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Apresentação 
No dia 21 de dezembro de 2007, após quatro meses de discussões entre os órgãos do Governo 
Federal envolvidos no controle do desmatamento na Amazônia, o Presidente da República 
assinou o Decreto Federal 6321/07. O referido decreto, com as alterações promovidas pelo 
Decreto Federal 6514 de 2008, teve por finalidade reforçar e sofisticar a estratégia de 
enfrentamento dos desmatamentos ilegais na região amazônica. Para tanto, estabeleceu novos 
mecanismos de controle visando principalmente enfrentar a retomada do desflorestamento na 
região, então verificada no início do segundo semestre de 2007.  
 
Considerando que o Decreto 6321/07 representou um passo decisivo no controle do 
desmatamento amazônico e, portanto, pode fornecer condições de análise sobre a efetividade 
de ações de comando e controle movidas pelo governo federal, o IPAM, neste documento, 
avalia, de forma preliminar, em que medida o Decreto resultou em reduções efetivas das taxas 
de desmatamento. Aborda ainda a estratégia e o contexto em que o Decreto foi elaborado e 
descreve seus principais dispositivos. As análises foram realizadas a partir dos dados de 
desmatamento do DETER e do PRODES recentemente disponibilizados pelo INPE1 para o 
período de agosto de 2007 a julho de 2008. 
 

Antecedentes 
Os dados consolidados do PRODES, apresentados pelo INPE em agosto de 2008, confirmaram a 
redução em 18% dos desmatamentos na Amazônia, registrados entre 1º de agosto de 2006 a 
31 de julho de 2007, em relação ao mesmo período do ano anterior (Figura 1). 

                                                 
1 Atualmente o Brasil possui dois sistemas para monitorar desmatamento na Amazônia, ambos operados pelo Inpe - Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais: Prodes e Deter. O Prodes - Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite - 
criado em 1980, mede o corte raso anual em polígonos superiores a 6,25 hectares. Essas medições são realizadas em 
períodos que apresentam boas condições de observação na Amazônia que, em geral, ocorrem de julho a setembro, quando 
90% da região pode ser vista devida a redução da cobertura de nuvens. Por ser mais detalhado e depender de condições 
climáticas adequadas à captura de imagens, sua análise é realizada apenas uma vez por ano. Sua primeira estimativa é 
divulgada no mês de dezembro e os dados consolidados no final do primeiro semestre do ano seguinte.  
Em operação desde 2004, o Deter - Detecção de Desmatamento em Tempo real - foi concebido pelo INPE como um sistema 
de alerta para suporte à fiscalização e controle de desmatamento. São mapeadas tanto áreas de corte raso quanto áreas em 
processo de desmatamento por degradação florestal. É possível detectar apenas polígonos de desmatamento com área 
maior que 25 hectares por conta da resolução dos sensores espaciais (o DETER utiliza dados do sensor MODIS do satélite 
Terra e do sensor WFI do satélite sino-brasileiro CBERS, com resolução espacial de 250 metros). Devido à cobertura de 
nuvens, nem todos os desmatamentos maiores que 25 hectares são identificados pelo sistema. 



 
Com estes novos números, a queda acumulada na região entre 2004 e 2007 chegou a 58%, 
levando a uma diminuição em números absolutos da taxa anual de 27.423 km2 para 
11.532km2, igualando-a, pela primeira vez em mais de uma década, à menor taxa registrada 
(1991) desde que teve início o monitoramento da Amazônia pelo INPE, em 1988. 
 
 
 

 
 

Figura 1 - Evolução da taxa de desmatamento na Amazônia Brasileira. Fonte: INPE 
 
Estes resultados revelam um momento importante da política ambiental nacional, pois indicam 
que o esforço, materializado pela implementação, ainda que parcial, do Plano de Prevenção e 
Controle dos Desmatamentos na Amazônia - PPCDAm2, pode ter surtido um efeito significativo 
sobre as taxas de desmatamento, ainda que pese os fatores socioeconômicos conjunturais 
favoráveis à redução da pressão sobre as florestas, entre eles a queda no preço de commodities 
no mercado internacional. Destacaram-se nesse período as ações voltadas ao monitoramento, 
fiscalização e controle ambiental, e ordenamento territorial desenvolvidas pelo Ibama/MMA, 
INPE/MCT, INCRA/MDA, com inédito protagonismo da Polícia Federal, Polícia Rodoviária 
Federal e Exército Brasileiro. 
 
Ao final de agosto de 2007, no entanto, foi possível detectar fortes indícios de reversão da 
tendência de queda nos desmatamentos verificada até então, através do registro de um 
aumento das ocorrências de degradação por meio do DETER. Várias podem ter sido as causas 
desta retomada da pressão para abertura de novas áreas, entre as quais podemos destacar a 
elevação dos preços da soja e da carne bovina nos mercado internacional e nacional. 
 
Nesse contexto, a partir de setembro de 2007 o Ministério do Meio Ambiente - MMA, em 
parceria com outros órgãos do Governo Federal, deu início ao planejamento de novas medidas 

                                                 
2 O PPCDam foi formulado no âmbito do Grupo Interministerial criado por decreto presidencial de julho de 2003. 



para reforçar a estratégia de controle do desmatamento, visando reverter a tendência 
observada e a tempo de influenciar as taxas de 2008, principalmente a partir de março, quando 
o desmatamento se intensifica na região em função do período de estiagem.  
 

Decreto 6321/07 e a responsabilidade compartilhada pelos desmatamentos 
Uma das medidas mais importantes adotadas a partir do registro da tendência de aumento do 
desmatamento na Amazônia foi a assinatura pelo Presidente da República, no dia 21 de 
dezembro de 2007, do Decreto Federal 6321. 
 
A formulação deste Decreto, que contou com a participação ativa de representantes da Casa 
Civil da Presidência da República, do Ministério de Desenvolvimento Agrário, Ministério da 
Agricultura, Incra, Ibama, Ministério de Meio Ambiente e dos membros da Comissão Executiva 
do PPCDAm, teve por filosofia básica a “responsabilização compartilhada” dos atores 
governamentais e privados pelos desmatamentos na região.  
 
A partir do Decreto 6321, as responsabilidades, dos pontos de vista jurídico, administrativo e 
político, se ampliaram para além dos agentes diretos do desmatamento ilegal, atingindo os 
governos estaduais e municipais, a cadeia produtiva e, por conseqüência e de forma inédita, 
aos setores econômicos associados ao desmatamento. 
 
Essa norma baseou-se na Lei de Política Nacional de Meio Ambiente (6.938/81), no Estatuto da 
Terra (4504/64), no Código Florestal (4771/65 alterada pela MP 2166/01), no Sistema 
Nacional de Cadastro Rural (5.868/72), e nas leis de Informações Ambientais (10.650/03) e de 
Crimes e Infrações contra o Meio Ambiente (9.605/98). 
 

Principais dispositivos do Decreto 6321/07 
Como se verá a seguir, o Decreto 6321 estabeleceu a base normativa para a implementação de 
ações estratégicas e integradas entre diferentes órgãos do governo federal para o exercício do 
monitoramento e controle preventivo da expansão da fronteira do desmatamento ilegal em 
regiões (municípios) onde tal dinâmica vem se dando de forma acelerada nas avaliações 
recentes. 
 
O princípio fundamental que norteou a formulação do decreto, como anteriormente dito, foi o 
da responsabilidade compartilhada entre os governos federal, estaduais e municipais e as 
cadeias produtivas agropecuária e florestal. A estratégia baseou-se na lógica que já vinha sendo 
implementada desde o início da gestão da Ministra Marina Silva no âmbito do PPCDAm, ou seja, 
a de envolver os diferentes setores e esferas do governo e da sociedade no esforço de redução 
dos desmatamentos na Amazônia, visto não ser esta uma tarefa exclusiva da área ambiental do 
Governo Federal. 
 
As principais medidas derivadas do Decreto Federal 6.321 de dezembro de 2007, e 
implementadas a partir de março de 2008, são explicadas resumidamente a seguir. 
 
1. Identificação de municípios prioritários para a intensificação das ações de prevenção 
e controle do desmatamento. 
O Decreto 6321/07, em seu artigo 2º, introduziu um dispositivo que permite que o poder 
público federal possa priorizar ações de controle e de racionalização do uso do solo em zonas 
críticas, identificando áreas com risco iminente de degradação. Nessas áreas consideradas 
prioritárias o governo pôde passar a estabelecer e implementar ações mais rigorosas a partir 



de fevereiro de 2008. Com essa medida, a sociedade local passou a se envolver diretamente no 
debate sobre causas e efeitos dos desmatamentos ilegais que até então era restrito ao governo 
federal ou, no máximo, aos governos estaduais. 
 
Três são os critérios previstos no Decreto 6321/07 para a seleção dos municípios prioritários 
para ações de fiscalização e controle: total desmatado desde o início do monitoramento pelo 
Inpe, total desmatado nos últimos três anos e aumento da taxa de desmatamento em pelo 
menos três vezes nos últimos cinco anos, consecutivas ou não. 
 
Com base nesta previsão legal inédita, o MMA estabeleceu por meio da Portaria MMA 28, de 27 
de janeiro de 2008, uma lista com os 36 municípios prioritários para ações preventivas e de 
controle dos desmatamentos, responsáveis por 50% dos desmatamentos de 2007. 
 
2. Integração entre regularização fundiária e ambiental 
Em seus artigos 3º ao 7º, o Decreto prevê a possibilidade do Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária - Incra - determinar a obrigatoriedade do recadastramento das 
propriedades rurais localizadas nos municípios críticos.  
 
Com base nesta previsão legal, o Incra editou em 19 de fevereiro de 2008 a Instrução 
Normativa 44/08 com a convocação para atualização cadastral dos imóveis rurais situados nos 
municípios constantes da lista de que trata a Portaria MMA 28/08. Esse procedimento visou 
atualizar e reunir dados e informações geo-espacializadas para monitorar, de forma 
preventiva, a ocorrência de novos desmatamentos, bem como, promover a integração e a 
gestão compartilhada entre as políticas agrária, agrícola e ambiental.  
 
O recadastramento é feito mediante a apresentação pelo proprietário (ou posseiro) de 
informação georreferenciada do imóvel e de dados sobre uso do imóvel de forma a permitir um 
monitoramento mais preciso acerca da dinâmica de ocupação do uso do solo. O 
recadastramento também tem por objetivo levantar dados para as ações do Incra de 
regularização fundiária, um dos maiores desafios no que se refere ao controle da expansão das 
fronteiras agropecuária e florestal ilegais na Amazônia. 
 
Os imóveis rurais que não apresentaram os dados necessários ao recadastramento no prazo 
definido pela IN tiveram os seus certificados de cadastro de imóveis rurais (CCIR) tornados 
sem efeito, o que significa que não estão tendo acesso a crédito público, e poderão sofrer 
restrições nas transações que envolvam o imóvel (venda, arrendamento, desmembramento, 
transmissão em herança e oferecimento em garantia a empréstimos público ou privado). 

 
3. Novas regras para o crédito rural 
Um problema que vinha sendo exaustivamente apresentado como altamente negativo no 
processo de combate ao desmatamento era a falta de controle sobre a destinação de crédito 
rural a proprietários envolvidos com desmatamento ilegal. De fato, a falta de observância da 
situação das propriedades rurais vinha permitindo que recursos públicos financiassem 
atividades em situação completamente irregular, seja por incentivar novos desmatamentos, 
seja por viabilizar a consolidação de ocupação em área ilegalmente aberta. 
 
De acordo com Nota Técnica 01/08, produzida pelo Departamento de Política de Combate ao 
Desmatamento do MMA, os estados de RO, MT e PA, responsáveis por 85% dos desmatamentos 
entre 1999 e 2006, receberam 81% do total de crédito rural disponibilizado na região 



Amazônica (Figura 2). 
 

 
 
Para enfrentar este problema histórico, o artigo 11 do Decreto 6321/07 abriu a possibilidade 
para se efetivar procedimentos de controle sobre a destinação do crédito rural.  
 
Com base neste dispositivo, o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou, em 28 de fevereiro 
de 2008, a Resolução 3545/08 do Banco Central que estabelece um conjunto de condições 
ambientais para o acesso ao crédito pelos produtores rurais em imóveis situados nos 
municípios do Bioma Amazônia.  
 
As condições exigidas são as seguintes: a) CCIR válido; b) regularidade em relação à Reserva 
Legal e Área de Preservação Permanente, ou ter dado entrada em procedimento formal para 
regularização junto ao órgão ambiental estadual; c) imóvel do tomador não pode constar na 
lista do Ibama de imóveis embargados; e d) seguir as condicionantes do Zoneamento 
Ecológico-econômico, se houver. Nos casos dos imóveis situados nos 36 municípios da Portaria 
MMA 28/08, somente poderão ter acesso ao crédito os imóveis que se recadastrarem nos 
termos da IN 44/08 do Incra.  
 
Esta Resolução do Banco Central é um avanço importante em relação ao Protocolo Verde, carta 
de princípios assinada pelos Bancos Públicos em 1995, pois fixa regra cuja adesão deixa de ser 
voluntária, vinculando todos os bancos, públicos e privados, que operam com recursos 
subsidiados pelo poder público para o crédito rural. 
 

4. Embargo do uso econômico de áreas degradadas 
Outro aspecto altamente inovador do Decreto 6321/07 é o seu artigo 12, que modifica o 
Decreto 3.179/993, tornando compulsório ao agente fiscalizador o embargo de áreas 
desmatadas ilegalmente. Além do embargo, as áreas degradadas passam a ser 
obrigatoriamente georeferenciadas a fim de tornar mais efetivo o monitoramento por satélite, 
sobrevôos e fiscalização de campo. 

                                                 
3 O decreto 3179/99 que regulamentava a Lei de Crimes e infrações contra o Meio Ambiente (Lei Federal 9605/08) foi 

inteiramente revisto e, portanto, revogado, pelo Decreto Federal nº 6514 de 22 de julho de 2008, que por sua vez foi 
alterado pelo Decreto Federal 6686, de 10 de dezembro de 2008. As disposições do decreto 6.321/07 foram integralmente 
convalidadas pelos Decretos 6514/08 e 6686/08 e, portanto, estão em vigor. 

 
 

Figura 2 - Crédito Rural x Desmatamento na Amazônia em 2006/2007.                          
Fonte: Anuário estatístico do Bacen.  www.bacen.gov.br  
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O Decreto prevê, ainda, a vedação da comercialização do produto obtido na área embargada, a 
proibição de sua utilização econômica e pesadas sanções ao proprietário que desrespeite o 
embargo. Entre estas penalizações, destacam-se a proibição de obtenção de crédito 
agropecuário em instituição oficial e o cancelamento de seus registros em órgãos ambiental, 
fiscais (Receita Federal) e sanitários. 
 
Com base neste dispositivo do Decreto 6321/07, o Ministério do Meio Ambiente editou em 29 
de fevereiro de 2008, Instrução Normativa 001/08 que regulamenta os procedimentos para o 
embargo de áreas ilegalmente degradadas e a edição e manutenção de listas e mapas por 
município dos imóveis e áreas rurais embargados. 
 
Operando de forma similar à lista de trabalho escravo do Ministério do Trabalho, a lista de 
áreas embargadas elaborada pelo Ibama permite que o mercado consumidor distinga o 
produtor comprometido com a conservação da floresta Amazônica daquele que possui áreas 
embargadas por desmatamento ilegal. A lista, disponível na página eletrônica do Ibama4, 
baseia-se no artigo 4º da Lei Federal 10.650/03 que trata do acesso público à informações 
ambientais e deve também ser utilizada para monitoramento e controle de crédito público, 
vedado aos produtores e imóveis que constarem da referida lista. 
 

5. Responsabilização da cadeia de produção que adquire produtos oriundos de 
desmatamento ilegal embargado 
A fim de garantir que as áreas embargadas efetivamente ficarão isoladas da produção, e 
instituir de forma inédita um modelo de autocontrole da cadeia produtiva na Amazônia, o 
Decreto 6321/07 prevê, através de seu artigo 13, que as sanções administrativas aplicáveis aos 
que descumprirem embargo de uso de área ilegalmente desmatada, serão aplicadas a quem 
adquirir, intermediar, transportar ou comercializar produto ou subproduto de origem animal 
ou vegetal produzido sobre área objeto do embargo lavrado.  
 
Para tanto, foi acrescentado originalmente o artigo 39-A ao Decreto Federal 3179/99 que trata 
das infrações contra o meio ambiente. Este artigo foi alterado pelos Decretos 6514 e 6686/08 e 
ficou com a seguinte redação: 
 

Art.54. Adquirir, intermediar, transportar ou comercializar produto ou subproduto de 
origem animal ou vegetal produzido sobre área objeto de embargo: 

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por quilograma ou unidade.  

  
Essa extensão da sanção administrativa exigirá dos compradores ou intermediários 
(frigoríficos, serrarias e traders de grãos, por exemplo) o monitoramento e o controle de 
desmatamento junto aos seus fornecedores, sob pena de responsabilização compartilhada das 
empresas.  
 
Para assegurar a eficácia deste dispositivo, a citada Instrução Normativa MMA 001/08 
determinou que o Ibama poderá, com base na sua competência comum e supletiva para 
fiscalização ambiental e florestal e com base na Lei de Informações Ambientais (10.650/03), 
requerer informações sobre a cadeia de fornecedores dos empreendimentos agroindustriais 

                                                 
4 Ver em  http://siscom.ibama.gov.br/geo_sicafi 

http://siscom.ibama.gov.br/geo_sicafi


em operação no Bioma Amazônia. A omissão por parte dos empreendedores dos dados ou o 
fornecimento de informações falsas serão tratados como crime ambiental.  
 
Com base nesta nova previsão legal, a partir de junho de 2008, o Ibama passou a notificar os 
principais frigoríficos situados no Bioma Amazônia, demandando informações sobre a cadeia 
de seus fornecedores para monitorar a responsabilidade pela aquisição de produtos oriundos 
de desmatamento ilegal. 
 

Avaliação preliminar dos dados de desmatamento 2008 e suas correlações 
com o Decreto 6321/07 
Como foi explicitado no início do presente documento, no segundo semestre de 2007 foi 
identificado pelo DETER um crescimento atípico nos alertas de desmatamento na Amazônia, 
que vinham apresentando queda consistente desde 2004 (Tabela 1). 
 
Mesmo considerando que o primeiro dado para o ano de 2005 tenha sido disponibilizado pelo 
DETER no final de janeiro de 2006 e o de 2006 em abril de 2007, a tendência revelada foi de 
um inquestionável recrudescimento da pressão predatória sobre a Amazônia. 
 

2004 2005(1) 2006 (2) 2007

MT 2.732.60     1.078.70     516.50        1.786.00    

RO 986.60        331.40        132.40        533.00       

PA 953.10        782.90        575.10        591.00       

AC 365.60        88.10          78.00        

AM 220.10        106.80        81.00          163.00       

TO 10.10          2.20           18.00        

RR 2.10            66.00        

MA 0.90           23.60          24.50        

Total 5.270.20     2.391.00     1.328.60     3.259.50    

(1) até 31-jan-2006 por falta de dados de nov e dez 2005

(2) até 30-abr-2007 por falta de dados de nov e dez 2006

Tabela 1 - Evolução dos alertas de desmatamento na

Amazônia no segundo semestre dos anos 2004 a 2007 - 

Deter/Inpe (2005 até jan/06 e 2006 ate abr/07)

 
 
Na ocasião foram realizadas várias análises dos eventuais fatores que pudessem estar 
associados a este atípico e inesperado aumento na emissão de alertas em meses 
tradicionalmente de baixo desmatamento na região. Uma constatação preliminar de grande 
importância foi o aumento expressivo do preço da soja e da carne nos mercados internacional e 
nacional. 
 
Segundo o boletim Agromensal - Esalq/BM&F5 de setembro de 2007, os preços internos da soja 
tiveram alta de 11,89% em relação a agosto e o interesse pela importação do produto 
brasileiro levou os preços em dólar a atingirem os maiores patamares históricos, tendo o preço 
FOB Paranaguá atingido o maior nível desde 1997. Com relação ao preço da arroba do boi 
gordo, o mesmo boletim registrou significativa alta em outubro, que atingiu valor nominal 
recorde. 
 
A preocupação do Grupo Interministerial de Prevenção e Controle do Desmatamento na 
Amazônia era de que este aumento no segundo semestre de 2007 se somasse ao tradicional 

                                                 
5 http://www.cepea.esalq.usp.br/agromensal/  
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crescimento esperado para os meses de maio a julho, quando historicamente há um 
incremento nas derrubadas. Caso isso viesse a ocorrer, a taxa para 2008 seria 
significativamente maior se comparada a de 2007, recém divulgada naquela altura. Foi 
levantada, também, a hipótese de que as condições climáticas marcadas por uma seca 
prolongada na região estariam sendo favoráveis às atividades de desmatamento e, portanto, 
induzindo a uma eventual antecipação de derrubadas.   
 
No entanto, independentemente da veracidade destas hipóteses, a decisão do GT 
Interministerial foi de adotar, por precaução, todas as medidas possíveis para reverter esta 
tendência de alta de desmatamento verificada. Essa decisão se materializou no Decreto 
6321/07. 
 
No início deste mês de dezembro, o INPE divulgou que a taxa estimada do Prodes para o 
período 2007-08 foi de 11.968 km2. Este número significou um crescimento em relação ao 
período 2006-07 de 3,8% que, considerando a margem de erro do sistema, o próprio Instituto 
afirmou que a taxa de desmatamento apresentava estabilidade.  
 
As medidas do decreto 6321/07 foram regulamentadas entre janeiro e março de 20086 e 
colocadas em prática a partir de março. Era esperado, com o estabelecimento da estratégia, 
desde dezembro de 2007, que os seus efeitos fossem verificados a partir do mês de abril, 
portanto, afetando positivamente a taxa calculada pelo PRODES até 31 de julho de 2008. 
 
O que fica evidente na evolução mensal dos alertas de desmatamento do DETER (Figura 3), é 
que, assim como de outubro a dezembro de 2007 ocorreu um aumento atípico de alertas, os 
meses de maio a julho de 2008 mostraram uma tendência oposta e também atípica. Ou seja, os 
meses que historicamente sempre registraram crescimento intenso no volume de áreas 

desmatadas, em função das condições climáticas favoráveis às queimadas e desmatamentos, 
registraram índices atipicamente muito baixos (Figuras 3 e 4)                                                                                                   

                                                 
6 Portaria MMA 28/08 em 24 de janeiro de 2008; a Instrução Normativa 44/08 do INCRA em 18 de fevereiro de 2008, com 

seus efeitos vigentes a partir de 1º de abril, quando venceu o prazo para recadastramento; Instrução Normativa 01/08 do 
MMA em 29 de fevereiro, com as operações do Ibama iniciando a partir de março; Resolução 3545 do Banco Central de 
29 de Fevereiro de 2008 com vigência a partir de 1º de junho. 



Figura 3 - Evolução mensal dos alertas de desmatamento emitidos pelo                           
Deter/Inpe entre 2005 a 2008 (km2) 

 

Uma primeira leitura da curva de evolução do preço da arroba do boi gordo (Figura 5) e da 
saca de soja (Figura 6) nos mostra que em julho de 2008 ambas as commodities alcançaram 
altas recordes. Mesmo com algumas variações ao longo do primeiro semestre, em todos os 
meses os valores estiveram significativamente acima dos mesmos meses nos três anos 
anteriores. O mesmo pode ser dito da atratividade para a exportação, que apresentaram altas 
tanto para a soja como para a carne bovina, conforme pode ser verificado na Figura 7. 
 

 
Figura 5 - Evolução do preço da arroba do boi gordo.  

 

 
 

Figura 4 – Desmatamento acumulado nos meses de junho e julho comparados com os 
acumulados nos outros meses do ano. Fonte: Deter/Inpe (% ano) 



 
 

 
 

Embora seja necessária a realização de análises mais aprofundadas e estatisticamente 
robustas, há, pelas considerações acima, forte indício de que as ações adotadas pelo Governo 
Federal através do Decreto 6.321/07 podem ter induzido uma abrupta redução na taxa do 
desmatamento.  
 
Finalmente, outro dado que reforça uma avaliação positiva em relação à contribuição do 
Decreto 6321/07 para a queda no desmatamento no primeiro semestre de 2008, é a análise da 
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Figura 7 – Índices de Atratividade das Exportações para Produtos Específicos (IAT/Cepea) 

– variações referem-se a comparações entre jan-ago/2008 e jan-ago./2007.                      
Fonte: Cepea/Esalq-USP 

 

 

 

 
Figura 6 - Evolução do preço da saca de soja.  



evolução da redução de derrubadas dentro e fora dos 36 municípios definidos pela Portaria 
MMA 28/08 (Tabela 2 e Figuras 8 e 9). 
 
Embora os instrumentos de fiscalização e controle definidos no Decreto tenham sido 
concebidos para atuação em toda a floresta amazônica, há algumas exigências adicionais para 
os municípios considerados prioritários. A principal delas diz respeito à suspensão do CCIR das 
propriedades que não apresentarem a documentação necessária ao recadastramento, e à 
suspensão da emissão de autorização de novos desmatamentos, medidas não previstas para os 
demais municípios da região. 
 

    

 2005 2006 2007 2008 
 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 

 
2o 
sem 1 o sem 2 o sem 1 o sem 2 o sem 

1 o 
sem 2 o sem 1 o sem 

TOTAL 5.267 7.043 2.022 8.915 1.263 3.709 3.220 4.919 
36 
municípios 2.838 3.604 1.178 4.787 814 2.014 1.579 2.046 

% 54% 51% 58% 54% 64% 54% 49% 42% 
 

Tabela 2 - Análise comparada da evolução dos alertas de desmatamento acumulados por 
semestre de 2005 a 2008 dentro e fora dos 36 municípios prioritários(*) (Deter/Inpe).             

(*) Portaria MMA 28/08 

 

 
Como pode ser visto na tabela 2 e Figura 8, há uma importante redução da contribuição dos 36 
municípios no desmatamento total em cada ano, tendo atingido em 2008 a menor participação 
registrada nos últimos quatro anos. A tendência apontada pelo Deter foi confirmada pelo 
Prodes 2008. O Prodes indicou que a participação dos desmatamentos nos 36 municípios caiu 
de 49,1% em 2007, para 41,7% do total desmatado na região em 2008. 
 
Mais um dado importante que reforça a evidência de efetividade do Decreto Federal 6.321/07 
é demonstrado na Figura 9. Enquanto o PRODES constatou um aumento de quase 4% nos 
desmatamentos em toda a floresta Amazônica, nos 36 municípios foco da ação de governo no 
primeiro semestre de 2008 verificou-se queda quase duas vezes maior (7%).  
 

 
 

Figura 8 - Evolução da contribuição dos alertas acumulados por semestre de 2005 a 2008 
dentro dos 36 municípios prioritários (*) em relação ao total (Deter/Inpe) .  

(*) Portaria MMA 28/08. 
 



 

 
 

Figura 9 - Análise comparada da dinâmica de desmatamento (Prodes/Inpe) 2008 e 2007 na 
Amazônia total e nos 36 municípios (Portaria MMA 28/08).   

 
Conclusões 
O Decreto 6321/07, conforme descrito anteriormente, constitui-se na mais ampla medida de 
ajuste da legislação de comando e controle editado nos últimos anos no País. Sua elaboração 
contou com a experiência de três anos de operação do PPCDAm, que permitiu identificar as 
falhas no sistema de fiscalização ambiental na Amazônia e conceber novos instrumentos 
normativos e operacionais para superá-las. 
 
Seus dispositivos permitem a ação focada em regiões críticas e induzem a consolidação dos 
processos de cooperação entre órgãos de governo que vinham trabalhando de forma integrada, 
porém sem uma estruturação prevista em norma. Assim, o Decreto Federal 6.321 formaliza a 
integração das políticas ambiental, fundiária e creditícia, vinculando os diversos órgãos 
envolvidos, de forma a tornar a ação do poder público mais eficiente e eficaz e menos sujeita a 
descontinuidades ocasionadas por motivação política. É sem dúvida uma demonstração da 
capacidade de governança do desmatamento amazônico, tão questionada internacionalmente.  
 
Além destes aspectos, o Decreto introduz na Amazônia o princípio da auto-regulação já 
adotado em outros campos da atividade econômica com bons resultados. Isto decorre do fato 
de estabelecer a transparência e a co-responsabilidade entre diferentes elos da cadeia 
produtiva, que passam a responder de forma solidária pelos danos ambientais sempre que 
adquirirem ou processarem produtos oriundos de áreas ilegalmente desmatadas. 
 
A partir de sua edição, em dezembro de 2007, o Decreto foi totalmente regulamentado e 
encontra-se plenamente operacional, tendo sido inclusive incorporado na revisão recente feita 
sobre o decreto 3179/99 (que regulamenta a Lei de Crimes e Infrações contra o Meio 
Ambiente), sob o número 6514/08, alterado pelo decreto 6686/08. 
 
Apesar dos dados sobre a evolução do desmatamento ainda não estarem adequadamente 
analisados neste documento, as primeiras evidências mostram que o conjunto de ações aqui 



apresentadas podem ter gerado um impacto positivo já no ano de 2008, como se previa.  
 
Finalmente, é necessário enfatizar que, apesar de sua importância para o aumento da 
governabilidade e da gestão responsável dos recursos naturais na Amazônia, o Decreto 
6321/07 é apenas parte dos instrumentos necessários à manutenção da queda consistente do 
desmatamento na região. O grande desafio para os órgãos públicos, privados e sociedade como 
um todo, é o amplo investimento do desenvolvimento e implantação de alternativas 
econômicas ambientalmente sustentáveis e socialmente justas, capazes de atribuir valor 
efetivo às florestas em pé. 
 
Neste momento em que fica comprovado que é possível aumentar e melhorar a governança 
ambiental, torna-se necessário implementar incentivos econômicos compatíveis com a 
dimensão do território amazônico. A injeção significativa de recursos financeiros e 
investimentos em avanços tecnológicos para atividades sustentáveis como manejo florestal, 
biotecnologia, agregação de valor à produção agroextrativista e melhor uso das áreas abertas, é 
condição para a manutenção da queda verificada entre 2004 e 2007. 
 
Além disso, é fundamental a adoção de mecanismos financeiros que compensem do ponto de 
vista econômico os estados e a sociedade amazônica pelos serviços ambientais mantidos pela 
floresta da região.  
 
Em contrapartida à adoção de instrumentos compensatórios, é preciso que os estados, 
municípios e os atores sociais relevantes no contexto do uso sustentável dos recursos naturais 
da região assumam compromissos mensuráveis com a redução dos desmatamentos. Para tanto, 
é importante o estabelecimento de metas - ainda que voluntárias - mensuráveis e verificáveis 
que permitam à sociedade brasileira avaliar o desempenho e os esforços envidados para a 
consecução do fim dos desmatamentos ilegais na região. 
 
Em 16 anos, desde que o Brasil assinou a convenção de Mudanças Climáticas no Rio de Janeiro, 
durante a Rio 92, foram desmatados na Amazônia algo em torno de 279,8 mil km2. Isso 
corresponde, em termos de emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera, algo entre 2,8 
a 4,2 bilhões de toneladas de carbono equivalente. O correspondente a duas vezes todo o 
compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa dos países do Anexo I para todo 
o 1º período de compromisso do Protocolo de Kyoto, que entrou em vigor este ano de 2008 e 
termina em 2012. 
 
O papel do Brasil no âmbito da cooperação e dos compromissos internacionais para mitigar as 
causas do aquecimento global é, portanto, inequívoco e estratégico. Assim sendo, as respostas 
devem ser dadas de forma coerente com a dimensão do problema e da contribuição nacional 
para o mesmo. Os primeiros passos foram dados com o reforço das ações de comando e 
controle. A partir de agora é preciso investir no desenvolvimento sustentável, colocando em 
execução o conjunto de medidas previstas para tal no PPCDAm desde 2004. 
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