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Introdução e Apresentação 
 

O Projeto Boi na Linha, idealizado pelo Imaflora em parceria com o Ministério Público 

Federal - MPF, tem como objetivo fortalecer os compromissos sociais e ambientais do 

setor produtivo da carne bovina e impulsionar sua implementação. O projeto reúne 

atores da cadeia produtiva da carne, órgãos públicos, organizações da sociedade civil e 

os coloca em diálogo e cooperação para engajamento do setor e aprimoramento de 

instrumentos técnicos. 

 

A etapa de capacitações do Projeto Boi na Linha iniciou em março com um workshop no 

Mato Grosso e dois no Pará voltados aos frigoríficos que atuam nestes estados e, mais 

recentemente, tivemos o webinar para as empresas de geomonitoramento que prestam 

serviço para os frigoríficos da região da Amazônia.  

 

Este relatório tem como objeto registrar o webinar realizado no dia 8 de julho de 2020, 

desta vez voltado aos frigoríficos dos estados do Amazonas e de Rondônia, mas tendo o 

convite estendido aos frigoríficos de Mato Grosso e Pará que não puderam participar do 

evento presencial. Previsto, inicialmente, para ocorrer de forma presencial, esta atividade 

precisou ser online, pela plataforma Zoom, devido ao período de quarentena em que foi 

realizado.  

 

Além dos organizadores, estiveram presentes o Procurador do Ministério Público Federal 

do Amazonas (MPF-AM), o Superintendente da Associação Brasileira de Supermercados 

(ABRAS) e mais dez representantes de frigoríficos (4 empresas do Amazonas, 2 de 

Rondônia e 1 do Pará). Os detalhes da lista de presença podem ser encontrados no item 

de Anexos neste relatório.  

 

 

Objetivos do evento 

 

- Apresentar aos frigoríficos o Protocolo de Monitoramento; 

- Engajar os frigoríficos na implementação dos critérios que fazem parte do Protocolo de 

Monitoramento; 

- Iniciar processo de diálogo contínuo com os frigoríficos do Amazonas e Rondônia; 

- Receber subsídios para futuras revisões do Protocolo de Monitoramento e elaboração 

do Protocolo de Auditoria; 

- Identificar agendas de interesse público para fortalecimento dos TACs e das estratégias 

de desenvolvimento da pecuária sustentável. 
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Capacitação no Protocolo de Monitoramento de 

Fornecedores de Gado da Amazônia 
 

Abertura 

O webinar teve início com boas-vindas, rodada de apresentação dos participantes e 

explicação pelo Imaflora da dinâmica a ser implementada durante todo o evento.  

 

O Procurador da República no Amazonas, Dr. Rafael Rocha, iniciou contando que os TACs 

no estado do Amazonas começaram a ser assinados em 2013 e o mais recente foi 

assinado esse ano, 2020. Já são sete anos de celebrações de acordos através dos TACs 

Carne Legal, e que o MPF vem apoiando os frigoríficos nos esforços de qualificação e 

cumprimento às exigências. 

 

Esclareceu que o Protocolo de Monitoramento foi aprovado pela 4ª Câmara de 

Coordenação e Revisão (Meio Ambiente e Patrimônio Cultural) do Ministério Público 

Federal – MPF e pelo GT Amazônia Legal e, por constituir um conjunto de critério para 

compra de gado na Amazônia, deve ser de amplo conhecimento da sociedade. 

 

Rafael destaca que mesmo os frigoríficos sem TAC devem acompanhar os trabalhos que 

estão sendo desenvolvidos neste projeto e através das capacitações, para iniciarem sua 

adequação aos critérios que passam agora a ser obrigatórios, se os frigoríficos não 

cumprirem podem vir a ser responsabilizados de qualquer forma, tanto pelo judiciário ou 

pelo mercado. Coloca ainda que este evento deve ser encarado como um divisor de águas 

para entender o Protocolo e como fazer o monitoramento completo.   

 

Sobre os acordos do Amazonas, o MPF está na fase de cobrar os resultados das 

auditorias dos frigoríficos que já estão no acordo. O prazo de apresentação da auditoria 

varia em função da data da assinatura. Os frigoríficos que precisarem de mais prazo para 

se adequar ao Protocolo, devem apresentar solicitação formal ao MPF após a realização 

deste evento.  

 

Além disso, ressalta que já foram identificadas áreas que deveriam estar bloqueadas, 

mas que ainda há frigoríficos que estão comprando destas áreas, mesmo após 

notificação do MPF em 2020. Informa que os frigoríficos que enviarem comunicação ao 

MPF pedindo prazo para adequação ao MPF, deve também apresentar o que está 

fazendo para identificar e bloquear por conta própria as fazendas irregulares. 

 

Reforça que o MPF aprova o Protocolo de Monitoramento e apoia o Imaflora na 

organização deste evento de capacitação.  
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Figura 1 - Abertura do Webinar. 

 

Em seguida o superintendente da ABRAS, Marcio Milan, contou sobre as estratégias de 

trabalho do Varejo para aprimorar o monitoramento e a comercialização da carne bovina 

da Amazônia. A ABRAS representa 27 associações estaduais, quase 90 mil lojas de 

supermercados no país e cerca de 300 mil trabalhadores envolvidos no processo de 

comercialização da carne bovina. 

 

A Associação tem atuado nos pilares de: 1º comunicação; 2º educação através das 

capacitações pela Escola Nacional de Supermercados e 3º transparência. A ABRAS tem 

um papel importante na cadeia produtiva pois consegue transitar nas etapas de 

disponibilização do produto nas lojas, sempre com o objetivo de atender melhor um 

consumidor cada vez mais exigente. 

 

Dentro da pecuária sustentável, a ABRAS sabe da responsabilidade que tem na cadeia. Os 

supermercados maiores são mais estruturados no monitoramento dos fornecedores de 

carne; há supermercados médios com trabalho interessante na agenda da 

sustentabilidade e há um desafio no engajamento dos pequenos varejistas. 

 

Lisandro reforça que o Imaflora já vem dialogando com as Associações Estaduais, 

incluindo o Alexandre Zuqui, representante da AMASE, Associação do Amazonas.  Reforça 

também que o Imaflora vem para facilitar processos e diálogos para melhor endereçar os 

compromissos/TACs e a implantação do PM. 

 

Dando prosseguimento ao evento, a equipe do Imaflora introduziu o Projeto Boi na Linha, 

mostrando os objetivos e contando o que foi feito até o presente momento. Foi 

apresentada a plataforma de transparência, disponível em www.boinalinha.org (em 

inglês: www.beefontrack.org), que possibilita a qualquer interessado consultar os 

principais documento do projeto, informações sobre a cadeia de fornecimento da carne, 

próximos eventos, vídeos de webinars, contato com a equipe do projeto e uma página de 

perguntas e respostas mais frequentes, entre outras funções.  

 

http://www.boinalinha.org/
http://www.beefontrack.org/
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Figura 2 - Critérios do protocolo.  Figura 3 - Objetivos do protocolo 

As próximas etapas do projeto Boi na Linha também foram levadas a conhecimento dos 

participantes: 

 Lançamento do "Protocolo de Auditoria"; 

 Workshops de capacitação para o Protocolo de Auditoria (a serem agendados); 

 Lançamento do "Guia para elaboração da Política de Compras de Carne Bovina" 

para o Varejo. 

 

Apresentação do Protocolo de Monitoramento de Fornecedores de Gado na Amazônia 

O evento seguiu para o objetivo principal da capacitação com a apresentação dos onze 

critérios que compõe o Protocolo de Monitoramento, em vigor desde o dia 1° de julho de 

2020, para atendimento aos requisitos dos TACs. Os critérios apresentados consistem em:  

 

 Análises geoespaciais (Desmatamento Ilegal, Terras Indígenas, Unidades de 

Conservação, Embargo Ambiental, Alterações nos Limites do CAR); 

 Análises de listas públicas oficiais (Embargo Ambiental e Trabalho Escravo); 

 Análises de documentos (CAR - Cadastro Ambiental Rural, LAR - Licença Ambiental 

Rural e GTA - Guia de Transporte Animal); 

 Análise do Índice de Produtividade. 

 

 
Figura 4 - Debate sobre os critérios geoespaciais. 

 

Durante a apresentação de cada critério foram explicados os parâmetros a serem 

seguidos, as bases de dados a serem utilizadas, as regras para análise de propriedades 

(apto/inapto) e de desbloqueio quando inaptas. Além disso, também foram apresentados 

os fluxogramas dos processos e comentadas as regras técnicas de geomonitoramento 

(Notas Técnicas 1 e 2), e a Nota Técnica 3 (índice de produtividade).  



 

 

6 

Principais comentários e sugestões 

 

Durante o webinar, houve momentos de discussão, esclarecimentos e comentários das 

particularidades vivenciadas pelos frigoríficos na relação entre produtores rurais, 

frigoríficos e fiscalização. Os principais aspectos discutidos estão apresentados a seguir:   

 

Desmatamento Ilegal - Foi mencionado sobre a ocorrência de invasores em grandes 

propriedades que desmatam sem autorização e podem, indiretamente, gerar bloqueios 

aos proprietários das fazendas. Foi esclarecido que este tipo de situação deve ser levada 

a conhecimento do MPF assim que identificada. 

 

Alterações nos limites do CAR – sugerido incluir no protocolo as situações em que o 

produtor não tem título do imóvel (apenas posse), mas está apto à venda e a análise das 

situações de propriedades de fornecedores com CAR comunitário. O Protocolo de 

Monitoramento traz uma perspectiva positiva para reintegração do produtor na cadeia 

de fornecimento aos frigoríficos. Casos específicos devem ser levados a conhecimento do 

MPF. 

 

GTA - avançar com a discussão com o órgão emissor de Notas Fiscais para que o 

documento seja suspenso quando forem identificadas irregularidades na propriedade. 

Esta recomendação já foi emitida pelo MPF-AM, para que o Governo Estadual bloqueie as 

GTAs e Notas Fiscais de áreas desmatadas irregularmente. 

 

 

 
Figura 5 - Comentários finais e agradecimentos. 

 

 

Avaliação do evento pelos participantes 

 

Antes de encerrar o webinar, disponibilizamos aos participantes uma avaliação do 

evento, na plataforma Mentimenter, tendo sido considerado excelente a capacitação, 

com nota média 4.9 (de uma escala de 1-5) em que cinco participantes opinaram como 

mostram as figuras 6 e 7 a seguir.  
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Figura 6 - Avaliação do treinamento. Figura 7 - Comentários e sugestões sobre o 

treinamento.* 

* “Ótima reunião, poderia ser feito uma nova de forma presencial. Devido a internet de alguns não serem acessível em 

alguns interiores.” ; “Excelente iniciativa para viabilizar o cumprimento das obrigações mútuas do programa de 

monitoramento de gado da Amazônia”; “Achei muito produtiva o webinar, sugiro apenas o estudo das questões levantadas 

e as quais ainda não há uma previsão no manual apresentado.” 
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Conclusão e encaminhamentos 

 

O webinar para capacitação dos frigoríficos no Amazonas e Rondônia, representa mais 

uma etapa na construção de diálogo com os frigoríficos, no que se refere à implantação 

do Protocolo de Monitoramento dos Fornecedores de Gado na Amazônia. Este evento 

contou com importantes participações do Procurador do MPF-AM e do superintendente 

da ABRAS que contribuíram para o engajamento das empresas, através das falas 

introdutórias e dos esclarecimentos durante o treinamento. 

 

O Projeto Boi na Linha seguirá com eventos de capacitação para os frigoríficos do Acre, e 

demais frigoríficos que atuam na Amazônia e não puderam participar das capacitações 

até o momento, ao mesmo tempo que se dará continuidade à estruturação da 

Plataforma de Transparência e construção do Protocolo de Auditoria e do Guia para 

elaboração da Política de Compra de Carne pelo Varejo.  
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Anexos  
 

Agenda 

 

Agenda - 8 de julho de 2020 

Horário Conteúdo Temas 

14:00 Abertura 

Imaflora 

Procurador do MPF-AM 

Superintendente da ABRAS 

14:15 
Protocolo de monitoramento 

de fornecedores de gado 

Apresentação das etapas de implantação e um 

resumo dos critérios de monitoramento (Imaflora) 

16:00 Coffee break 

16:05 
Protocolo de monitoramento 

de fornecedores de gado 

Apresentação das etapas de implantação e um 

resumo dos critérios de monitoramento (Imaflora) 

17:00 Encerramento Avaliação geral 

 

Lista de Participantes  

 

Nome completo Estado Nome da Instituição/empresa 

Geize Medeiros AM Agropam/Frizam 

Kalinka Maria AM Agropam/Frizam 

Caio G. Azevedo AM Agropam/Frizam 

José Lopes AM Agropam/Frizam 

Elismar AM Frigorífico Bovinorte 

Karen dos Santos AM Frigorífico Norteboi 

Carlos Eduardo Brasil AM N. R. Comércio de Frios 

Renato T. da Silva PA Frigol S.A. 

Alessandra RO Riobeef 

Rafael RO Frigomil 

Dr. Rafael Rocha AM MPF 

Marcio Milan  - ABRAS 

Cecilia Korber - Imaflora 

Carlos Rigolo - Imaflora 

Lisandro Inakake - Imaflora 

Total de Participantes 15 

 

 

 


