Em 17 de junho de 2019, ou logo depois,               
Jose Dalbem fez uma remessa direta de mais de 30 bovinos da Fazenda Santa              
Catarina para a Marfrig Várzea Grande. Marfrig Várzea Grande abateu o gado            
da Fazenda Santa Catarina de José Dalbem em 19 de junho de 2019136. Entre               
3 de abril de 2018 e 9 de julho de 2019, ou logo depois, José Dalbem fez várias                  
remessas de gado da Fazenda Santa Catarina para a Fazenda Santo Antônio            
(também de sua propriedade). Potencialmente, até 2.700 cabeças de gado          
foram transferidas. Entre 9 de abril de 2019 e 25 de novembro de 2019, ou logo                
depois, José Dalbem fez várias remessas de gado da Fazenda Santo Antônio            
para Marfrig Várzea Grande. Potencialmente, até 450 cabeças de gado foram           
transferidas. Marfrig Várzea Grande abateu o gado da Fazenda Santo Antônio           
de José Dalbem entre 11 de abril de 2019 e 26 de novembro de 2019.137 

● Minerva Mirassol d'Oeste (SIF 2911): Entre 3 de abril de 2018 e 22 de              
outubro de 2018, ou logo depois, José Dalbem fez várias remessas de gado da              
Fazenda Santa Catarina para a Fazenda Santo Antônio (também de sua           
propriedade). Potencialmente, até 2.220 cabeças de gado foram transferidas.         
Entre 24 de abril de 2018 e 25 de janeiro de 2019, ou logo depois, José                
Dalbem fez várias remessas de gado para abate da Fazenda Santo Antônio            
para Minerva Mirassol d'Oeste. Potencialmente, até 670 cabeças de gado          
foram transferidas.  

Comentários dos frigoríficos 
● JBS: 'A Fazenda Santo Antônio está em conformidade com a Política de            

Compras Responsáveis da Companhia. Em relação à Fazenda Santa Catarina,          
a JBS reitera… que sua política bloqueia propriedades embargadas pelo          
IBAMA por irregularidades ambientais no momento da compra, não com base           
em multas de quase duas décadas atrás já resolvidas com o órgão ambiental,             
critério estabelecido pelo próprio Greenpeace.'138 

● Marfrig: 'Fazendas que não fazem parte da nossa lista de fornecedores e não              
mantêm relação comercial com a Marfrig: … Santa Catarina139 'Na data do            
abate, a Fazenda Vitória cumpria todos os critérios dos compromissos públicos           
da empresa... A Fazenda Santa Catarina não sofreu embargo do IBAMA na            
data do abate. O último abate [de gado da Fazenda Santa Catarina no SIF              
1900] foi em 26 de março de 2019. … O último abate [de gado da Fazenda                
Santa Catarina no SIF 2015] foi em 19 de junho de 2019. … A Fazenda Santo                
Antônio não sofreu embargo do IBAMA na data do abate. O último abate [de              
gado da Fazenda Santo Antônio no SIF 1900] foi em 19 de março de 2019. …                
O último abate [de gado da Fazenda Santo Antônio no SIF 2015] foi em 26 de                
novembro de 2019.'140 

● Minerva: '[A Fazenda Santo Antônio] está listada no banco de dados da             
Minerva e está habilitada para comercialização. A propriedade tem uma análise           

136Link para Jose Dalbem confirmado pelo número do IE 132896613. Fonte: site da Marfrig 
'Conheça a origem da nossa carne'. 
137Link para Jose Dalbem confirmado pelo número do IE 132896613. Fonte: site da Marfrig 
'Conheça a origem da nossa carne'. 
138JBS (2021a) 
139Marfrig (2021b) 
140Marfrig (2021a) 

 



inicial realizada em 2016 e não possui sobreposição com o polígono de            
embargo do IBAMA e nenhuma restrição social vinculada ao CPF do           
fornecedor. A Fazenda [Santa Catarina] citada como [fornecedora] indireta         
consta do banco de dados da Minerva e foi bloqueada para comercialização            
em 26 de julho de 2020, quando a área estava incluída na base de embargo da                
SEMA-MT. O perímetro da propriedade se sobrepõe ao polígono das áreas           
embargadas da SEMAS MT, conforme JOSÉ DALBEM… A última compra          
ocorreu em 25 de julho de 2020 e não houve comercialização com a             
propriedade após a data do embargo.'141 

Observações do Greenpeace Internacional 
● A JBS não deixou claro o status de conformidade de sua fazenda de             

abastecimento direto, Fazenda Santa Catarina, mas o tom sugere que a JBS            
pode desconhecer os embargos impostos pelo Órgão de Meio Ambiente de           
Mato Grosso.   

● A afirmação da Marfrig de que não mantém qualquer relação comercial com a             
Fazenda Santa Catarina é confusa, uma vez que reconhece o abate de gado             
da fazenda nas duas instalações identificadas. 

● A Minerva, ao contrário dos outros dois frigoríficos, confirmou que verificou a            
situação legal da Fazenda Santa Catarina e, como resultado, a bloqueou como            
fornecedora direta. No entanto, é claro que a diligência prévia da empresa não             
se estende além do primeiro ponto de contato. Dada a evidência de que a              
Fazenda Santa Catarina já forneceu anteriormente à Fazenda Santo Antônio,          
confirmada pela Minerva como uma fazenda de fornecimento direto atual, a           
empresa não indicou que pretende investigar se o comércio continua ou se vai             
bloquear o comércio das operações de José Dalbem como uma medida de            
precaução. 

● A resposta da JBS confirma que José Dalbem continua sendo um fornecedor            
de primeiro nível. 

● A Marfrig não conseguiu confirmar o status atual das operações de José            
Dalbem, um fornecedor de primeiro nível de 2019 para suas instalações. 

● A respostada da Minerva confirma que José Dalbem continua sendo um           
fornecedor de primeiro nível. 

● Nenhum dos frigoríficos dá alguma indicação significativa de que revisou           
proativamente toda a sua base de fornecimento - inclusive no Pantanal -            
quanto ao uso deliberado ou ilegal de queimada. 

● Nenhum dos frigoríficos dão alguma indicação de que identificaram e          
monitoraram proativamente a situação legal ou o impacto ambiental de seus           
suprimentos indiretos ou fornecedores terceirizados no Pantanal. 

6 - Ário Barnabé Neto: embargos / R$ 1,44 milhão de multas pelo             
IBAMA / 2.870 hectares queimados 
Ário Barnabé Neto e Maria Regina Scallet Barnabé são donos da Fazenda Rio             
Vermelho de 8.741 hectares em Rondonópolis, Mato Grosso. O IBAMA lista dois            

141Minerva (2021) 

 



embargos à fazenda por desmatamento de vegetação nativa em 2014 e 2018,142 e             
multas para Ário Barnabé Neto no valor total de R$ 1,44 milhão (US$ 470 mil)143. Entre                 
1º de julho de 2020 e 27 de outubro de 2020, pelo menos 2.870 ha queimaram dentro                 
dos limites da fazenda (que fica parcialmente fora dos limites do Pantanal avaliados             
para cicatriz de queimadas pela LASA), com os primeiros focos de incêndio na             
propriedade detectados em 5 de setembro de 2020.  
 
Em 2018 e 2019, o gado da Fazenda Rio Vermelho foi fornecido para outras duas               
fazendas de propriedade de Ário Barnabé Neto - Fazenda Aldeia de Itaúna e Fazenda              
Mata Alta, ambas em Pedra Preta, Mato Grosso144. Em 2018, essas fazendas            
abasteciam a JBS Pedra Preta (SIF 2019)145. Ário Barnabé Neto era, portanto, um              
fornecedor de primeiro nível da JBS. 
 

● JBS Pedra Preta (SIF 2019): Entre 9 de março de 2018 e 10 de julho de                 
2018, ou logo após, Ário Barnabé Neto fez várias remessas de gado da             
Fazenda Aldeia de Itaúna para a JBS Pedra Preta. Nos dias 14 de março de               
2018 e 11 de julho de 2018, a JBS Pedra Preta abateu gado de uma Fazenda                
Aldeia de Itaúna localizada em Pedra Preta, Mato Grosso146. Entre 29 de             
março de 2018 e 14 de agosto de 2018, ou logo depois, Ário Barnabé Neto fez                
várias remessas de gado da Fazenda Mata Alta para a JBS Pedra Preta. O site               
JBS Garantia de Origem não lista a Fazenda Mata Alta como origem de             
nenhum dos bovinos abatidos em 29 de março de 2018 ou 14 de agosto de               
2018, ou logo após, na JBS Pedra Preta; no entanto, lista a Fazenda Aldeia de               
Itaúna, localizada em Pedra Preta, Mato Grosso, como origem do gado abatido            
em 4 de abril de 2018 e em 14 e 16 de agosto de 2018.147  

Comentários do frigorífico 
● JBS: 'A Fazenda Aldeia de Ituana [sic] está em conformidade com a Política de              

Compras Responsáveis da Companhia, pois o embargo do IBAMA está          
associado a outra propriedade. Com relação à Fazenda Rio Vermelho, ela não            
faz parte da nossa base de fornecedores ativa.'148 

Observações do Greenpeace Internacional 
● A resposta da JBS confirma que Ário Barnabé Neto continua sendo um            

fornecedor de primeiro nível. Neste caso, parece que a JBS utilizou alguns            

142Site do IBAMA ‘Consulta de autuações ambientais e embargos’; detalhes podem ser            
encontrados pesquisando pelo nome. 
143Site do IBAMA ‘Consulta de autuações ambientais e embargos’; detalhes podem ser            
encontrados pesquisando por ‘Autuações Ambientais’ pelo nome nos anos de 2014 e 2018. 
144Entre 12 de setembro de 2018 e 23 de julho de 2019, ou logo depois, Ário Barnabé Neto fez                   
várias remessas de gado da Fazenda Rio Vermelho para a Fazenda Aldeia de Itaúna (também               
de sua propriedade). Em 23 de outubro de 2018, Ário Barnabé Neto fez duas remessas de um                 
total de 242 bovinos da Fazenda Rio Vermelho para a Fazenda Mata Alta. Não foi identificada                
comercialização posterior para os frigoríficos da JBS. 
145Documentação mantida pelo Greenpeace. 
146Site Friboi 'Garantia de origem' 
147Site Friboi 'Garantia de origem' 
148JBS (2021a) 

 



nomes de rancho associados a este proprietário indistintamente no seu site           
«Garantia de origem». 

● A JBS não dá nenhuma indicação significativa de que revisou proativamente           
toda a sua base de fornecimento - inclusive no Pantanal - quanto ao uso              
deliberado ou ilegal de queimada. 

● A JBS não dá nenhuma indicação de que identificou e monitorou           
proativamente a situação legal ou o impacto ambiental de seus suprimentos           
indiretos ou fornecedores terceirizados no Pantanal. 

 

7 - Luiz Carlos Ziliani: cancelamento do registro do imóvel 
Luiz Carlos Ziliani é proprietário da Fazenda Santa Tereza, de 996 hectares, em Porto              
Esperidião, em Mato Grosso. O site federal do CAR lista a situação do registro da               
propriedade da fazenda como 'cancelada' (com a data de análise dada em 18 de              
setembro de 2020 e a data da última revisão em 12 de novembro de 2019); 149 o status                  
de registro de sua fazenda irmã Fazenda Santa Tereza II também está listado como              
'cancelado' com a data da análise dada em 4 de novembro de 2020 e a data da última                  
revisão dada em 4 de dezembro de 2018150. O registro do estado do Mato Grosso                
listou o registro da Fazenda Santa Tereza como suspenso em 18 de setembro de              
2020, mas agora a lista como ativa (em 28 de janeiro de 2021); e lista a Fazenda                 
Santa Tereza II com registro suspenso em 4 de novembro de 2020151. A Fazenda               
Santa Tereza está localizada no Pantanal, em mapas oficiais do governo em grande             
escala dos biomas do Brasil, mas fica fora da área avaliada para elaboração do mapa               
de áreas queimadas pela LASA. Assim, a análise na qual este relatório se baseia não               
avalia a área que pode ter queimado dentro da fazenda; focos de incêndio foram              
detectados, mas precedem o anúncio de proibições estaduais ou federais.  
 
Nos anos de 2018 e 2019, o gado da Fazenda Santa Tereza foi fornecido diretamente               
para a JBS Pontes e Lacerda (SIF 51), Marfrig Pontes e Lacerda (SIF 1900), Marfrig               
Várzea Grande (SIF 2015) e Minerva Mirassol d'Oeste (SIF 2911)152. Luiz Carlos             
Ziliani era, portanto, um fornecedor de primeiro nível para todos os três frigoríficos; a              
comercialização da Fazenda Santa Tereza para a JBS, Marfrig e Minerva foi direta. 
 

● JBS Pontes e Lacerda (SIF 51): Entre 23 de abril de 2018 e 12 de julho                 
de 2018, ou logo depois, Luiz Carlos Ziliani fez várias remessas diretas de             
gado da Fazenda Santa Tereza para a JBS Pontes e Lacerda. Potencialmente,            
até 500 cabeças de gado foram transferidas. Nos dias 26 de abril de 2018 e 17                

149Site do CAR 'Consultar demonstrativo do CAR', acesso em 5 fev. 2021; detalhes podem ser 
encontrados pesquisando o número do CAR 
MT-5106828-C488DC83E51B4436B221ACFB0586505. Uma verificação anterior em 25 de 
novembro de 2020 mostrou um status de 'pendente'. 
150Site do CAR 'Consultar demonstrativo do CAR', acesso em 5 fev. 2021; detalhes podem ser 
encontrados pesquisando o número do CAR 
MT-5106828-1399E75AAB194358864B9DE2039B6582. Uma verificação anterior em 25 de 
novembro de 2020 mostrou um status de 'pendente'. 
151Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso site ‘SIMCAR portal público’, acesso 
em 25 nov. 2020; detalhes podem ser encontrados pesquisando o número do CAR 
MT26773/2017 e MT53750/2018. 
152Documentação mantida pelo Greenpeace. 

 



de julho de 2018, a JBS Pontes e Lacerda abateu o gado de uma Fazenda               
Santa Tereza localizada em Porto Esperidião, Mato Grosso.153 

● Marfrig Pontes e Lacerda (SIF 1900): em 16 de agosto de 2019, ou logo              
depois, Luiz Carlos Ziliani fez três remessas diretas de um total de 51 bovinos              
para abate da Fazenda Santa Tereza para a Marfrig Pontes e Lacerda. Em 21              
de agosto de 2019, a Marfrig Pontes e Lacerda abateu o gado da Fazenda              
Santa Tereza de Luiz Carlos Ziliani.154 

● Marfrig Várzea Grande (SIF 2015): em 6 de junho de 2019, ou logo              
depois, Luiz Carlos Ziliani fez três remessas diretas de um total de 101             
bovinos para abate da Fazenda Santa Tereza para Marfrig Várzea Grande.           
Em 10 de março de 2019 a Marfrig Várzea Grande abateu o gado da Fazenda               
Santa Tereza de Luiz Carlos Ziliani.155 

● Minerva Mirassol d'Oeste (SIF 2911): Entre 26 de janeiro de 2018 e 23              
de novembro de 2018, ou logo depois, Luiz Carlos Ziliani fez várias            
remessas diretas de gado para abate da Fazenda Santa Tereza para a            
Minerva Mirassol d'Oeste. Potencialmente, até 550 cabeças de gado foram          
transferidas. 

Comentários dos frigoríficos 
● JBS: '[Greenpeace] faz referência a irregularidades no CAR da propriedade.           

Porém, o proprietário possui um SICAR estadual com status ATIVO, o que o             
habilita para transações comerciais com a JBS. Além disso, a propriedade está            
em conformidade com a Política de Aquisições Responsáveis da Empresa.'156 

● Marfrig: 'Na data do abate, o CAR estadual ou federal da Fazenda Santa             
Tereza era' ativo '. O último abate [no SIF 2015] foi em 2 de julho de 2019 ... O                   
último abate [no SIF 1900] foi em 2 de julho de 2019.'157  

● Minerva: '[A Fazenda Santa Tereza] está listada no banco de dados da             
Minerva e foi bloqueada para comercialização devido à suspensão do CAR em            
setembro / 2020. Ressaltamos que durante o período em que ocorreu a            
comercialização com a Companhia, o CAR estava ativo e a propriedade era            
elegível, conforme certificado abaixo.'158 

Observações do Greenpeace Internacional 
● A afirmação da JBS de que a Fazenda Santa Tereza está em conformidade             

com sua política de compras é controversa. Dado que a resposta da empresa é              
datada de 14 de janeiro de 2021, suas alegações de que o site do SICAR Mato                
Grosso listava o registro da fazenda como ativo no momento de sua verificação             
são intrigantes, pois a documentação mantida pelo Greenpeace mostra o          
status do registro da fazenda como ativo em 28 de janeiro de 2021 com base               
na apresentação de um mapa em 25 de janeiro de 2021. Verificações feitas             

153Site Friboi 'Garantia de origem' 
154Link para Luiz Carlos Ziliani confirmado pelo IE número 132600692. Fonte: site da Marfrig 
'Conheça a origem da nossa carne'. 
155Link para Luiz Carlos Ziliani confirmado pelo IE número 132600692. Fonte: site da Marfrig 
'Conheça a origem da nossa carne'. 
156JBS (2021a) 
157Marfrig (2021a) 
158Minerva (2021) 

 



pelo Greenpeace em 27 de novembro de 2020 determinaram o status listado            
como suspenso, em 18 de setembro de 2020. Além disso, verificações do            
Greenpeace em 25 de novembro de 2020 e 5 de fevereiro de 2021 mostraram              
o status da fazenda no site federal do CAR listado como 'pendente' e             
'cancelado', respectivamente.  

● Tanto a JBS quanto a Marfrig parecem tomar como indicação suficiente da            
conformidade de uma fazenda com a política a listagem de uma condição ativa             
no site do CAR federal ou estadual, mesmo quando as listagens forem            
diferentes.  

● A Minerva, ao contrário dos outros dois frigoríficos, confirmou que verificou a            
situação jurídica da Fazenda Santa Tereza e bloqueou o fornecimento direto           
desta fazenda.  

● A resposta da JBS confirma que Luiz Carlos Ziliani continua sendo um            
fornecedor de primeiro nível. A JBS não confirma se o abastecimento de suas             
operações já foi bloqueado.  

● A Marfrig não conseguiu confirmar o status atual das operações de José            
Dalbem, um fornecedor de primeiro nível de 2019 para suas instalações. 

● Nenhum dos frigoríficos dá alguma indicação significativa de que revisou          
proativamente toda a sua base de fornecimento - inclusive no Pantanal -            
quanto ao uso deliberado ou ilegal de queimada. 

8 - Daniel Martins Filho: multa de R$ 2 milhões aplicada pelo IBAMA 
/ 9.100 hectares queimados 
Daniel Martins Filho é dono da Fazenda Santa Cecília II, de 37.700 hectares, em              
Corumbá, Mato Grosso do Sul. Em 2013, ele foi multado em R$ 2 milhões (US$ 930                
mil) pelo IBAMA159 por construir ilegalmente diques ao longo do rio ao lado da fazenda,               
sem que houvesse uma licença160. Entre os dias 1º de julho de 2020 e 27 de outubro                 
de 2020, cerca de 9.100 hectares queimaram dentro dos limites da Fazenda Santa             
Cecília II, com os primeiros focos de incêndio detectados na propriedade em 14 de              
julho de 2020.  
 
Nos anos de 2018 e 2019, o gado das fazendas de propriedade de Daniel Martins               
Filho foi fornecido para as instalações da JBS Campo Grande (SIF 4400) e Marfrig              
Bataguassu (SIF 4238)161. Daniel Martins Filho era, portanto, um fornecedor de           
primeiro nível para a JBS e a Marfrig, mas o comércio da Fazenda Santa Cecília II                
para essas instalações foi indireto. 
 

● JBS Campo Grande (SIF 4400): Em 4 de junho de 2018, ou logo depois,              
Daniel Martins Filho fez uma remessa de 740 cabeças de gado da Fazenda             
Santa Cecília II para a Fazenda São Bento em Rio Verde de Mato Grosso,              
Mato Grosso do Sul (também de sua propriedade). Entre 18 de janeiro de 2019              
e 12 de fevereiro de 2019, ou logo depois, Daniel Martins Filho fez várias              

159Site do IBAMA ‘Consulta de autuações ambientais e embargos’; detalhes podem ser 
encontrados pesquisando por ‘Autuações Ambientais’ pelo nome neste intervalo de datas. 
160IBAMA dados incorporados em forma de arquivo em https://siscom.ibama.gov.br, Dados 
Geoespaciais > Camadas > Autos de Infração.  
161Documentação mantida pelo Greenpeace. 
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remessas de gado da Fazenda São Bento para a JBS Campo Grande (SIF             
4400). Potencialmente, até 120 cabeças de gado foram transferidas. Nos dias           
12 de fevereiro de 2019 e 15 de fevereiro de 2019, a JBS Campo Grande (SIF                
4400) abateu bovinos de uma Fazenda São Bento localizada em Rio Verde de             
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul.162  

● Marfrig Bataguassu (SIF 4238): Entre 4 de junho de 2018 e 9 de abril de               
2019, ou logo depois, Daniel Martins Filho fez duas remessas de um total de              
751 bovinos da Fazenda Santa Cecília II para a Fazenda São Bento (também             
de sua propriedade). Entre 30 de novembro de 2018 e 18 de abril de 2019, ou                
logo depois, Daniel Martins Filho fez várias remessas de gado da Fazenda São             
Bento para o Marfrig Bataguassu. Potencialmente, até 60 cabeças de gado           
foram transferidas. O Marfrig Bataguassu abateu o gado da Fazenda Boa Sorte            
de Daniel Martins Filho em 4 de dezembro de 2018 e 23 de abril de 2019.163  

Comentários dos frigoríficos 
● JBS: 'A Fazenda São Bento está em conformidade com a Política de Compras             

Responsáveis da JBS. No caso da Fazenda Santa Cecília II, ela não faz parte              
da base de fornecedores ativos da Companhia. [Greenpeace] informa que          
Daniel Martins Filho, proprietário das duas fazendas, havia sido autuado pelo           
IBAMA, porém, não há embargos do órgão ambiental associado às          
propriedades. A JBS reitera que sua política bloqueia fazendas embargadas          
pelo IBAMA por irregularidades ambientais no momento da compra, não com           
base em situações em discussão com o órgão ambiental.'164  

● Marfrig: 'Na data do abate, a Fazenda São Bento atendia a todos os critérios               
da empresa para este bioma. O último abate foi em 25 de abril de 2019. A                
Fazenda Santa Cecília II está na lista de fornecedores da Marfrig, mas não há              
histórico de abate.'165 

Observações do Greenpeace Internacional 
● A resposta da JBS confirma que Daniel Martins Filho continua sendo um            

fornecedor de primeiro nível. 
● A Marfrig não conseguiu confirmar o status atual das operações de Daniel            

Martins Filho, um fornecedor de primeiro nível de 2018-2019 para suas           
instalações. 

● Nem a JBS nem a Marfrig dão alguma indicação significativa de que             
revisaram proativamente toda a sua base de fornecimento - inclusive no           
Pantanal - quanto ao uso deliberado ou ilegal de queimada. 

● Nem a JBS nem a Marfrig dão alguma indicação de que identificaram e             
monitoraram proativamente a situação legal ou o impacto ambiental de seus           
suprimentos indiretos ou fornecedores terceirizados no Pantanal. 

162Site Friboi 'Garantia de origem' 
163 Link para Daniel Martins Filho confirmado pelo IE número 287715132. Fonte: site da Marfrig 
'Conheça a origem da nossa carne'. 
164JBS (2021a) 
165Marfrig (2021a) 

 



9 - Raymundo Victor da Costa Ramos Sharp: registro de imóvel           
suspenso / multas de R$ 36 mil aplicadas pelo IBAMA / 16.012            
hectares queimados 
Raymundo Victor da Costa Ramos Sharp é o proprietário da Fazenda São Carlos e              
Santa Mônica, de 22.931 hectares166 em Cáceres, Mato Grosso. O órgão ambiental do             
estado de Mato Grosso lista o registro de propriedade da fazenda como suspenso em              
23 de setembro de 2019167, embora o registro federal do CAR o indique como ativo na                
mesma data168. Em 2003, Raymundo Victor da Costa Ramos Sharp foi multado no             
total de R$ 36 mil (US$ 12 mil) pelo IBAMA169. Entre os dias 1º de julho de 2020 e 27                    
de outubro de 2020, cerca de 16.012 hectares queimaram dentro dos limites da             
Fazenda São Carlos e Santa Monica, com os primeiros focos de incêndio na             
propriedade detectados no dia 15 de agosto de 2020.  
 
Em 2018 e 2019, Raymundo Victor da Costa Ramos Sharp forneceu gado da referida              
fazenda para outro fazendeiro, que, por sua vez, forneceu para as instalações da JBS              
Araputanga (SIF 2979) e Minerva Mirassol d'Oeste (SIF 2911)170. Raymundo Victor da            
Costa Ramos Sharp era, portanto, um fornecedor indireto da JBS e Minerva, e a              
comercialização da Fazenda São Carlos e Santa Mônica para essas instalações foi            
indireta. 
 

● JBS Araputanga (SIF 2979): Em 23 de janeiro de 2019, ou logo depois,              
Raymundo Victor da Costa Ramos Sharp fez quatro remessas de um total de             
80 bovinos da Fazenda São Carlos para a Fazenda Estrela da Fronteira em             
Cáceres, Mato Grosso (de propriedade de Sebastião Sabino Filho e Maria           
Antonieta de Carvalho Sabino). Entre 23 de janeiro de 2019 e 26 de novembro              
de 2019, ou logo depois, Sebastião Sabino Filho fez várias remessas de gado             
da Fazenda Estrela da Fronteira para a JBS Araputanga. Potencialmente, até           
200 cabeças de gado foram transferidas. Nos dias 25 de janeiro de 2019 e 2 de                
dezembro de 2019, a JBS Araputanga abateu bovinos de uma Fazenda Estrela            
da Fronteira, localizada em Cáceres, Mato Grosso.171  

● Minerva Mirassol d'Oeste (SIF 2911): Entre 23 de janeiro de 2019 e 19 de               
junho de 2019, ou logo depois, Raymundo Victor da Costa Ramos Sharp fez             
várias remessas de gado da Fazenda São Carlos para a Fazenda Estrela da             
Fronteira (de propriedade de Sebastião Sabino Filho e Maria Antonieta de           

166Listado como Fazenda São Carlos e Santa Mônica no site da Secretaria de Estado de Meio                
Ambiente de Mato Grosso 'Portal público do SIMCAR'; outros documentos oficiais mantidos            
pelo Greenpeace referem-se apenas a São Carlos, mas os limites das propriedades            
associadas são os mesmos. 
167Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso site ‘SIMCAR portal público’, acesso              
em 5 fev. 2021; detalhes podem ser encontrados pesquisando pelo número do CAR             
MT37206/2019. 
168Site do CAR 'Consultar demonstrativo do CAR', acesso em 5 fev. 2021; detalhes podem ser 
encontrados pesquisando o número do CAR 
MT-5102504-6295DE76EB4D439C94DB3662F0A8CB6E. 
169Site do IBAMA ‘Consulta de autuações ambientais e embargos’; detalhes podem ser            
encontrados pesquisando por ‘Autuações Ambientais’ pelo nome de Raymundo Victor Costa           
Ramos Sharp neste intervalo de datas.  
170Documentação mantida pelo Greenpeace. 
171Site Friboi 'Garantia de origem' 

 



Carvalho Sabino). Potencialmente, até 225 cabeças de gado foram         
transferidas. Entre 8 de fevereiro de 2019 e 16 de agosto de 2019, ou logo               
depois, Sebastião Sabino Filho fez várias remessas de gado para abate da            
Fazenda Estrela da Fronteira para a Minerva Mirassol d'Oeste. Potencialmente,          
até 750 cabeças de gado foram transferidas. 

Comentários dos frigoríficos 
● JBS: 'A Fazenda Estrela da Fronteira está em conformidade com a Política de             

Compras Responsáveis da Companhia. Já as propriedades São Carlos e          
Santa Mônica não fazem parte de nossa base de fornecedores ativa. Mesmo            
assim, uma busca em base pública revela que ambos possuem CAR com            
status ATIVO no SICAR Federal.'172 

● Minerva: '[A Estrela da Fronteira] está listada no banco de dados da Minerva e               
está habilitada para comercialização.'173 

Observações do Greenpeace Internacional 
● A JBS parece tomar como indicação suficiente da conformidade de uma           

fazenda com a política a listagem de uma condição ativa no site do CAR              
federal ou estadual, mesmo quando as listagens forem diferentes.  

● Nem a JBS nem a Minerva dão alguma indicação significativa de que            
revisaram proativamente toda a sua base de fornecimento - inclusive no           
Pantanal - quanto ao uso deliberado ou ilegal de queimada. 

● Nem a JBS nem a Minerva dão alguma indicação de que identificaram e             
monitoraram proativamente a situação legal ou o impacto ambiental de seus           
suprimentos indiretos ou fornecedores terceirizados no Pantanal. 

10 - Francisca Evangelista Teodoro da Silva: 5.230 hectares 
queimados 
Francisca Evangelista Teodoro da Silva é proprietária da Fazenda São Bento, de            
12.581 hectares em Cáceres, Mato Grosso. Entre 1º de julho de 2020 e 27 de outubro                
de 2020, cerca de 5.230 hectares queimaram dentro dos limites da propriedade, com o              
primeiro foco de incêndio na propriedade detectado em 25 de agosto de 2020.  
 
Nos anos de 2018 e 2019, bovinos das fazendas de propriedade de Francisca             
Evangelista Teodoro da Silva foram fornecidos para a as instalações da JBS Pontes e              
Lacerda (SIF 51), Marfrig Pontes e Lacerda (SIF 1900), Minerva Mirassol d'Oeste (SIF             
2911) e Minerva Várzea Grande (SIF 2015)174. Francisca Evangelista Teodoro da Silva            
era, portanto, uma fornecedora de primeiro nível para JBS, Marfrig e Minerva; a             
comercialização da Fazenda São Bento foi indireta para a Marfrig Pontes e Lacerda             
(SIF 1900) e direta e indireta para a Minerva Várzea Grande (SIF 2015). 
 

● Marfrig Pontes e Lacerda (SIF 1900): Entre 6 de fevereiro de 2019 e 18 de               
fevereiro de 2019, ou logo depois, Francisca Evangelista Teodoro da Silva fez            

172JBS (2021a) 
173Minerva (2021) 
174Documentação mantida pelo Greenpeace. 

 



várias remessas de gado da Fazenda São Bento para a Fazenda Vargas em             
Pontes e Lacerda, Mato Grosso (parte do espólio de Henrique Coelho da            
Paula, sendo Francisca Evangelista Teodoro da Silva executora do espólio175).          
Potencialmente, até 330 cabeças de gado foram transferidas. No dia 8 de abril             
de 2019, Francisca Evangelista Teodoro da Silva recebeu autorização para          
duas remessas de um total de 40 cabeças de gado para abate da Fazenda              
Vargas para a Marfrig Pontes e Lacerda. Marfrig Pontes e Lacerda abateu o             
gado da Fazenda Vargas de Francisca Evangelista Teodoro da Silva em 10 de             
abril de 2019.176 

● Minerva Várzea Grande (SIF 2015): em 13 de fevereiro de 2019, Francisca            
Evangelista Teodoro da Silva recebeu autorização para uma remessa direta de           
20 bovinos para abate da Fazenda São Bento para Minerva Várzea Grande.            
Entre 6 de fevereiro de 2019 e 18 de fevereiro de 2019, ou logo depois,               
Francisca Evangelista Teodoro da Silva fez várias remessas de gado da           
Fazenda São Bento para a Fazenda Vargas (vide item acima). Potencialmente,           
até 330 cabeças de gado foram transferidas. Entre 8 de fevereiro de 2019 e 7               
de março de 2019, ou logo depois, Francisca Evangelista Teodoro da Silva fez             
várias remessas de gado para abate da Fazenda Vargas para Minerva Várzea            
Grande. Potencialmente, até 80 cabeças de gado foram transferidas. 

Comentários dos frigoríficos 
● Marfrig: 'A Fazenda São Bento não faz parte da lista de fornecedores da              

Marfrig. No período reportado, a Fazenda Vargas cumpriu todos os critérios de            
análise de nossos compromissos públicos. O último abate da Fazenda Vargas           
na instalação Pontes e Lacerda foi em 29 de dezembro de 2020.'177 

● Minerva: '[Fazenda Vargas] está listada no banco de dados e é elegível para             
comercialização … [Fazenda São Bento] não está cadastrada no banco de           
dados da Minerva.'178 

Observações do Greenpeace Internacional 
● A JBS não confirmou o status atual ou histórico da relação comercial direta             

entre Francisca Evangelista Teodoro da Silva e JBS Pontes e Lacerda (SIF 51)             
- o Greenpeace identificou comércio direto para esta instalação da Fazenda           
São José do Amparo (também aparentemente controlada por Francisca         
Evangelista Teodoro da Silva) em abril de 2019. 

● A Marfrig não conseguiu confirmar o status atual das operações de Francisca            
Evangelista Teodoro da Silva, fornecedora de primeiro nível de 2019-2020 para           
suas instalações. 

● A resposta da Minerva confirma que Francisca Evangelista Teodoro da Silva           
continua sendo uma fornecedora de primeiro nível. 

175Consultar site Jusbrasil ‘Processo nº 0000352-19.2012.8.11.0013’.  
176Link para Francisca Evangelista Teodoro da Silva confirmado pelo IE número 134544412. 
Fonte: site da Marfrig 'Conheça a origem da nossa carne'. 
177Marfrig (2021a) 
178Minerva (2021) 

 



● Nenhum dos frigoríficos dá alguma indicação significativa de que revisou           
proativamente toda a sua base de fornecimento - inclusive no Pantanal -            
quanto ao uso deliberado ou ilegal de queimada. 

● Nenhum dos frigoríficos dão alguma indicação de que identificaram e          
monitoraram proativamente a situação legal ou o impacto ambiental de seus           
suprimentos indiretos ou fornecedores terceirizados no Pantanal. 
 

11 - Eduardo Mariani Bittencourt: 4.431 hectares queimados 
 
Fazendo fronteira em Mato Grosso com a Fazenda Atoledal, encontra-se a Fazenda            
Várzea Funda, de 8.750 hectares, de propriedade da Pin Agropecuária Ltda, cujos            
sócios incluem Eduardo Mariani Bittencourt179. Entre 1º de julho de 2020 e 27 de              
outubro de 2020, pelo menos 4.431 hectares queimaram dentro dos limites da fazenda             
(que fica parcialmente fora dos limites do Pantanal avaliados para cicatriz de            
queimadas pelo LASA), com os primeiros focos de incêndio na propriedade detectados            
em 7 de setembro de 2020.  
 
Nos anos de 2018 e 2019, o gado desta fazenda foi fornecido para instalações da JBS                
Araputanga (SIF 2979), JBS Diamantino (SIF 3000), Marfrig Pontes e Lacerda (SIF            
1900), Marfrig Várzea Grande (SIF 2015) e Minerva Mirassol D'Oeste (SIF 2911)180.            

Eduardo Mariani Bittencourt era, portanto, um fornecedor de primeiro nível para todos            
os três frigoríficos, e o comércio da Fazenda Várzea Funda era direto para todas as               
instalações citadas. 
 

● JBS Araputanga (SIF 2979): Entre 25 de janeiro de 2018 e 9 de fevereiro de               
2018, ou logo depois, Eduardo Mariani Bittencourt fez várias remessas diretas           
de gado da Fazenda Várzea Funda para a JBS Araputanga. Potencialmente,           
até 230 cabeças de gado foram transferidas. Em 14 de fevereiro de 2018 a              
JBS Araputanga abateu gado de uma Fazenda Várzea Funda localizada em           
Cáceres, Mato Grosso181. 

● JBS Diamantino (SIF 3000): Entre 10 de abril de 2018 e 26 de abril de 2018,                
ou logo depois, Eduardo Mariani Bittencourt fez várias remessas diretas de           
gado da Fazenda Várzea Funda para a JBS Diamantino. Potencialmente, até           
100 cabeças de gado foram transferidas. Em 30 de abril de 2018 a JBS              
Diamantino abateu gado de uma Fazenda Várzea Funda localizada em          
Cáceres, Mato Grosso.182 

● Marfrig Pontes e Lacerda (SIF 1900): Entre 28 de janeiro de 2019 e 25 de               
fevereiro de 2019, ou logo depois, Eduardo Mariani Bittencourt fez várias           
remessas diretas de gado da Fazenda Várzea Funda para a Marfrig Pontes e             
Lacerda. Potencialmente, até 130 cabeças de gado foram transferidas. Em 27           

179Site da Receita Federal ‘Emissão de comprovante de inscrição e de situação cadastral’; 
detalhes podem ser encontrados pesquisando pelo CNPJ 16.489.312/0001-40. 
180Documentação mantida pelo Greenpeace. 
181Site Friboi 'Garantia de origem' 
182Site Friboi 'Garantia de origem' 

 



de fevereiro de 2019, a Marfrig Pontes e Lacerda abateu o gado da Fazenda              
Várzea Funda de Eduardo Mariani Bittencourt.183 

● Marfrig Várzea Grande (SIF 2015): Entre 1º de abril de 2019 e 26 de abril de                
2019, ou logo após, Eduardo Mariani Bittencourt fez várias remessas diretas de            
gado da Fazenda Várzea Funda para a Marfrig Várzea Grande.          
Potencialmente, até 100 cabeças de gado foram transferidas. Em 11 de abril            
de 2019 e 29 de abril de 2019 a Marfrig Pontes e Lacerda abateu o gado da                 
Fazenda Várzea Funda de Eduardo Mariani Bittencourt.184 

● Minerva Mirassol d'Oeste (SIF 2911): Entre 11 de julho de 2018 e 6 de               
agosto de 2018, ou logo após, Eduardo Mariani Bittencourt fez várias remessas            
diretas de gado para abate da Fazenda Várzea Funda para a Minerva Mirassol             
D'Oeste. Potencialmente, até 300 cabeças de gado foram transferidas. 

Comentários dos frigoríficos  
● JBS: '[Greenpeace] não informou qual era a suspeita de irregularidade desse            

produtor e/ou de sua propriedade. De qualquer forma, a JBS informa que a             
Fazenda Várzea Funda não faz parte da base de fornecedores ativos da            
Companhia.'185 

● Marfrig: 'Na data do abate, a Fazenda Várzea Funda estava cumprindo todos             
os critérios dos compromissos públicos da empresa. O último abate [no SIF            
1900] foi em 27 de fevereiro de 2019. ... O último abate [no SIF 2015] foi em 13                  
de novembro de 2019.'186 

● Minerva: '[Fazenda Várzea(sic) Funda] está listada no banco de dados da           
Minerva e é elegível para comercialização.'187 

Observações do Greenpeace Internacional 
● A JBS não confirmou a relação comercial direta histórica de Eduardo Mariani            

Bittencourt com a JBS Araputanga (SIF 2979) ou a JBS Diamantino (SIF 3000). 
● A Marfrig não conseguiu confirmar o status atual das operações de Eduardo            

Mariani Bittencourt, um fornecedor de primeiro nível de 2019 para suas           
instalações. 

● A resposta da Minerva confirma que Eduardo Mariani Bittencourt continua          
sendo um fornecedor de primeiro nível. 

● Nenhum dos frigoríficos dá alguma indicação significativa de que revisou           
proativamente toda a sua base de fornecimento - inclusive no Pantanal -            
quanto ao uso deliberado ou ilegal de queimada. 

● Nenhum dos frigoríficos dão alguma indicação de que identificaram e          
monitoraram proativamente a situação legal ou o impacto ambiental de seus           
suprimentos indiretos ou fornecedores terceirizados no Pantanal. 

183Link para Eduardo Mariani Bittencourt confirmado pelo IE número 133298264. Fonte: site da 
Marfrig 'Conheça a origem da nossa carne'. 
184Link para Eduardo Mariani Bittencourt confirmado pelo IE número 133298264. Fonte: site da 
Marfrig 'Conheça a origem da nossa carne'. 
185JBS (2021a) 
186Marfrig (2021a) 
187Minerva (2021) 

 



12 - Eliana Maria Lemos Monteiro Conceição: 1.770 hectares 
queimados 
 
Eliana Maria Lemos Monteiro Conceição é a principal proprietária da Fazenda Olhos            
d'Água de 10.328 hectares em Aquidauana, Mato Grosso do Sul, que é certificada             
para exportação de carne bovina para a UE188. Entre 1 de julho de 2020 e 27 de                  
outubro de 2020, pelo menos 1.770 hectares queimaram dentro dos limites desta            
fazenda (que fica parcialmente fora dos limites do Pantanal avaliados para cicatriz de             
queimadas pelo LASA), com focos de incêndio detectados na propriedade a partir de             
29 de agosto de 2020.  
 
O gado da Fazenda Olhos d'Água foi fornecido diretamente para a JBS Anastácio (SIF              
615) em 2018 e para duas instalações da JBS Campo Grande (SIF 1662 e SIF 4400)                
em 2018 e 2019189. Eliana Maria Lemos Monteiro Conceição era, portanto, uma             
fornecedora de primeiro nível da JBS, e o comércio da Fazenda Olhos d'Água era              
direto. 
 

● JBS Anastácio (SIF 615): Em 26 de março de 2018, ou logo depois, Eliana               
Maria Lemos Monteiro Conceição fez várias remessas diretas de um total de            
88 bovinos da Fazenda Olhos d'Água para a JBS Anastácio. Em 27 de março              
de 2018 a JBS Anastácio abateu gado de uma Fazenda Olhos d'Água            
localizada em Aquidauana, Mato Grosso.190 

● JBS Campo Grande (SIF 1662): Entre 27 de fevereiro de 2018 e 7 de junho               
de 2019, ou logo depois, Eliana Maria Lemos Monteiro Conceição fez várias            
remessas diretas de gado da Fazenda Olhos d'Água para a JBS Campo            
Grande (SIF 1662). Potencialmente, até 720 cabeças de gado foram          
transferidas. Nos dias 1 de março de 2018 e 11 de junho de 2019, a JBS                
Campo Grande (SIF 1662) abateu bovinos de uma Fazenda Olhos d'Água           
localizada em Aquidauana, Mato Grosso.191 

● JBS Campo Grande (SIF 4400): Entre 26 de fevereiro de 2018 e 26 de julho                
de 2019, ou logo depois, Eliana Maria Lemos Monteiro Conceição fez várias            
remessas diretas de gado da Fazenda Olhos d'Água para a JBS Campo            
Grande (SIF 4400). Potencialmente, até 620 cabeças de gado foram          
transferidas. Nos dias 28 de fevereiro de 2018 e 30 de julho de 2019 a JBS                
Campo Grande (SIF 4400) abateu o gado de uma Fazenda Olhos d'Água            
localizada em Aquidauana, Mato Grosso.192 

188IE 287458490. Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SDA, CSR (nd) p. 
48, acesso em 10 fev. 2021. 
189Documentação mantida pelo Greenpeace. 
190Site Friboi 'Garantia de origem' 
191Site Friboi 'Garantia de origem' 
192Site Friboi 'Garantia de origem' 

 



Comentários dos frigoríficos 
● JBS: '[Greenpeace] não informou a suspeita de irregularidade desse produtor           

e/ou de sua propriedade, que está cadastrada em conformidade com a Política            
de Compras Responsáveis da Companhia.'193 

Observações do Greenpeace Internacional 
● A resposta da JBS confirma que Eliana Maria Lemos Monteiro Conceição           

continua sendo uma fornecedora de primeiro nível. 
● A JBS não dá nenhuma indicação significativa de que revisou proativamente           

toda a sua base de fornecimento - inclusive no Pantanal - quanto ao uso              
deliberado ou ilegal de queimada. 
 

13 - Celso Miura: 1.338 hectares queimados 
Celso Miura é proprietário da Fazenda Mestiça, de 7.891 hectares em Cáceres, Mato             
Grosso. Entre 1º de julho de 2020 e 27 de outubro de 2020, aproximadamente 1.338               
hectares queimaram dentro dos limites dessa fazenda, com os primeiros focos de            
incêndio na propriedade detectados no dia 14 de setembro de 2020.  
 
Em 2018, o gado da Fazenda Mestiça era fornecido diretamente para a JBS             
Araputanga (SIF 2979); também há evidências de comércio indireto desta fazenda           
para Marfrig Várzea Grande (SIF 2015), Minerva Mirassol d'Oeste (SIF 2911) e            
Minerva Várzea Grande (SIF 2015) em 2018 e 2019194. Celso Miura era, portanto, um               
fornecedor de primeiro nível para a JBS e um fornecedor indireto para todos os três               
processadores de carne, com comércio direto e indireto da Fazenda Mestiça para a             
JBS e indireto para a Marfrig e Minerva. 
 

● JBS Araputanga (SIF 2979): Em 21 de junho de 2018 ou logo após, Celso               
Miura fez duas remessas diretas de um total de cerca de 40 bovinos para abate               
da Fazenda Mestiça para a JBS Araputanga. Em 26 de junho de 2019 a JBS               
Araputanga abateu gado de uma Fazenda Mestiça localizada em Cáceres,          
Mato Grosso195. Entre 8 de maio de 2018 e 3 de junho de 2019, ou logo                 
depois, Celso Miura fez várias remessas de gado da Fazenda Mestiça para a             
Fazenda Lagoa Verde em Cáceres, Mato Grosso (de propriedade de Paulo           
Cezar Pinto de Arruda, uma das duas de suas fazendas certificadas para as             
exportações de carne bovina para a UE196). Potencialmente, até 690 cabeças           
de gado foram transferidas. Entre 6 de março de 2019 e 17 de setembro de               
2019, ou logo depois, Paulo Cezar Pinto de Arruda fez várias remessas de             
gado da Fazenda Lagoa Verde para a JBS Araputanga. Potencialmente, até           
880 cabeças de gado foram transferidas. Nos dias 7 de março de 2019 e 21 de                

193JBS (2021a) 
194Documentação mantida pelo Greenpeace. 
195Site Friboi 'Garantia de origem' 
196IE 132877287. A outra fazenda é a Fazenda Totora (IE 132877287). Fonte: Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SDA, CSR (nd) p. 69, acesso em 10 fev. 2021. 

 



setembro de 2019 a JBS Araputanga abateu gado de uma Fazenda Lagoa            
Verde localizada em Cáceres, Mato Grosso.197 

● Marfrig Várzea Grande (SIF 2015): Entre 8 de maio de 2018 e 3 de junho de                
2019, ou logo depois, Celso Miura fez várias remessas de gado da Fazenda             
Mestiça para a Fazenda Lagoa Verde (propriedade de Paulo Cezar Pinto de            
Arruda). Potencialmente, até 690 cabeças de gado foram transferidas. Entre 8           
de abril de 2019 e 5 de novembro de 2019, ou logo depois, Paulo Cezar Pinto                
de Arruda fez várias remessas de gado da Fazenda Lagoa Verde para Marfrig             
Várzea Grande. Potencialmente, até 600 cabeças de gado foram transferidas.          
Nos dias 10 de abril de 2018 e 7 de novembro de 2019, a Marfrig Várzea                
Grande abateu o gado da Fazenda Lagoa Verde de Paulo Cezar Pinto de             
Arruda.198 

● Minerva Mirassol d'Oeste (SIF 2911): Entre 8 de maio de 2018 e 3 de junho                
de 2019, ou logo depois, Celso Miura fez várias remessas de gado da Fazenda              
Mestiça para a Fazenda Lagoa Verde (propriedade de Paulo Cezar Pinto de            
Arruda). Potencialmente, até 690 cabeças de gado foram transferidas. Entre 10           
de maio de 2018 e 29 de outubro de 2019, ou logo depois, Paulo Cezar Pinto                
de Arruda fez várias remessas de gado para abate da Fazenda Lagoa Verde             
para Minerva Mirassol d'Oeste. Potencialmente, até 7.400 cabeças de gado          
foram transferidas. 

● Minerva Várzea Grande (SIF 2015): Entre 8 de maio de 2018 e 9 de janeiro                
2019, ou logo depois, Celso Miura fez várias remessas de gado da Fazenda             
Mestiça para a Fazenda Lagoa Verde (propriedade de Paulo Cezar Pinto de            
Arruda). Potencialmente, até 530 cabeças de gado foram transferidas. Entre 31           
de julho de 2018 e 21 de janeiro de 2019, ou logo depois, Paulo Cezar Pinto de                 
Arruda fez várias remessas de gado para abate da Fazenda Lagoa Verde para             
Minerva Várzea Grande. Potencialmente, até 730 cabeças de gado foram          
transferidas. 

Comentários dos frigoríficos 
● JBS: '[Greenpeace] não informou qual era a suspeita de irregularidade desse            

produtor e/ou de sua propriedade. De qualquer forma, a JBS informa que a             
Fazenda Mestiça não está em sua base de fornecedores ativa … A Fazenda             
Lagoa Verde está em conformidade com a Política de Compras Responsáveis           
da Empresa.'199 

● Marfrig: 'Na data do abate, a Fazenda Lagoa Verde estava cumprindo todos             
os critérios dos compromissos públicos da empresa. O último abate foi em 23             
de abril de 2020. A Fazenda Mestiça não faz parte da lista de fornecedores da               
Marfrig.'200  

● Minerva: '[A Fazenda Vitória] está listada no banco de dados da Minerva e              
está habilitada para comercialização ... A fazenda [Mestiça] citada como          

197Site Friboi 'Garantia de origem' 
198Existem duas listagens de Fazenda Lagoa Verde nesta data. Link para Paulo Cezar Pinto de 
Arruda e parceiros comerciais confirmados pelos números IE 132877287 e 134072030. Fontes: 
site da Marfrig 'Conheça a origem da nossa carne' e Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, SDA, CSR (sd) p. 69 acesso em 10 fev. 2021. 
199JBS (2021a) 
200Marfrig (2021a) 

 



[fornecedor] indireto está listada no banco de dados da Minerva e é elegível             
para comercialização.'201 

Observações do Greenpeace Internacional 
● A JBS não confirmou o histórico de status da relação comercial direta entre              

Celso Miura e JBS Araputanga (SIF 2979). 
● A resposta da Minerva parece confirmar Celso Miura como um fornecedor de             

primeiro nível, com a Fazenda Mestiça elegível para comercialização. 
● Nenhum dos frigoríficos dá alguma indicação significativa de que revisou          

proativamente toda a sua base de fornecimento - inclusive no Pantanal -            
quanto ao uso deliberado ou ilegal de queimada. 

● Nenhum dos frigoríficos dão alguma indicação de que identificaram e          
monitoraram proativamente a situação legal ou o impacto ambiental de seus           
suprimentos indiretos ou fornecedores terceirizados no Pantanal. 

14 - Fabio de Oliveira Luchesi: registro suspenso / 1.029 hectares 
queimados 
Fabio de Oliveira Luchesi é proprietário da Fazenda Santa Helena I, de 10.191             
hectares em Cáceres, no Mato Grosso. Embora atualmente listada como ativa, o site             
do CAR federal listava, até 17 de novembro de 2020, a situação do registro de               
propriedade da fazenda como "pendente", indicando uma declaração incorreta,         
sobreposição com terras indígenas ou unidades de conservação ou outras          
irregularidades202, e o órgão ambiental do estado de Mato Grosso listava o registro              
como suspenso203. Entre 1º de julho de 2020 e 27 de outubro de 2020, pelo menos                 
1.029 hectares queimaram dentro dos limites da Fazenda Santa Helena I (que fica             
parcialmente fora dos limites do Pantanal avaliados para cicatriz de queimadas pelo            
LASA), com os primeiros focos de incêndio na propriedade detectados em 4 de             
setembro de 2020.  
 
Nos anos de 2018 e 2019, o gado da Fazenda Santa Helena I foi fornecido               
diretamente para Minerva Mirassol d'Oeste (SIF 2911) e Minerva Várzea Grande (SIF            
2015)204. Fabio de Oliveira Luchesi era, portanto, um fornecedor de primeiro nível para             
a Minerva, e o comércio da Fazenda Santa Helena I era direto. 
 

● Minerva Mirassol d'Oeste (SIF 2911) : Entre 9 de julho de 2018 e 27 de                
novembro de 2019, ou logo depois, Fábio de Oliveira Luchesi realizou várias            
remessas diretas de gado para abate da Fazenda Santa Helena I para a             
Minerva Mirassol d'Oeste. Potencialmente, até 750 cabeças de gado foram          
transferidas. 

● Minerva Várzea Grande (SIF 2015): Em 20 de julho de 2018, ou logo depois,               
Fábio de Oliveira Luchesi fez várias remessas diretas de gado para abate da             

201Minerva (2021) 
202Site do CAR ‘Consultar demonstrativo do CAR’; detalhes podem ser encontrados 
pesquisando pelo número do CAR MT-5102504-70F370ADCE1F4298A8512C7106CCA57D. 
203Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso site ‘SIMCAR portal público’; 
detalhes podem ser encontrados pesquisando pelo número do CARMT102985/2019. 
204Documentação mantida pelo Greenpeace. 

 



Fazenda Santa Helena I para Minerva Várzea Grande. Potencialmente, até 180           
cabeças de gado foram transferidas. 

Comentários do frigorífico 
● Minerva: '[A Fazenda Santa Helena] está listada no banco de dados da            

Minerva e está habilitada para comercialização. Além disso, a Companhia          
gostaria de ressaltar que CAR em estado pendente não é critério de restrição.             
Este status é resultado de algum atraso administrativo entre o fornecedor e a             
Secretaria de Meio Ambiente. A análise já realizada contempla a verificação de            
restrições ambientais como desmatamento, sobreposição de unidades de        
conservação e embargos estaduais e federais. É importante mencionar que o           
CAR esteve ativo durante o período de comercialização com a fazenda.'205 

Observações do Greenpeace Internacional 
● A alegação da Minerva de que a situação de CAR 'pendente' não é um critério               

de restrição é controversa do ponto de vista da diligência prévia.  
● A resposta da Minerva confirma que Fábio de Oliveira Luchesi continua sendo            

um fornecedor de primeiro nível. 
● A Minerva não dá nenhuma indicação significativa de que revisou          

proativamente toda a sua base de fornecimento - inclusive no Pantanal -            
quanto ao uso deliberado ou ilegal de queimada. 

15 - Sergio Jacinto Costa: 630 ha queimados 
Sergio Jacinto Costa é o proprietário da Fazenda Touro Morto, de 5.002 hectares em              
Corumbá, Mato Grosso do Sul. Entre os dias 1º de julho de 2020 e 27 de outubro de                  
2020, aproximadamente 630 hectares queimaram dentro dos limites da fazenda, com           
focos de incêndio detectados a partir do dia 12 de setembro de 2020.  
 
Em 2018 e 2019, o gado da Fazenda Touro Morto foi fornecido diretamente para a               
JBS Anastácio (SIF 615) e JBS Campo Grande (SIF 4400)206. Sergio Jacinto Costa             
era, portanto, um fornecedor de primeiro nível da JBS, e o comércio da Fazenda Touro               
Morto era direto. 
 

● JBS Anastácio (SIF 615): Entre 1º de março de 2019 e 27 de maio de 2019,                 
ou logo depois, Sergio Jacinto Costa fez várias remessas diretas de gado da             
Fazenda Touro Morto para a JBS Anastácio. Potencialmente, até 850 cabeças           
de gado foram transferidas. Nos dias 5 de março de 2019 e 30 de maio de                
2019, a JBS Anastácio abateu gado de uma Fazenda Touro Morto localizada            
em Corumbá, Mato Grosso.207 

● JBS Campo Grande (SIF 4400): Em 23 de fevereiro de 2018, ou logo depois,               
Sergio Jacinto Costa fez várias remessas diretas de gado da Fazenda Touro            
Morto para a JBS Campo Grande (SIF 4400). Potencialmente, até 440 cabeças            
de gado foram transferidas. Em 28 de fevereiro de 2018 Campo Grande (SIF             

205Minerva (2021) 
206Documentação mantida pelo Greenpeace. 
207Site Friboi 'Garantia de origem' 

 



4400) abateu gado de uma Fazenda Touro Morto localizada em Corumbá,           
Mato Grosso.208 

Comentários do frigorífico 
● JBS: '[Greenpeace] não informou a suspeita de irregularidade desse produtor           

e/ou de sua propriedade, que está cadastrada em conformidade com a Política            
de Compras Responsáveis da Companhia.'209 

Observações do Greenpeace Internacional 
● A resposta da JBS confirma que Sergio Jacinto Costa continua sendo um             

fornecedor de primeiro nível. 
● A JBS não dá nenhuma indicação significativa de que revisou proativamente           

toda a sua base de fornecimento - inclusive no Pantanal - quanto ao uso              
deliberado ou ilegal de queimada. 

 

Pegando o touro pelos chifres – hora de ação 
na cadeia de abastecimento 
 
A transformação rápida e sistêmica do setor da indústria da carne será crítica para              
lidar com a atual ameaça tripla da mudança climática, perda de biodiversidade e             
vulnerabilidade às novas doenças210. Governos, instituições financeiras e o setor          
privado precisam trocar a retórica vazia por ação e assumir suas responsabilidades            
para enfrentar essas crises. Ações radicais são necessárias vindas dos governos, do            
setor financeiro, dos supermercados e das empresas de fast food para garantir que a              
política, as finanças e o comércio conduzam – ao invés de minarem – a mudança               
urgentemente necessária para economias alimentares flexíveis que permitam a         
restauração e regeneração de ecossistemas naturais, garantam a preservação da          
biodiversidade, controlem as emissões de gases de efeito estufa (GEE) e defendam os             
direitos das comunidades e dos trabalhadores. 
 
As instituições financeiras devem reconhecer que a JBS não representa um           
investimento responsável e devem negar seu apoio à proposta de listagem na Bolsa             
de Valores de Nova York. De forma mais ampla, devem garantir um escrutínio             
ambiental muito mais rigoroso de todas as empresas que produzem ou comercializam            
as chamadas commodities com risco de desmatamento e de ecossistema (FERCs, na            
sigla em inglês), retendo investimentos e serviços financeiros daqueles que não           

208Site Friboi 'Garantia de origem' 
209JBS (2021a) 
210Devido às suas ligações com o desmatamento e a degradação do habitat, a produção              
industrial de carne contribui para o aumento do risco de zoonoses - doenças como a Covid-19                
que são originalmente encontradas em animais não humanos, mas ultrapassam a barreira das             
espécies e começam a infectar humanos. Para mais informações, consulte EcoHealth Alliance            
(2019), IPBES (2020), United Nations Environment Programme & International Livestock          
Research Institute (2020) e o site da Organização Mundial da Saúde ‘Zoonoses’. 

 



podem mostrar que suas cadeias de suprimentos estão livres da destruição dos            
ecossistemas.  
 
As empresas do setor de alimentos devem igualmente aumentar o escrutínio           
ambiental de todos as suas FERCs e excluir as empresas não conformes, incluindo a              
JBS e suas subsidiárias. A longo prazo, devem ter como objetivo a eliminação gradual              
das vendas de carne produzida industrialmente de todas as fontes, reconhecendo que,            
mesmo aquelas partes do setor (como a produção intensiva de frango), que não são              
as principais impulsionadoras diretas do desmatamento, são fortemente dependentes         
da indústria, altamente destrutiva, de rações.211 
 
O exemplo da JBS também destaca a necessidade de todos os governos - sejam eles               
países produtores de FERCs, como o Brasil, ou blocos importadores como a UE - de               
terem em vigor leis e regulamentos de desmatamento zero, exigindo produtores e            
processadores de FERCs, bem como operadores que colocam FERCs e produtos           
derivados em mercados consumidores, a atender a critérios de sustentabilidade          
estritamente definidos e para garantir total rastreabilidade e transparência da cadeia           
de suprimentos. Isso significa que, em todos os mercados onde FERCs são            
produzidos ou consumidos, os esforços para acabar com os vínculos com o            
desmatamento devem ser sustentados pela legislação de devida diligência para          
garantir que as commodities e produtos não estejam ligados ao desmatamento,           
destruição do ecossistema e abusos dos direitos humanos. Essa legislação deve           
incluir medidas para instituições financeiras que investem ou emprestam para          
empresas que produzem ou comercializam FERCs. 
 
 

Quem precisa fazer o que 
Os passos que a indústria de alimentos, instituições financeiras e governos darão no 
futuro imediato em relação à JBS, Marfrig e Minerva - algumas das maiores 
processadoras de carnes do mundo - e à indústria global de carnes como um todo 
serão um teste decisivo de suas prioridades. Governos e empresas devem alinhar a 
economia com a biodiversidade e a proteção do clima, juntamente com a justiça social. 
Eles devem garantir que as finanças públicas e privadas, a política comercial e a 
cooperação no exterior não impulsionem o desmatamento, mas apoiem a restauração 
da natureza e a transição para uma economia verde, justa e resiliente. Isso inclui: 
 
 

● Fechar o mercado para destruidores de florestas: 
 
Abandonar destruidores de florestas: fim do financiamento ou comércio com                   
grupos como a JBS, cujos fornecedores diretos ou indiretos estão ligados ao                       

211A soja é o segundo fator mais significativo do desmatamento global, depois da carne bovina,               
e cerca de 90% dela é usada para ração animal. Consulte Comissão Europeia (2013) pp.               
21-22, Henders S, Persson UM & Kastner T (2015) p. 6 e Sharma S, IATP & Schlesinger S                  
(2017) p. 25. Para mais informações sobre este tópico, consulte, Greenpeace International            
(2020b). 

 



desmatamento e supostas violações dos direitos humanos - isso inclui encerrar                     
o comércio com subsidiárias como a Pilgrim's Pride, de propriedade da JBS,                       
que é proprietária da Moy Park e Tulip (recentemente renomeado para Pilgrim's                       
Pride Ltd).212  
 
Abandonar commodities vinculadas à destruição de ecossistemas: inclusive              
por meio da adoção de uma lei sobre commodities de risco florestal e de              
ecossistema (FERCs) e produtos derivados, para garantir que commodities e          
produtos vinculados ao desmatamento, destruição de ecossistemas e abusos         
de direitos humanos não sejam colocados no mercado. A legislação deve           
incluir medidas para cobrir o setor financeiro, garantir total rastreabilidade e           
transparência da cadeia de abastecimento e regras sobre a devida diligência. 
 
Garantir que a política comercial esteja alinhada com os objetivos de           
clima, biodiversidade e justiça social: isso inclui a recusa em ratificar           
acordos comerciais como o acordo UE-Mercosul. Os acordos comerciais desse          
tipo são baseados em um modelo extrativista que mercantiliza as pessoas e a             
natureza e é inerentemente incompatível com a proteção florestal. Os governos           
devem proteger as florestas e os ecossistemas naturais, adotando políticas          
para diminuir a produção e o consumo de carne. 
 
 
 

● Transformar o sistema alimentar: 
 
Eliminação gradual da indústria da carne: iniciar imediatamente a eliminação                
progressiva de todo o financiamento ou comércio da indústria da carne, com o             
objetivo de reduzir a produção geral de carne e laticínios e as vendas em pelo               
menos 50% até 2025 e 70% até 2030 em países com níveis elevados de              
consumo de carne.213  

●  

Fazer da transparência total uma condição para o comércio: fazer da                     
transparência total das operações do grupo e da cadeia de abastecimento uma                       
condição para as finanças ou o comércio, exigindo sistemas abertos e                     
abrangentes de monitoramento e relatórios.  
 
Priorizar a saúde humana e ambiental: introduzir metas, legislação e          
medidas fiscais para diminuir a produção e o consumo de carne e laticínios em              
países com altos níveis de consumo e apoiar uma mudança fundamental em            
direção à agricultura ecológica e dietas ricas em vegetais saudáveis, a fim de             
reduzir a pressão sobre ecossistemas naturais. 

 
 
 

212Casey S & Freitas T (2017), Mello G & Mano A (2019), site da Pilgrim’s Pride Ltd ‘Our story’ 
213Para obter detalhes sobre a visão do Greenpeace 'for a healthier life and planet’, consulte               
Greenpeace International (2018). 
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