
MORATÓRIA  

DA SOJA 
Monitoramento em áreas recém-desmatadas e menores que 100 hectares
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O Greenpeace apresenta neste relatório informações 
obtidas no monitoramento de áreas recém-desmatadas 
nos estados do Pará e Mato Grosso, como subsídio 
para o Grupo de Trabalho da Soja (GTS). Esse 
monitoramento, realizado durante os meses de 
janeiro e fevereiro de 2009, priorizou os polígonos de 
desmatamento menores que 100 hectares identificados 
por satélite a partir de julho de 2006, data da assinatura 
da moratória da soja. O Greenpeace encontrou soja 
plantada em várias dessas áreas, o que confirma 
nossa hipótese de que produtores estão recorrendo 
a pequenos desmatamentos para tentar burlar a 
moratória, assinada pelas principais empresas que 
comercializam soja (ADM, Amaggi, Cargill e Bunge), 
pela Associação Brasileira da Indústria de Óleos 

Vegetais (Abiove) e pela Associação Nacional das 
Empresas Exportadoras de Cereais (Anec).   

Estas informações são uma contribuição ao trabalho 
conduzido pela empresa de monitoramento agrícola 
Globalsat, contratada pela Abiove e Anec, para 
monitorar a safra 2008/2009. 

Os dados aqui contidos demonstram que, além de 
manter a moratória até que haja governança suficiente 
para assegurar que a produção de soja não destrói a 
Amazônia, há necessidade de expandir e melhorar o 
atual sistema de monitoramento adotado pelo GTS.

LOCALIzAçãO DAS áREAS RECéM-DESMATADAS COM SOjA
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Limite dos municípiosImagem: Cortesia do Projeto MODIS Rapid Response, NASA, GSFC

Os números que aparecem no mapa são referentes às áreas 
recém-desmatadas com soja apresentadas em detalhes nas 
próximas páginas.
Os polígonos desmatados que são faixas de expansão do 
mesmo plantio foram agrupados em um só mapa.

8



METODOLOGIA DO MONITORAMENTO

A seleção de áreas monitoradas pelo Greenpeace 
se baseou nos polígonos anuais de desmatamento 
detectados pelo Prodes/Inpe (Projeto de 
Monitoramento do Desmatamento na Amazônia do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - http://www.
obt.inpe.br/prodes) entre julho de 2006 e agosto de 
2008 e em imagens do satélite Landsat TM.

Com base nesses dados, o Greenpeace selecionou 
um conjunto de áreas que atendiam aos critérios de 
monitoramento determinados pelo GTS: localizadas 
no bioma Amazônia, fora de áreas protegidas 
(Unidades de Conservação e Terras Indígenas) e em 
municípos com mais de 5.000 hectares de soja. 

De acordo com uma análise recente, realizada pelo Inpe 
(http://www.obt.inpe.br/prodes/Relatorio_Prodes2008.
pdf), o número de polígonos desmatados menores 
que 25 hectares aumentou de 73,3% em 2007 para 
89% em 2008. Esses dados reforçam um padrão já 
observado no campo: a expansão das fazendas de 
soja na Amazônia está acontecendo cada vez mais 
por meio de pequenos desmatamentos nas margens 
dos remanescentes florestais. Considerando isso, o 
Greenpeace optou por priorizar o monitoramento 
de áreas menores que 100 hectares. Ao todo, 200 
áreas nos estados de Mato Grosso e Pará foram 
selecionadas para o monitoramento. 

Das 200 áreas sobrevoadas, 25 foram identificadas 
como de agricultura. Após análise detalhada das 
imagens de satélite, 16 áreas foram selecionadas para 
serem visitadas por terra. Dentre elas, 10 estavam 
cultivadas com soja (62,5% do total inspecionado), 
cinco com arroz e uma não pode ser acessada. 

Para apoiar a identificação dos produtores, foram 
obtidas informações disponíveis na internet relativas 
ao cadastramento das propriedades rurais no Sistema 
Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental 
do Mato Grosso (Simlam) (http://monitoramento.sema.
mt.gov.br/simlam) e informações relativas a multas 
e áreas embargadas no Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) 
(http://siscom.ibama.gov.br/geo_sicafi/). 

Para as áreas não registradas no Simlam, foram 
incluídas informações sobre as propriedades registradas 
no entorno, auxiliando o processo de identificação 
de seus possíveis proprietários. Adicionalmente, 
foram obtidas no campo informações sobre possíveis 
proprietários assim como outras informações relevantes 
capazes de auxiliar nesse processo. 

Desmatamento

Floresta

Desmatamento de ago/06 – julho/08

área da propriedade

Reserva Legal

LEGENDAS DOS MAPAS APrESENtADOS A SEGuir

Nas próximas páginas, mapas, fotos e informações 
sobre áreas recém-desmatadas são apresentados. 
Veja abaixo as legendas para entender os mapas.
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1. FAzENDA BRASíLIA II (ID 6.05)

Localização: Feliz Natal, MT
Propriedade registrada: Gustavo Ferreira de Souza
Área da propriedade: 1.390 hectares
Área recém-desmatada com soja: 58,5 hectares
Coordenadas geográficas da área desmatada: 
54° 40’ 42.25” W e 12° 8’ 52.74” S

Essa área foi identificada na safra 2007/2008 como 
ocupada com arroz. De acordo com o Simlam, a 
Fazenda Brasília ii está registrada em nome de Gustavo 
Ferreira de Souza. As imagens de satélite indicam que 
a área recém-desmatada ocupada com soja compõe a 
área indicada como de reserva Legal. 
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2. FAzENDA SANTO ANTONIO (ID 6.14) 

Localização: Santa Carmen, MT
Propriedade registrada: Daltro Antonio Ferrazo 
             e Luis Rissi
Área da propriedade: 507,7 hectares
Área recém-desmatada com soja: 9,0 hectares
Coordenadas geográficas da área desmatada:  
55° 07’ 7.38” W e 11° 48’ 48.73” S

Detectada em 2008 pelo Prodes, é uma área típica de 
floresta desmatada para expansão de plantio de soja. 
Apenas em 2003, Daltro Ferrazzo, um dos proprietários 
registrados, recebeu um total de R$ 28.902,00 em 
multas por desmatamento, queima de vegetação e 
armazenamento de madeira sem autorização do orgão 
ambiental competente. 
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3. FAzENDA CAIAPÓ (ID 6.10)

Localização: Sinop, MT
Propriedade registrada: Camifra Agro Industrial Ltda.
Área da propriedade: 1.965,04 hectares
Área recém-desmatada com soja: 7,3 hectares
Coordenadas geográficas da área desmatada:  
55° 21’ 41.07” W e 11° 43’ 13.77” S

Camifra Agro industrial Ltda, proprietário registrado 
da Fazenda Caiapó, apresenta uma extensa lista de 
infrações ambientais. Ao longo dos últimos oito anos, 
esta empresa recebeu um total de R$ 632.152,92 em 
multas por queimar 592 hectares de Reserva Legal e 
por armazenar, comercializar e transportar madeira 
sem autorização. 
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4. FAzENDA FLORESTA (ID 6.26) 

Localização: Vera, MT
Propriedade registrada: Moacir Luiz Giacomelli
Área da propriedade: 1.467,9 hectares
Área recém-desmatada com soja: 84,9 hectares
Coordenadas geográficas da área desmatada:  
55° 10’ 34.03” W e 12° 22’ 50.90” S

Esta área, ocupada com arroz em 2007, é uma típica 
faixa de floresta desmatada para expansão de plantio 
de soja. Em 2007, Moacir Luiz Giacomelli recebeu 
mais de r$ 4 milhões em multas por desmatar 
593,1 hectares de Reserva Legal e queimar áreas de 
preservação permanente.
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5. NãO REGISTRADA* (ID 6.45)

Localização: Sinop, MT
Propriedade registrada: Não
Área da propriedade: Desconhecida
Área recém-desmatada com soja: 6,4 hectares
Coordenadas geográficas da área desmatada: 
55° 32’ 20.20” W e 12° 1’ 17.80” S

Detectada pelo Prodes em 2007, a área é uma típica 
faixa de floresta desmatada para expansão de 
plantio de soja. Embora não registrada no Simlam, 
essa área está localizada nas imediações de duas 
grandes propriedades: Fazenda Esperança e Fazenda 
Nossa Senhora.

* Segundo informações acessadas em http://monitoramento.sema.mt.gov.br/simlam, 16/02/2009.
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Localização: Santa Carmen, MT
Propriedade registrada: Não
Área da propriedade: Desconhecida
Área recém-desmatada com soja: 10,7 e 11,1 hectares
Coordenadas geográficas das áreas desmatadas: 
55° 18’ 7.38” W ; 12° 1’ 27.84” S e 
55° 18’ 27.32” W ; 12° 2’ 4.92” S

Detectadas pelo Prodes em 2007, ambas as áreas são 
típicas faixas de floresta desmatadas para expansão 
de plantio de soja. No final de janeiro, a produção de 
ambas já estava sendo colhida. 

* Segundo informações acessadas em http://monitoramento.sema.mt.gov.br/simlam, 16/02/2009.

6. NãO REGISTRADAS* (ID 6.47 E 6.48) 
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7. NãO REGISTRADAS* (ID 6.16 E 6.17)

Localização: Sinop, MT
Propriedade registrada: Não
Área da propriedade: Desconhecida
Área recém-desmatada com soja: 16 e 45,1 hectares
Coordenadas geográficas das áreas desmatada: 
55° 36’ 39.20” W; 11° 43’ 31.42” S e 
55° 35’ 0.01” W; 11° 43’ 44.80” S

Detectadas pelo Prodes em 2008, ambas as áreas são 
típicas faixas de floresta desmatadas para expansão de 
plantio de soja. As áreas estão localizadas nas imediações 
das Fazendas Pai e Filho, Cunhantaí e Lotes 111.

* Segundo informações acessadas em http://monitoramento.sema.mt.gov.br/simlam, 16/02/2009.
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8. NãO REGISTRADA* (ID 6.49) 

Localização: Santa Carmen, MT
Propriedade registrada: Não
Área da propriedade: Desconhecida
Área recém-desmatada com soja: 25,5 hectares
Coordenadas geográficas das áreas desmatada: 
55° 13’ 29.15” W; 11° 57’ 41.71” S 

Detectada pelo Prodes em 2007, a área é uma faixa de 
expansão de plantio de soja entre dois remanescente 
florestais.

* Segundo informações acessadas em http://monitoramento.sema.mt.gov.br/simlam, 16/02/2009.
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REAçãO AGORA
OS RuMOS DA MORATÓRIA E DO BIOMA AMAzôNIA

Em 24 de julho de 2006, as principais empresas que comercializam 
soja, juntamente com a Abiove e Anec, se comprometeram a 
não adquirir grãos produzidos em áreas desmatadas no bioma 
Amazônia a partir daquela data. Como estratégia para implementar 
esse acordo foi criado o Grupo de Trabalho da Soja (GTS) – 
composto por entidades da sociedade civil e do setor produtivo 
– que definiu os critérios para o monitoramento da soja no bioma 
como parte das estratégias de implementação da moratória. 

O monitoramento da safra 2007/2008 realizado pela Globalsat 
– o primeiro após a moratória – mostrou que nenhuma nova 
área desmatada dentro do bioma Amazônia havia sido ocupada 
com soja. As empresas que comercializam soja não tiveram 
dificuldade em demonstrar a seus clientes internacionais que os 
compromissos assumidos em decorrência da moratória haviam 
sido respeitados. 

Na mesma época, o monitoramento do desmatamento do 
Greenpeace no bioma confirmou os dados apresentados pela 
Globalsat, porém detectou várias novas áreas desmatadas no 
entorno ou dentro de fazendas produtoras de soja.

Em julho de 2008, a moratória foi estendida por mais um ano, 
desta vez com a participação do governo, que assumiu os 
compromissos de produzir o mapa do bioma Amazônia em escala 
adequada e acelerar o cadastro das propriedades rurais. 

Apesar dos avanços verificados desde então, o cadastro e 
mapeamento das propriedades rurais continua a ser um dos 
gargalos na implementação da moratória. Para o Greenpeace, 
até que mecanismos de controle adequados estejam em 
pleno funcionamento, a produção de soja no bioma Amazônia 
permanece sob a suspeita de contribuir para a destruição da maior 
floresta tropical do mundo e para agravar o aquecimento global. 

O Greenpeace acredita que os produtores de soja que vêm ampliando 
suas áreas de plantio desmatando as bordas dos remanescentes 
florestais apostam na impunidade. Nossos resultados mostram 
que o grande aumento no número de pequenos desmatamentos 
exige uma rediscussão da metodologia de monitoramento adotada 
pelo GTS, que permita ampliar a vigilância sobre áreas menores 
que 100 hectares, evitando possíveis “vazamentos” e reforçando o 
compromisso das empresas com a proteção da floresta Amazônica.

O Brasil possui um dos sistemas mais avançados de 
monitoramento do desmatamento do mundo. Mesmo assim, na 
Amazônia, 40 milhões de hectares de terra supostamente sob 
domínio privado são alvo de várias irregularidades1 que dificultam 
a identificação dos responsáveis pelo desmatamento. Na maior 
parte das fazendas, os limites das áreas de Reserva Legal e de 
preservação permanente não são definidos. Além disso, muitas 
propriedades rurais não são cadastradas em institutos de terra 
estaduais ou federal. 

O registro e georreferenciamento das propriedades rurais no bioma 
Amazônia é essencial para o monitoramento efetivo e produção 
responsável da soja e de outras commodities agrícolas. Muito 
embora isso dependa do envolvimento de órgãos de governos 
estaduais e federal, as empresas que comercializam soja e suas 
associações devem usar seu peso econômico e político para 
acelerar o processo, pressionando governos a agir e fazendeiros a 
cadastrar e mapear suas propriedades. 

Ao mesmo tempo, essas empresas, que respondem por 
uma parcela significativa dos recursos financeiros investidos 
na produção, devem condicionar o crédito à apresentação, 
por produtores, de suas licenças ambientais e mapas 
georreferenciados. 

Adicionalmente, as empresas que comercializam soja e 
associações da indústria e de exportação devem atender a uma 
demanda já apresentada ao GTS: a adoção de um sistema de 
rastreabilidade que permita identificar e excluir os produtores que 
continuam a desmatar apesar da moratória, sem considerar os 
impactos ambientais e sociais que tanto preocupam as empresas 
consumidoras de soja e derivados.

O desmatamento das florestas tropicais responde por cerca 
de 20% das emissões de gases do efeito estufa que causam 
mudanças climáticas, mais do que todas as emissões mundiais 
do setor de transportes. No caso do Brasil, quarto maior emissor 
do planeta, o desmatamento da Amazônia e práticas inadequadas 
no uso do solo correspondem a 75% das emissões totais do país. 
Logo, combater o desmatamento tem que ser prioridade absoluta 
tanto do governo brasileiro quanto das empresas que operam na 
Amazônia ou que consomem produtos vindos da região.

O governo deve fazer cumprir a legislação federal que restringe o 
acesso a crédito e financiamento públicos às propriedades registradas 
e em conformidade com a legislação. Essa norma se aplica não 
somente a todas as propriedades rurais nas áreas prioritárias para 
o controle do desmatamento (localizadas nos 36 municípios que 
responderam por mais de 50% dos casos de derrubada da floresta 
entre os anos de 2004 e 2007), mas também a toda a cadeia 
produtiva – incluindo compra, transporte e comercialização.
 
A implementação de medidas de controle do desmatamento 
enfrenta a resistência dos produtores, que temem perder receita, e 
é dificultada devido à fragilidade de recursos humanos e financeiros 
dos órgãos de governo. Recursos financeiros, além de vontade 
política, podem ser a solução do problema.

Considerando o potencial das florestas tropicais de contribuir para 
a solução do problema do aquecimento global, e a busca, por 
parte de governo e iniciativa privada, de mecanismos para reduzir 
a emissão de gases estufa, o Greenpeace propôs a criação de um 
fundo florestal a ser financiado pelos países industrializados que 
precisam reduzir suas emissões. 

Com o “Florestas pelo Clima”, os países ricos poderiam cumprir 
uma parte de suas metas totais de redução de emissões através da 
compra de “unidades de redução de desmatamento tropical”, que 
seriam uma espécie de nova moeda relacionada com o valor do 
carbono no mercado. Esta adesão ao fundo seria adicional a reduções 
amplas das emissões nacionais do setor industrial e de energia. 
Estima-se que para reduzir pela metade as emissões provenientes de 
desmatamento sejam necessários de uS$ 10 a 15 bilhões por ano. 

1 ”Quem é dono da Amazônia”, Imazon, março de 2008.


