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O Relatório de 2021 do Science Panel for the Amazon aponta para o 
papel decisivo do mercado de terras e seus mecanismos de 
apropriação de recursos públicos no desmatamento e na 
acentuação das desigualdades econômicas e sociais na região. 
Esta nota apresenta os primeiros resultados de uma pesquisa que 
avalia o acerto desse enunciado. A partir de uma periodização 
baseada nas características da institucionalidade prevalecente 
para o rural da região (1970-1985, vigência da Ditadura Militar; 
1985-2006, redemocratização; e 2006-2017, ênfase ambiental) 
observa-se, através dos Censos Agropecuários do IBGE, as 
dimensões e composições estruturais da variação do acervo de 
terras dos estabelecimentos rurais para, em seguida, cogitar sobre 
o grau de concentração e centralização da terra na região 
amazônica e os traços dos agentes que demarcam a questão da 
terra. O primeiro período (do regime militar) correspondeu à maior 
expansão das propriedades fundiárias, com a conversão de 65 
milhões de hectares de propriedade pública em privada – 
equivalente a 81% da área privatizada na região até 2017 – sendo 61% 
das propriedades com extensão superior a mil hectares. O segundo 
período (redemocratização) foi marcado pela estabilização no 
processo de privatização. O crescimento das apropriações foi de 1 
milhão de hectares, apenas 1,2% do total apropriado até 2017. 
Houve, ainda, uma alteração da composição fundiária, na medida 
em que os estabelecimentos de maior área reduziram 
proporcionalmente aos estabelecimentos intermediários (100 a 
1000 hectares). O último período (ênfase ambiental) mostrou uma 
retomada do processo de apropriação de terras públicas, liderado 
pelos estabelecimentos de maior área (63% do acréscimo total), 
assim como no primeiro período. A análise permite identificar 
elementos constitutivos do mercado de terras na região, 
possibilitando ressaltar a importância da produção de terras-sem-
mata, o objeto por excelência de um mercado que tem o processo 
de desmatamento como sua expressão fundamental. Por fim, 
destaca-se que este mercado reage de forma contracíclica  em 
relação à economia de produtos agropecuários, tendo formado 
estoques de terras desmatadas próximos de 15 milhões de 
hectares em 2005, liquidando-os com ganhos especulativos nos 
próximos anos. O impacto desse processo na desigualdade da 
estrutura fundiária da região revelou-se em um Índice de Gini (IG) 
fundiário de 0,827 para 2017, superior ao já muito muito elevado, de 
0,801, prevalecente no restante do país: na média, incluindo a 
Amazônia, a concentração fundiária do Brasil alcança um IG de 

0,821. 
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1. Introdução 

O Capítulo 15 do Relatório de 2021 do Science Panel for 
the Amazon, baseado no estado da arte da produção 
científica sobre a região, aponta para o papel decisivo 
do mercado de terras e seus mecanismos de 
apropriação de recursos públicas no desmatamento e 
na acentuação das desigualdades econômicas e 
sociais na região (Costa et alii, 2021). Esta nota 
apresenta os primeiros resultados de uma pesquisa 
que submete esse enunciado a escrutínios em 
perspectiva histórica e estrutural. 

A Amazônia constitui singularidade na singularidade 
do Brasil.  Cumprindo um papel de destaque em 
relação à expansão do capitalismo europeu, o Brasil 
forneceu sucessivos aportes de novas terras para a 
colonização agrícola, o que condicionou a colonização 
como empreendimento mercantil e permitiu a 
formação de mercados de terras sem embaraços 
consideráveis. Na Amazônia, contudo, não foi 
propriamente a agricultura que moldou a história pós-
colombiana: o extrativismo de coleta dos recursos do 
bioma compôs, com formas subsidiárias de 
agricultura, arranjos produtivos fundamentais da 
economia colonial, em seguida, da economia da 
borracha até início do século XX e, com novas 
configurações, da economia contemporânea (Costa, 
2019).  

Essa trajetória tem basicamente mantido 
indissociáveis a terra e o bioma originário na região. A 
necessidade de manter tal condição vem ganhando 
novos significados, com a percepção adquirida nas 
últimas décadas pela ciência moderna da importância 
do bioma no que se refere à preservação das condições 
reprodutivas da vida em diferentes escalas, da local à 
planetária. De certa forma, era esperado que essa 
consciência restringisse a projeção do mercado de 
terras sobre a Amazônia. Ao contrário, todavia, assiste-
se a um processo cada vez mais declarado de 
transformação da terra amazônica em mercadoria, 
independentemente de sua relação com o bioma em 
questão.  Essa indiferença constitui um paradoxo que 
pode ser compreendido a partir de seu principal 
operador, o mercado de terras.  

A literatura econômica sobre a dinâmica agrária da 
Amazônia situa a emergência do mercado de terras em 
um momento particular da “fronteira agrícola” ali em 
movimento: aquele em que se formalizam os direitos 
de propriedade.1 Trata-se, grosso modo, da aplicação 
de um modelo consagrado na literatura sociológica e 
econômica para o desenvolvimento agrário brasileiro, 
utilizado na explicação da “fronteira agrícola” em São 
Paulo e Minas Gerais nos anos 20 e 30, no Paraná, até 
os anos 60, e no Centro-Oeste, nas porções não 
amazônicas de Goiás a Mato Grosso, até os anos 
setenta (Katzman, 1977; Goodman, 1981). Nessas áreas, 
a pequena produção familiar, criando terras pela 
necessidade do trabalho, "terras de trabalho" (Martins, 

 
1 Nos termos de Young (2014, p. 6  e 12), “First, consider the situation 
where property rights are not defined, before and after land clearing (…). 
This can be associated with traditional slash-and-burn subsistence 

1975), legitima a posse, a qual aliena, em alguns casos, 
após décadas, para o fazendeiro criador de gado ou 
plantação (no geral, médios proprietários em outras 
áreas que, vendendo suas terras nos locais de origem, 
buscaram a fortuna na fronteira). Sob o domínio deste 
último, a terra se transforma em "terra de negócio", 
objeto pleno do mercado de terras.  

É preciso reconhecer, no entanto, que a fase 
amazônica do desenvolvimento da “fronteira agrícola”, 
com exceção de Rondônia, nega completamente este 
padrão. Aqui se tem, a partir dos anos 1960, os 
fazendeiros chegando ao mesmo tempo, ou mesmo 
antes, dos camponeses. Mais importante, ainda: além 
dos fazendeiros, empresas industriais, bancárias e 
comerciais atuam na fronteira a partir da instituição do 
latifúndio, sendo, em muitos casos, representativas de 
setores de ponta do desenvolvimento nacional, ao par 
de grupos familiares latifundiários poderosos nas 
áreas antigas do país (Costa, 2012a). 

É com base nessa elaboração que, nesta nota, dá-se 
atenção particular ao processo histórico de 
apropriação de terras públicas por agentes privados 
nos estados da Amazônia Legal, considerando os 
dados fundiários dos censos agropecuários de 1970 e 
2017. A partir de uma periodização baseada nas 
características da institucionalidade prevalecente 
para o rural da região, observa-se que a estrutura 
fundiária da Amazônia passou por três momentos 
diferentes, os quais são marcados por graus distintos 
de apropriação de terras públicas, isto é, de 
privatização.  

O primeiro momento consistiu no Big-Bang fundiário 
(1970-1985), em que incentivos fiscais 
governamentais, característicos do período 
autoritário, produziram uma extensa privatização de 
terras públicas na Amazônia. Esse processo foi 
protagonizado por grandes empresas de 
representatividade nacional, tendo frustrado os 
objetivos de estabelecimento de uma pecuária 
intensiva na região. O segundo momento se deu entre 
1985 e 2006 e foi caracterizado pela estabilização do 
processo de privatização de terras públicas na região. 
A emergência da questão fundiária e os debates em 
torno da redemocratização parecem ter tido papel 
central no arrefecimento desse processo de 
apropriação das terras públicas.  Finalmente, o último 
período vai de 2006 a 2017 e foi caracterizado pelo 
retorno de um fluxo de privatização de terras. De certa 
forma, a mudança na agenda política para a região, que 
passou a priorizar os mecanismos de controle 
ambiental frente à questão fundiária, parece ter 
influência sobre esse movimento. Ao fim, verifica-se 
para este período um aumento da concentração e da 
centralização da terra sob controle privado, dessa vez 
condicionada às dinâmicas do capital financeiro de 
escala mundial.  

cultivation. (…) The establishment of a land market at the frontier 
introduces a new agent in the model: the 'late' settler, who comes only 
after property rights are reasonably well defined (i.e., after the 'early' 
settlers had already occupied the land)”. 



 

Por último, a seção final traz uma breve reflexão sobre 
os elementos constitutivos do mercado de terras, 
resultante da evolução descrita anteriormente. A 
dinâmica da oferta e da demanda de terras é explicada 
a partir da transformação de terras-com-mata em 
terras-sem-mata, isto é, olhando para áreas naturais 
apropriadas privadamente e, assim, comercializadas, 
que acabam sofrendo o processo de desmatamento 
subsequentemente. O mercado de terras na Amazônia 
é reconhecido a partir de seu comportamento 
contracíclico, em que a formação de estoques de 
terras-sem-mata cresce em momentos de 
desaceleração da economia.  

2. O processo de privatização: uma periodização 

Historicamente, a apropriação da terra na Amazônia 
teve uma estreita relação com o extrativismo, variando 
significativamente em função das conjunturas 
econômicas dessa atividade. A comparação dos dados 
relativos aos registros de posses até 2010 no Pará com 
os dos censos agropecuários permite uma avaliação 
desses movimentos. Em 1910, ano de clímax da 
economia da borracha sob a égide do grande seringal 
mercantil (Costa, 2019), as posses fundiárias no 
referido estado somavam 15,3 milhões de hectares, 
distribuídos por 14,2 mil estabelecimentos; destes, 2,6 
mil (18,3%) detinham 13,8 milhões de hectares (87,3%) 
de apossamentos acima de 1.000 ha. Destes grandes 
estabelecimentos, 1,9 mil (73%), controlando 10,8 
milhões de hectares (78,2%), constituíam os grandes 
seringais (para este e os valores que seguem ver Tabela 
1).  

A crise da economia da borracha iniciada em 1912 
levou, nas cinco décadas seguintes, ao sumiço do 
grande estabelecimento ligado à borracha no Pará. 
Com efeito, em 1960, os estabelecimentos de maior 
estrato, com área total de 2,4 milhões de hectares não 
passavam de 600 – números aproximados aos 
grandes estabelecimentos dedicados a outras 
atividades que não a borracha ainda em 1910: por 
dedução, a pecuária no Marajó e no Baixo Amazonas e 
a agricultura no Acará e no Baixo Tocantins. Por outro 
lado, enquanto os estabelecimentos de estrato 
intermediário (entre 100 e 1.000 hectares), 
mantiveram número e área relativamente estáveis 
durante esse período; os menores, (até 100 hectares) 
multiplicaram-se por 11 em número e por 6,5 em área. 
Essa evolução permite concluir que, nos cinquenta 
anos que se seguem à crise dos preços da borracha no 
Pará, ocorreram processos concomitantes de 
desmobilização e desconcentração fundiária: o 
estoque de terras privatizadas decresceu para um 1/3 
(os 2/3 restantes foram devolvidos, na prática, ao 
patrimônio público) e o número de estabelecimentos 
multiplicou por 6 comparativamente ao que foram em 
1910. Há o testemunho histórico de que muitas das 
grandes apropriações antes seringais se converteram, 
sem mediações de mercado fundiário, em 
assentamentos camponeses. É provável que esta 
tenha sido a tendência para toda a Amazônia no 
período.  

Tabela 1. Número (em milhares) e área (em milhões 
de hectares) dos estabelecimentos rurais no Pará, 
1910 a 1960 

 
1910 1920 1940 1950 1960 

No. Ha No. Ha No. Ha No. Ha No. Ha 
0-100 6,8 0,2 19,8 0,6 50,2 1,0 54,9 1,1 73,8 1,3 
100-000 4,7 1,6 5,5 1,8 6,2 1,8 4,3 1,1 5,8 1,5 

>1000 2,6 
13,

8 1, 8 7,5 1,6 7,3 0,7 4,4 0,6 2,4 
Borrach

a 1,9 
10,

8         
Agropec

. 0,7 3,0         

Total 14,2 
15,

6 26,9 9,8 57,9 
10,

1 59.9 6,6 80,2 5,3 

Fonte: Para 1910, livros de registro de posse fundiárias, Instituto de 
Terras do Pará. De 1920 a 1960, IBGE, Censos Agropecuários. 

Nas décadas seguintes, verificaram-se tendências 
radicalmente inversas. Entre os censos agropecuários 
de 1970 e de 2017, os recursos fundiários declarados 
pelos titulares dos estabelecimentos rurais nos nove 
estados da Amazônia Legal passaram de 51 para 132 
milhões de hectares (Gráfico 1). No Pará, foram de 10,8 
para 28,4 milhões. Não foi linear o trajeto que produziu 
tal variação. Nas seções a seguir, três períodos serão 
discutidos como forma de explicitar essa evolução: i) o 
curto período de 1970 a 1985 no qual, sob o pálio das 
instituições da Ditadura Militar de 1964, 65 milhões de 
hectares foram convertidos de áreas públicas em 
patrimônios privados;  ii) as duas décadas de 1985 a 
2006, nas quais, sob condicionantes da Nova 
República,  o patrimônio fundiário cresceu pouco, 
apenas 1 milhão de hectares; e iii) o período entre2006 
e 2017, a década em que o acervo fundiário voltou a 
crescer em grandes volumes, atingindo 15 milhões de 
hectares.  

Gráfico 1. Acervo fundiário dos estabelecimentos da 
Amazônia Legal nos anos dos censos agropecuários 
e agregados por período no último ano (milhões de 
ha) 

 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuários 1970, 1975, 1980, 1985, 1995, 2006, 
2017. 

3. O Big-Bang Fundiário (1970-1985) 

O curto período de 1970 a 1985 testemunhou uma 
"explosão original", um Big-Bang fundiário que resultou 
na privatização de nada menos que 80% do total de 81 
milhões de hectares dos recursos fundiários e 
florestais da Amazônia que passaram ao controle 
privado até 2017 (Gráfico 1). Este movimento de 
cercamento foi dominado por apossamentos em 
grandes parcelas: 62% do total foi apropriado por 
estabelecimentos do maior estrato (acima de 1.000 
hectares) (Gráfico 2).  



 

A hegemonia de grandes estabelecimentos na 
apropriação de terras durante o Big-Bang fundiário 
deveu-se às instituições e políticas mobilizadas pela 
Ditadura Militar. A política de incentivos fiscais 
constituía o núcleo estratégico do que se denominou 
"Operação Amazônia": o Fundo de Financiamento da 
Amazônia-FINAM (Decreto-Lei Nº 1.376, de 12.12.1974), 
alimentado por renúncias fiscais de impostos sobre 
lucro de empresas de fora da região, garantia, sob a 
gerência da Superintendência de Desenvolvimento da 
Amazônia (SUDAM) e de seu operador financeiro, o 
Banco de Desenvolvimento da Amazônia (BASA), 
recursos de investimento para empresas na Amazônia, 
apoiadas pelo Plano de Integração Nacional (PIN) e o 
Programa de Distribuição de Terras e Estímulo à 
Agroindústria do Norte e Nordeste (PROTERRA). 

O extraordinário impacto sobre a estrutura fundiária 
resultante da aplicação do FINAM deveu-se ao 
atrelamento entre extensão do patrimônio fundiário 
das empresas pretendentes a incentivos e o volume de 
recursos disponibilizados pelas políticas federais 
coordenadas SUDAM. Tanto para as empresas 
sediadas em outras regiões que se propunham criar 
filiais agropecuárias na Amazônia com base na 
renúncia fiscal sobre seus próprios lucros industriais, 
comerciais ou bancários; quanto para aquelas que, 
como empreendimento autônomos, buscavam 
financiamento pelo FINAM valia a seguinte premissa: 
tanto maior o patrimônio fundiário que pudesse 
constituir os 25% de recursos próprios de capital, 
exigidos pelo Decreto-Lei Nº 1.376, maior também o 
volume de incentivos, diretamente proporcionais ao 
porte das empresas pretendentes.  

É preciso reconhecer que, antes mesmo da Operação 
Amazônia, algumas disposições do governo do Pará 
haviam facilitado a apropriação de grandes áreas por 
empresários de fora da região, ao que motivou 
empresas em busca de incentivos fiscais (Fernandes, 
1999). Além disso, dispositivos como o Plano de 
Integração Nacional (PIN)2, o Programa de 
Redistribuição de Terras (PROTERRA)3 e a venalidade 
estratégica, ou efetiva incapacidade técnica de 
atuação dos órgãos responsáveis pelo patrimônio 
fundiário público garantiram as apropriações das 
terras requeridas. Alimentou-se, assim, no contexto 
regional, a concentração fundiária, envolvendo, em um 
processo de concentração e centralização do capital, 
frações urbanas – industriais, comerciais e bancárias – 
e frações rurais associadas ao latifúndio. 

 

 

 

 
2 O Programa de Integração Nacional (PIN) foi criado pelo Decreto-Lei 
Nº1106, de 16 de julho de 1970, que altera a legislação do imposto de 
renda das pessoas jurídicas na parte referente a incentivos fiscais para 
financiar a colonização que se previa nos dez quilômetros que 
margeavam as estradas a ser construídas.  
3 O Programa de Redistribuição de Terras e de Estimulo a Agroindústria 
do Norte e do Nordeste (PROTERRA) foi criado pelo Decreto-Lei Nº 

Gráfico 2. Composição por estratos de área das 
variações dos acervos fundiários totais nos 
períodos relevantes da história da história recente 
da Amazônia Legal  

 
 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuários 1970, 1975, 1980, 1985, 1995, 2006, 
2017. 

Em meados dos anos oitenta, os efeitos da 
concentração e da centralização eram cabais. Em um 
estudo amostral de 211 projetos entre os 584 
aprovados pela SUDAM verificou-se que: i) 92% dos 
recursos próprios das empresas correspondiam ao 
valor contábil das terras; ii) o tamanho médio das 
propriedades dos maiores projetos - em geral 
associados a empresas situadas entre as 500 maiores 
do país – era 88,5 mil hectares; iii) o tamanho médio das 
propriedades dos projetos médios e menores, 
caracterizados por empreendimentos de grandes 
famílias de tradição latifundiária no restante do país, 
se situava entre 30,0 e 10,2 mil hectares; iv) 
considerando uma subamostra de 99 projetos com 
informações necessárias, a extensão do acervo 
fundiário chegava a 2,0 milhões de hectares  (Costa, 
2012a, p. 60 e 69). Ao expandir esse resultado para 
todos os projetos aprovados, obtém-se algo em torno 
11,5 milhões de hectares de área diretamente 
associada às políticas de incentivos fiscais.   

Paralelamente, incentivos de outros governos locais, 
como o Acre e o Maranhão, instituíram um movimento 
mais amplo na região, favorecendo as grandes 
apropriações. Somava-se a isso a relativa abundância 
de crédito subsidiado à agricultura e à pecuária - seja 
por linhas de investimento de longo prazo, como as do 
Programa de Produção de Borracha (PROBO), seja por 
linhas de financiamento de safras. Assim, entre 1980 e 
1985, enquanto o crédito agrícola foi drasticamente 
reduzido para os pequenos e médios 
estabelecimentos, verificou-se um aumento de 74,3% 
para os maiores estabelecimentos, acima de 5.000 
hectares (Costa, 2012a). 

1.179 de 06 de julho de 1971, alterando a legislação do imposto de 
renda relativa a incentivos fiscais para permitir o financiamento de 
aquisição de terras ou sua desapropriação, empréstimos fundiários 
para aquisição de terra e custeio de ações discriminatórias de terras 
devolutas, além de incentivos diversos à produção rural nas duas 
regiões objeto do programa. 



 

Formou-se, nesse contexto, um agitado mercado de 
terras em grandes glebas, no qual se movimentavam 
empresas que produziam e negociavam terras para 
lastrear projetos. Uma delas, a Companhia da Mata 
Geral, com balanço patrimonial publicado no Diário 
Oficial do Estado do Pará de 6 de novembro de 1986, 
informava lucro líquido de 44,4% no exercício de 1985 
pela venda de três de suas propriedades menores, no 
valor de US$ 363 mil dólares. O mesmo documento 
informava sobras em estoque de outras cinco 
fazendas, avaliadas em US$ 5 milhões de dólares 
correntes.  

Em 1985, os estados que eram os maiores 
beneficiários dos incentivos fiscais eram também os 
que detinham as maiores proporções de terras nos 
estabelecimentos maiores que 1.000 hectares. Mato 
Grosso, Pará e Tocantins absorveram 91% dos 
incentivos fiscais à agropecuária e 85% das terras em 
glebas maiores que 1.000 hectares (Gráfico 3).  

Gráfico 3. Participação dos estados da Amazônia 
Legal nos incentivos fiscais à agropecuária e na 
privatização de terras por estabelecimentos acima 
de 1.000 ha, 1970-1985 (% do total) 

 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuários 1970, 1975, 1980, 1985, 1995, 2006, 
2017. Costa, 2012. 

A base produtiva dos projetos latifundiários 
incentivados pela SUDAM era fundamentalmente 
experimental, de modo que a pecuária intensiva que se 
pretendia fracassou. Em 1985, a capacidade de 
suporte média projetada, de 1,4 cabeças de gado por 
hectare (cab/ha), não se efetivou, sendo substituída por 
uma média de 0,65 cab/ha; 44,8% das empresas não 
obtiveram receitas operacionais e 42,9% tiveram 
prejuízo. Ou seja, 87,7% de todas as empresas que 
deveriam estar funcionando normalmente 
apresentaram resultados absolutamente 
insatisfatórios. Nessa situação, encontravam-se 88,6% 
de todas as empresas que foram aprovadas até 1970, 
81,6% das aprovadas entre 1970 e 1975, 91% entre 1975 
e 1980 e 100%, entre 1980 e l984. Apenas 12,4% 
empresas maduras apresentaram lucros no exercício 
de 1985. A taxa de lucro média das empresas que 
auferiram receitas foi de -39,78% (Costa, 2012, p. 65-
66). Uma avaliação do IPEA chegou a resultados 
similares (IPEA-COMIF, 1986). 

4. A expansão das fazendas (1985-2006) 

Logo nos primeiros momentos da Nova República, foi 
proposto um Plano Nacional de Reforma Agrária 
(PNRA), objetivando, em última instância, fazer refluir o 
Big-Bang fundiário deslanchado na Amazônia, a partir 
de duas providências: garantindo a desapropriação 
sumária de latifúndios improdutivos e estabelecendo 
as regiões de "fronteira agrícola" como áreas 
prioritárias (particularmente a região conhecida como 
Bico do Papagaio, englobando Norte de Goiás, hoje, 
estado de Tocantins, e sul do Pará). Como reação, 
orquestraram-se movimentos contundentes dos 
proprietários de terras nessas regiões, que, tendo à 
frente a União Democrática Ruralista (UDR), lograram, 
em sucessivas versões, descaracterizar a PNRA até o 
ponto de torná-la inócua para esses setores e lugares 
(Fernandes, 1999). A partir daí, a UDR passou a liderar 
alianças entre diferentes representações dos grandes 
proprietários de terras do Brasil na Frente Ampla da 
Agropecuária Brasileira. Esta chegou à Assembleia 
Nacional Constituinte tendo a contrarreforma agrária 
como principal agenda. Garantiu-se, ao final, que a 
grande propriedade fundiária estabelecida no país e na 
Amazônia se mantivesse intocada. Não obstante, a 
Constituição de 1988 garantiu direitos às populações 
indígenas e tradicionais e aos camponeses sem-terra, 
que produziram importantes ações fundiárias na 
Amazônia: demarcação de terras indígenas, formação 
de reservas, ações de reforma agrária que garantiam 
apropriações ancestrais de camponeses etc. (Costa e 
Fernandes, 2016). 

Diante dessas disputas, o período entre 1985 e 2006 se 
caracterizou por uma estabilização do processo de 
privatização de terras: o total apropriado cresceu 
apenas 1 milhão de hectares (Gráfico 1), 1,2% do total 
até 2017. O período também foi marcado por um 
movimento de recomposição fundiária, em que os 
estabelecimentos do maior estrato reduziram em 
importância e os intermediários, entre 100 e 1.000, se 
expandiram e adquiriram dominância (Gráfico 2).  

Tratou-se, a rigor, de um movimento amplo na região, 
em que parte substancial das grandes empresas 
latifundiárias gestada na fase anterior, agora em crise, 
se esfacelam em fazendas (cof. Costa, 2012: 144). Se, 
por um lado, a crise das grandes empresas se associa 
ao fracasso da estratégia de ocupação da Amazônia 
por meio da pecuária intensiva, explorada em grande 
escala por agentes do centro da economia nacional e 
internacional e com forte apoio governamental; o 
crescimento das fazendas, por seu turno, representou 
a afirmação de uma rota alternativa baseada na 
pecuária extensiva, explorada em grande e média 
escala por agentes locais (porém menor que os 
latifúndios empresariais do período anterior) ou 
"localizados" (incorporados nas localidades). Tal 
trajetória se tornou possível a partir do suporte do 
Fundo Constitucional do Norte (FNO), desde o início da 
década de noventa, e da pesquisa agropecuária da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(EMBRAPA) e da assistência técnica de governo (Costa, 
2012b:54 e 225-26; Costa, 2012c ).  



 

Em termos representativos, os fazendeiros passaram a 
assumir grande protagonismo institucional, 
organizando e modernizando suas instâncias de 
atuação, a exemplo da Federação da Agricultura do 
Pará (FAEPA), além de garantir a liderança das 
prefeituras municipais de suas áreas de ocupação 
(Fernandes, 1999). 

5.: O movimento renovado de privatização 
concentrada (2006-2017) 

De 2006 a 2017, verificaram-se mudanças 
importantes no quadro institucional da ação federal 
na Amazônica. Esta foi caracterizada, até 2015, por 
uma ênfase na questão ambiental, o que deixou em 
segundo plano as questões fundiárias relativas às 
grandes apropriações, ainda presentes no período 
anterior. Síntese dessa orientação foi o Plano de Ação 
de Prevenção e Controle do Desmatamento (PPCDAM) 
na Amazônia Legal, baseado em medidas de comando 
e controle, na formação de reservas florestais, nas 
restrições ao crédito e no monitoramento e 
fiscalização das infrações ambientais (IPEA, GIZ, 
CEPAL, 2011). Em nenhum nível foram tratadas as 
relações entre as distorções da estrutura da 
propriedade da terra e o desmatamento. O 
instrumento que emergiu das disposições da época e 
lidava com a terra, o Cadastro Ambiental Rural (CAR), 
não é um instrumento de controle fundiário que atua 
sobre os fundamentos fundiários e os mecanismos 
subjacentes de apropriação de terras públicas. Trata-
se de controverso instrumento de governança 
ambiental (Cazula, 2012).4 Como consequência, a 
privatização de novas terras voltou a atingir volumes 
significativos, atingindo os 15 milhões de hectares, 20% 
do incremento total realizado até 2017.  

Territorialmente, a apropriação de novas terras 
concentrou-se em Mato Grosso (41%) e no Pará (36%) 
que juntos representam 77% do total. O restante se 
dividiu entre Roraima (6%), Acre, Tocantins e Rondônia 
(5% cada), Amapá (4%) e Amazonas (2%); no Maranhão 
verificou-se uma redução no acervo total (-5%) (Gráfico 
4). 

Gráfico 4. Distribuição por estado da Amazônia Legal 
das novas terras privatizadas entre 2006 e 2017 

 
IBGE, Censo Agropecuários 1970, 1975, 1980, 1985, 1995, 2006, 2017.  

 
4 Construído a partir de informações declaradas livremente pelos 
interessados, sem comprovação exigida nos primeiros momentos, o 

Esse ressurgimento da privatização de terras 
amazônicas tem como característica primeira a 
liderança dos estabelecimentos de grande área, assim 
como na primeira fase: 63% do acréscimo total (9,5 
milhões de hectares) foram apropriados por 
estabelecimentos maiores que 2.500 hectares, cujo 
tamanho médio, em 2017, era de 7,5 mil hectares. Essa 
medida representou um aumento em 5,2% em relação 
aos 7,1 mil hectares verificados no censo anterior. 
Destaca-se, ainda, que aproximadamente a metade da 
área desse estrato era composta por 
estabelecimentos maiores que 10.000 hectares em 
2017 (Tabela 2). 

Como no período do Big-Bang fundiário, agora, 
também, as apropriações de novas terras em escalas 
individuais tão elevadas se fazem, paradoxalmente, 
em um contexto institucional que estabelece limites 
claros para o tamanho de glebas apropriadas a partir 
de terras públicas: Pela Lei Federal 8666/1993, por 
exemplo, o limite seria de 2.500 hectares, não muito 
diferente dos 3.000 hectares que eram vigentes na 
Ditadura. Isso é possível pelo reiterado uso de 
processos ilícitos, comumente designados de 
"grilagem", de apropriação terras públicas (Brasil, 
2002; Fernandes, 1999; Santos, 2001; Benatti, 2003; 
Benatti, Santos, Gama, 2006; Treccani, 2001). 

Diferentemente do período de Big-Bang, todavia, este 
novo movimento de amplo cercamento da terra e do 
bioma se faz em um contexto fortemente coordenado 
por grandes cadeias nacionais e mundiais de valor, 
com destaque para a soja e o gado, além da presença 
destacada, desde 2008, de agentes do capital 
financeiro (Gayoso da Costa, 2015 e 2012; Castro, 
2006; Flexor e Leite, 2017; Herrera, 2016). A base 
produtiva da pecuária passa a operar, agora, a partir do 
acúmulo de conhecimento técnico que a torna 
competitiva em importantes mercados - não obstante, 
se mantém extensiva, extraordinariamente exigente 
em terras. No caso da soja, as capacidades 
tecnológicas desenvolvidas para o cerrado, adaptadas 
para operação em contexto amazônico, vem se 
mostrando também, competitivas (Costa, 2021). Não 
se sabe, por suposto, a duração desses sucessos - é 
claro, porém, o poder de conformação de realidades 
que demonstram, em geral, da realidade agrária em 
particular. 

O movimento de privatização da terra que caracteriza 
esta fase recente é oportuno para discutir 
sumariamente os sujeitos por trás das estatísticas, 
isto é, os agentes associados aos estratos de área. Os 
apossamentos por grandes glebas (acima de 2.500 
hectares, na Tabela 2) se associam, na região 
amazônica, a um tipo particular de empreendimento: 
os latifúndios empresariais - identificáveis com as 
empresas latifundiárias da SUDAM na fase do Big-Bang 
e com o agronegócio corporativo presente nesta 
última fase (Costa, 2012a). Obedecendo uma relação 
entre as expectativas prováveis de rendimento e o 

CAR na Amazônia tem sido instrumentado em estratégias de 
apropriações ilegítimas de terras públicas. Para um caso bem 
documentado, ver (Cazula, 2012). 
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custo do investimento (Keynes, 1970), os 
estabelecimentos aqui referidos correspondem tanto 
a frações de capital produtivo, com técnicas 
predatórias ou não, quanto a meras extensões de 
terras improdutivas. Inseridos na dinâmica da 
economia internacional, os critérios de alternância 
dessas fontes de valorização obedecem à 
racionalidade estritamente financeira. Isso significa 
que comprar terras em qualquer parte, vendê-las, ou 
nelas desenvolver atividades produtivas são atos que 
não se distinguem, na sua essência, de operações na 
bolsa de valores, ou de alternância entre diferentes 
possibilidades operacionais territorialmente não-
específicas, industriais, agropecuárias, comerciais ou 
bancárias.  

Tabela 2. Privatização das terras entre 2006 e 2017 

 Número de estabelecimentos Área dos estabelecimentos (ha) 
 2017 2006 2017 2006 
 Total  892.322 784.648 132.374.686 117.258.043 
 Até 100  735.863 636.456 16.798.034 15.135.227 
 100 a 1.000  135.371 129.265 34.667.069 32.638.415 
 1.000 a 2.500  12.908 11.658 19.916.899 17.951.833 
 >2.500  8.180 7.269 60.992.684 51.532.568 
 2.500 a 10.000  6.862  31.113.801 - 
 > 10.000  1.318  29.878.883  

 Variação 
% da 

variação Variação % da variação 
 Total  107.674 100% 15.116.643 100% 
 Até 100  99.407 92% 1.662.807 11% 
 100 a 1.000  6.106 6% 2.028.654 13% 
 1.000 a 2.500  1.250 1% 1.965.066 13% 
 >2.500  911 1% 9.460.116 63% 

 

Tamanho 
médio 

em 2017 (ha)  

Tamanho 
médio 

em 2006 (ha) 

Variação do  
tamanho 

médio 
 Total  148  149 -0,7% 
 Até 100  23  24 -4,0% 
 100 a 1.000  256  252 1,4% 
 1.000 a 2.500  1.543  1.540 0,2% 
 >2.500  7.456  7.089 5,2% 

 

    
Fonte: IBGE, Censo Agropecuários 2006, 2017. Costa, 2012. 

     

As fazendas, associadas aos estratos de área entre 100 
e 2.500, também se orientam pela relação entre 
rentabilidade provável e custo do investimento. 
Diferentemente dos latifúndios empresariais, 
contudo, os fazendeiros têm a propriedade rural como 
um item de um portfólio enraizado localmente, uma 
entre outras fontes de rendas correntes. Delas fazem 
parte, eventualmente, ganhos de profissões liberais 
bem remuneradas exercidas localmente, comércio 
local, rendas múltiplas associadas à terra e ganhos 
derivados de poder político local. Esse agente patronal 
da formação econômico-social local se caracteriza, 
portanto, pela produção de vínculos específicos de 
distinção e poder local, que interagem virtuosamente 
com a terra e outras formas de capital físico que 
compõem sua carteira de ativos.  

Um terceiro agente local tem sua origem na 
construção ou melhoramento das estradas que 
abriram a região para o resto do país nesse período 
mais recente. Essas atividades trouxeram fluxos de 
agricultores familiares ou camponeses, em processos 
de colonização dirigida promovida pelo governo, como 
a que ocorreu em torno da Transamazônica, no Pará, e 
da BR 364, em Rondônia (Schmink, Wood, 1992; 
Hébette, Marin, 1979); por empresas, como se deu em 
Mato Grosso (Ribeiro, 2013); ou, ainda, espontânea, 
como no Sudeste Paraense, ou no Sul do Maranhão, 
em torno da Belém-Brasília (Velho, 1972). Esses 
camponeses associam-se ao estrato de área menor 

que 100 hectares. Trata-se de um agente, cuja unidade 
de produção é centrada na organização familiar: seja 
como definidora das necessidades reprodutivas, que 
estabelecem, por critérios de eficiência reprodutiva 
(Costa, 2012b), a extensão e a intensidade do uso da 
capacidade de trabalho de que dispõe; seja como 
determinante no processo de apropriação de terras de 
fronteira. Assim, o estabelecimento, ou a gleba 
camponesa, resulta de apossamento fundamentado 
na capacidade, também interna à família, de controle 
e uso efetivos da terra apossada,  fundamento do que 
Almeida (1990) chamou de “apropriação da terra pelo 
trabalho”, que produz o que Martins (1975) entende ser 
"terra de trabalho".  

Este é apresentado como o agente típico da fronteira 
que, em movimento contínuo, prepara a terra para o 
mercado nas concepções criticadas na introdução. A 
empiria aqui apresentada reitera a crítica: o processo 
de incorporação de terras ao mercado por 
transformação da "terra de trabalho" em "terra de 
negócio" certamente ocorre e tem importância na 
região amazônica (Gayoso da Costa, 2012), porém 
como um processo entre outros. Se considerada a 
participação relativa em todas as fases aqui tratadas, a 
marca de 13% do total de privatizações seria capaz de 
explicar a menor parte do movimento fundiário 
promovido pelo mercado de terras na Amazônia. 

6. O mercado de terras: constitutivos e panoramas 

A dinâmica que sustenta a constituição do mercado de 
terras na Amazônia pode ser explicada a partir de um 
esquema que identifica a transformação de terras-
com-mata em terras-sem-mata (aquela, em geral, 
florestada, esta outra, terra nua, pronta para o 
emprego na agricultura ou pecuária). Inicialmente 
públicos, os solos e matas privatizados tornam-se, de 
imediato, terras-com-mata, isto é, natureza que tem 
dono e que, por meio desse vínculo de propriedade, 
pode ser vendida e cumpre o papel de mercadoria em 
estoque.  

As terras-com-mata, como mercadorias, ganham um 
preço no mercado de terras pelo atributo com o qual 
são nele reconhecidas: o de ser matéria prima na 
produção de terras-sem-mata. A função econômica da 
mata como base de operação do extrativismo de 
coleta não encontra reconhecimento aqui, muito 
menos seu papel como regulador do clima e prestador 
de outros serviços ambientais. 

O estoque de terras-com-mata do mercado de terras é 
resultado de um movimento de entradas (de terras-
com-mata) e saídas (de terras-sem-mata) agregadas, 
retratadas, para a Amazônia Legal, no Gráfico 5: as 
saídas ocorreram em ritmo bem mais elevado que as 
entradas entre 1985 e 2001, fazendo com que a 
proporção do estoque de terras-com-mata sobre as 
terras totais caísse de 59% no início do período para 
34% no final. Essa proporção se manteve até 2020, não 
obstante a incorporação de novas terras a taxas 
positivas. Esta é uma questão relevante porque diz 
respeito à evolução das "reservas florestais reais" que, 
variável determinada pelo mercado de terras, 



 

desconhece e contesta os limites formalmente 
estabelecidos pela Lei Federal No. 12.651 de 25 de maio 
de 2012 no seu Art. 12 como "reservas florestais legais": 
80% para as áreas do bioma amazônico, 35% nas áreas 
de cerrado.  

Gráfico 5. Evolução dos componentes do mercado 
de terras na Amazônia Legal e a proporção entre elas 
(R$ 1.000/ha e %) 

 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuários 1985 a 2017; PAM, PEVS; PPM. 
Modelagem pelo autor com os resultados do Gráfico 6a.  

O preço da terra-com-mata é determinado pelas 
condições institucionais mediante às quais são 
produzidas. Como custo inicial na produção de terras-
sem-mata, os preços das terras-com-mata são frações 
dos preços das terras-sem-mata, determinantes da 
atitude do produtor destas últimas: quanto menor tal 
fração, maior sua motivação, em produzir e ofertar 
terras-sem-mata. Oscilando em torno de 25% a maior 
parte do tempo, a proporção tem caído drasticamente 
nos últimos anos, atingido 15% em 2021 (Gráfico 5). Em 
princípio, qualquer possuidor de terra-com-mata pode 
agir como produtor de terra-sem-mata. Mas há os que 
se especializam nisso: por disporem de grandes 
extensões, por lograrem adquirir conhecimento e 
capital específico (relações de poder) para operações 
em grande escala, barateando crucialmente o preço 
da terra-com-mata.  

A oferta de terras-sem-mata em um dado ano é 
equivalente ao desmatamento das terras-com-mata 
naquele mesmo ano. Os valores físicos são verificados 
pelo Programa de Cálculo do Desflorestamento da 
Amazônia, do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (PRODES-INPE), em medições por imagem 
de satélite que se fazem na Amazônia Legal desde 
1985 (Gráfico 6). 

 

 

 

 
5 Com base nos censos agropecuários, o modelo desenvolvido em 
Costa (2016) utiliza coeficientes técnicos para estimar as 
necessidades de terras novas, o desmatamento e as emissões de CO2 
a isso associadas, a partir da evolução da produção, nas diferentes 
trajetórias tecnológicas que compõem a economia rural da Região 

Gráfico 6. Evolução dos preços médios das terras 
com e sem mata na Amazônia Legal e a proporção 
entre elas (R$ 1.000/ha e %) 

 
Fonte: iFNP.  

A demanda de terras-sem-mata, por seu turno, tem 
dois componentes: um relativo às necessidades da 
produção agropecuária, definidas pelos mercados de 
produtos e pelas tecnologias adotadas na sua 
obtenção; o outro determinado por "motivo 
especulação" dos produtores de terras ou de seus 
clientes. Usando modelo desenvolvido em outro 
trabalho (Costa, 2016)5, estimamos a evolução do 
primeiro componente entre 1970 e 2020 (Gráfico 7). 

Gráfico 7. Incremento anual do total de terras 
privatizadas, da produção-oferta de terra-sem-mata 
(desmatamento pelo Prodes) e do requerimento 
anual dessas terras pela economia, 1985-2020 
(milhões de ha) 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuários 1985 a 2017; PAM, PEVS; PPM. 
Modelagem pelo autor com base em Costa, 2016.  

Subtraindo da oferta total de terras-sem-mata o 
componente da demanda determinada pelas 
necessidades da economia, constata-se a formação de 
estoques a partir da segunda metade dos anos 
noventa, quando os mercados dos principais produtos 
da economia agrária na região encontravam-se em 
fases de baixo crescimento ou recessivas, com 
menores exigências anuais por terras novas, chegando 
a 14,7 milhões de hectares em 2005. Destes, 2 milhões 

Norte, considerando todos os produtos acompanhados pelo IBGE de 
1990 a 2011. Para o presente estudo aplicou-se o mesmo modelo, 
considerando-se, contudo, os coeficientes técnicos e a evolução da 
produção para os agregados por estado da Amazônia Legal, sem 
distinção por trajetórias tecnológicas.  



 

serão utilizados já em 2006 e outros 5 milhões entre 
2006 e 2017, para atender as exigências da expansão 
da produção agropecuária em um contexto de 
expressiva redução da oferta de terras-sem-mata 
(Gráfico 8).  

Gráfico 8. Formação de estoques de terras-sem-
mata (componente especulativo da demanda), 1985-
2020 (milhões de ha) 

 
Fonte: Modelagem pelo autor com os resultados do Gráfico 6a. 

O fato de aproximadamente uma década de expansão 
da economia agrária da região ter-se feito com redução 
contínua do desmatamento foi amplamente 
comemorado como um êxito das políticas de 
comando e controle então vigentes (ver Seção 5). 
Contudo, não ocorreria tal feito, não fosse a operação 
do mercado de terras, que liquidou 7 milhões de 
hectares em estoques de terras-sem-mata.  

Considerando todos os movimentos, os valores 
envolvidos nesta operação são vultosos: primeiro, 7 
milhões de hectares de terras-com-mata com preço 
médio de R$ 2,2 mil/ha foram transformados em 
terras-sem-mata vendidas ou contabilizadas ao preço 
médio de R$ 8,2 mil/ha (ver Gráfico 5). Estas, em 
seguida, foram vendidas ao preço médio de R$ 12,9 
mil/ha (todos os valores atualizados a preços de 2020). 
O primeiro movimento rendeu R$ 42,3 bilhões, o 
segundo R$ 33,1 bilhões: ao todo R$ 75,5 bilhões em 20 
anos. A autonomia do mercado de terra reafirma-se 
com força após 2017: confirmam-se os movimentos 
contracíclicos na formação de estoques de terras-
sem-mata. Ou seja, quando a economia cresce menos, 
aumenta a oferta de terras e elevam-se os estoques: o 
componente especulativo da demanda (Gráfico 7 e 8).  

7. Mercado de terras e concentração fundiária 

As dinâmicas discutidas se expressam no modo como 
evolui a estrutura da propriedade fundiária da 
Amazônia Legal. Uma síntese, no que se refere ao grau 
de concentração, é oferecida pela leitura  da evolução 
do Índice de Gini (IG), o qual traz elementos adicionais 
para a compreensão da evolução do mercado de terras 
que na região se constitui e consolida.  

O IG é uma medida de divergência entre as 
distribuições relativas de duas variáveis utilizadas 
como indicador de concentração (de terras, de renda 
etc.. O IG da estrutura fundiária aqui discutido 
expressa a divergência entre as distribuições relativas 

das variáveis “número de estabelecimentos” e “área 
[por eles] apropriada” considerando três estratos de 
área: 0 a 100 ha, 100 a 1.000 ha, e acima de 1.000 ha. 
Enquanto a desigualdade absoluta (a concentração da 
propriedade em uma situação em que um único 
estrato com, digamos, 1% dos produtores, detivesse 
toda a terra) se expressaria em um IG muito próximo 
de 1; uma distribuição totalmente equânime (se cada 
estrato detivesse a mesma proporção das terras 
disponíveis que a proporção de seus membros no total 
de produtores) resultaria em um IG=0. Em sua fórmula 
canônica (Sandroni, 1994): 

𝐼𝐺 = 1 − ∑ (𝐴! + 𝐴!"#)(𝑁! −𝑁!"#)$
!%# 	  (1) 

O cálculo do IG se faz subtraindo do valor máximo de 
desigualdade/divergência (ou seja, 1), os “resíduos de 
convergência” (RC) para cada um dos três estratos de 
área (i) entre a distribuição relativa acumulada da área 
(A) e a distribuição relativa acumulada do número de 
estabelecimentos (N). Decorre da equação 1 que os RC 
são menores, elevando o IG, nos estratos com menor 
número de propriedades e maior proporção de área (se 
esta última cresce e, mais ainda, se cai a proporção da 
frequência), verificando-se o contrário nos estratos de 
maior número de estabelecimentos e menor 
proporção de área. Por seu turno, os RC aumentam, 
reduzindo o IG, nas situações a essas inversas. No 
Gráfico 7 se apresentam os valores do IG, para cada 
ano de censos agropecuários, compostos com os 
valores dos RC dos estratos de área considerados, de 
modo que a soma de cada coluna é igual a 1 (conforme 
a equação 1). Assim, podemos cogitar sobre os 
movimentos que determinaram as variações do IG 
ocorridos tanto no interior de cada estrato, como entre 
eles.  

A partir do Pará (cujo IG é calculado por meio dos dados 
da Tabela 1), é possível presumir que o IG da Amazônia 
Legal passa de uma forte desconcentração entre 1940 
e 1960 (o IG cai de 0,839 para 0,701 principalmente 
graças à retração do maior estrato e expansão do 
menor) para o altíssimo nível de 0,894 em 1970 - marco 
inicial do período de Big-Bang –, refletindo as 
características do processo de privatização de terras 
acima comentado.  O IG ainda cresce até a marca de 
0,906 em 1975, por força dos movimentos que 
ocorreram nos dois estratos maiores RC diminuíram, 
indicando a prevalência de apropriações em grandes e 
crescentes glebas de terras. A partir daí, observa-se 
uma lenta e continuada queda do IG, atingindo 0,827 
em 2017 (Gráfico 9).  

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 9. Evolução do IG da estrutura fundiária e dos 
RC dos diferentes estratos de área (1970-2017) 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuários 1970, 1975, 1980, 1985, 1995, 2006, 
2017. 

A tendência se explica, fundamentalmente, pelo 
crescimento na maior parte do tempo dos RC dos 
estratos de maior área: o dos estabelecimentos acima 
de 1.000 ha passam de 0,011 em 1980 para 0,027 em 
1995 e 0,033 em 2017; por seu turno, os 
estabelecimentos entre 100 e 1.000 ha passam de 
0,040 para 0,070 e para 0,078, nos mesmos anos.  

O que se explicita, com isso, é que o movimento de 
vendas de terras-sem-mata dos estabelecimentos 
produtores de terras no estrato de maior tamanho (os 
latifúndios empresariais) se acelerou desde 1975, de 
modo que o número de estabelecimentos nesse 
estrato (que engloba os produtores de terras e seus 
clientes de maior tamanho) cresceu mais rápido 
(distribuição de 0,83% em 1975 para 1,15% em 1980, 
1,38% em 1995, 2,17% em 2006 e 2,36% em 2017) que o 
volume de área respectivo, que cai de 64,5% para 63,7%, 
para 62,8%, para 59,2% e 61,2% nos mesmos anos. Isso 
ocorreu porque, por exemplo, estabelecimentos 
produtores de terra de 20 ou 10 mil ha se 
transformaram, numa proporção de 1 para 4, ou, 
respectivamente, de 1 para 5, em estabelecimentos de 
5 ou 2 mil ha; ou porque estabelecimentos de 5 mil ha 
desse estrato se transformaram, numa proporção de 1 
para 10, em estabelecimentos de 500 ha do estrato 
imediatamente anterior (fazendas), que abriga 
estabelecimentos entre 100 e 1.000 ha. Com efeito, 
este último estrato viu crescer sua participação 
relativa no número de estabelecimentos nos mesmos 
anos mencionados, de 8,4% para 10,4%, para 14,4% e 
15,2%; enquanto crescia, não obstante em ritmo 
menor, a participação na área de 23,9% para 24,4%, 
para 25,9% e 26,2% nos mesmos anos.  

É digno de nota, por fim, que a participação dos RC do 
estrato até 100 ha vem crescendo por força de uma 
redução na participação relativa no número de 
estabelecimentos de 90% em 1970, para 85% em 1985, 
81% em 1995 e 72% em 2006, enquanto a participação 
relativa na área mantém-se em torno de 25%.  

8. Projeção ampliada da concentração fundiária do 
Brasil 

Em comparação, no restante do país o IG cresceu, por 
seus próprios fundamentos, de 0,773 em 1970 para o 
estarrecedor 0,801 em 2017 (Gráfico 10), estando tal 
discussão fora do escopo desta nota. Como se viu, os 
processos relatados para a Amazônia constituíram 
uma estrutura fundiária com grau de concentração 
ainda mais elevado, atingindo 0,827 em 2017. Ao se 
integrar a Amazônia ao restante do Brasil, o IG alcança 
0,821. Confirma-se, assim, de modo ampliado, na 
Amazônia, uma das distorções mais marcantes do 
capitalismo que aqui vige.  

Gráfico 10. Evolução do IG fundiário do restante do 
Brasil e do Brasil (1970-2017) 

 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuários 1970, 1975, 1980, 1985, 1995, 2006, 
2017. 

9. Considerações finais 

Diferentemente de outras regiões, nas quais o 
mercado de terras movimenta acervos relativamente 
constantes, na Amazônia este mercado inclui 
processos de produção de terras. A produção de terras 
novas se constituí de dois momentos e operações: o da 
“grande transformação” da natureza da condição de 
“Florestas (públicas) originárias” para a de terras-
(privadas)-com-mata e o da conformação destas 
últimas em terras-sem-mata (Costa, 2009, 2010, 2011).  

Apresentou-se a formação do mercado de terras na 
região seguindo o processo de privatização de terras 
públicas em seus momentos críticos, indicando os 
fundamentos institucionais de cada período. Um 
momento de explosão patrocinado pelas instituições 
autoritárias da Ditadura Militar levou a formação de 
um gigantesco acervo de terras distribuídas de modo 
correlato à extraordinária desigualdade da riqueza 
estabelecida no país. No momento seguinte, sob uma 
nova institucionalidade democrática, é possível 
conter, mas não reverter a estrutura de propriedade 
fundiária que cada vez mais se consolida como 
fundamento do mercado de terras regional sob dupla 
condição: como base da transformação de terras-com-
mata em terra-sem-mata, e como fundamento da 
produção de mercadorias que demanda terras-sem-
mata. Assim, sobre tais estruturas, novas capacidades 
produtivas e institucionais se estabelecem, de modo 
que, numa fase seguinte, uma expansão vigorosa da 
privatização tem lugar, agora de par com a força de 



 

grandes cadeias de commodities e do capital 
financeiro que as acompanha. Os movimentos de 
produção de terras-sem-mata (e a destruição 
ambiental que representa) assumem, neste momento, 
níveis alarmantes.  

Pelo que reunimos aqui, o mercado de terras na 
Amazônia funciona com autonomia em relação à 
economia dos produtos agropecuários, produzindo 
terras-sem-mata em movimentos contracíclicos aos 
negócios. Resulta daí que o desmatamento, como 
tecnologia de produção de terras-sem-mata, parece se 
explicar, primeiro, e na escala em que tem ocorrido no 
período estudado, pelos critérios do mercado de terra: 
pelo ganho específico da privatização da terra e sua 
transformação em mercadoria, em condições que 
implicam comportamentos especulativos no médio e 
longo prazo – dado que é possível indicar rendimentos 
associados a esses movimentos – ou não. Outra 
implicação que se pode cogitar é que os preços das 
terras-sem-matas neste mercado são 
sistematicamente inferiores ao que seriam se a 
produção de terras acompanhasse as necessidades da 
economia. É possível presumir, isto posto, que é 
mediante esses preços que se viabilizam atividades 
extraordinariamente exigentes de terras, como a 
pecuária extensiva que se desenvolve na região. Estas 
possibilidades serão exploradas nos próximos passos 
da pesquisa. 

Verifica-se, ainda, que a produção de terras-sem-mata 
tem reduzido continuamente a proporção de terras-
com-mata nas terras totais no agregado dos 
estabelecimentos, indicando algo que também será 
objeto de nossa atenção: que as reservas florestais 
reais, sob determinação do mercado, tendem a cada 
vez mais se distanciar das reservas florestais legais, a 
tornar estas uma quimera.  

Tudo combinado, ressalta a necessidade de que, na 
Amazônia, se ponha o mercado de terras no centro das 
preocupações ambientais, transformando-o em 
objeto destacado das políticas de preservação de seu 
ativo mais distintivo – o bioma amazônico. 
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