
Made 
centro de 
pesquisa em 
macroeconomia 
das desigualdades Working Paper

 

21.06.2022  nº 008

Racionalidade do Mercado 
de Terras na Amazônia: 
impactos e perspectivas no 
caso do Pará 

Francisco de Assis Costa[1] 

 [1]Professor titular do Núcleo de Altos Estudos 
Amazônicos – NAEA e do Programa de Pós-
Graduação em Economia (PPGE) da Universidade 
Federal do Pará-UFPA. 



Resumo

 

 

21.06.2022  nº 008

Considerando o desmatamento como uma operação do 
processo de produção de terras-sem-mata na Amazônia, 
este artigo apresenta um modelo do funcionamento do 
mercado de terras na região, tendo o Pará como 
referência. Com tal recurso, demonstra a formação da 
oferta e da demanda com suas segmentações: da 
primeira, em função das condições que determinam a 
diferença entre o preço de terra-sem-mata e de sua 
matéria prima, terras-com-mata; da segunda em função 
das condições produtivas das estruturas demandantes 
de terras-sem-mata (as trajetórias tecnológicas em 
desenvolvimento na região). Em seguida, os regimes de 
interação entre regimes de oferta e demanda são 
discutidos, considerando as condições vigentes nos 
dois últimos períodos intercensitários: 1995-2006, 
caracterizado pelo domínio da pecuária extensiva, e 
2006-2017, em que a última, cuja presença fundiária se 
mantém – ainda que amenizada por novas condições 
produtivas –, é acompanhada pelo ganho de significado 
da trajetória tecnoprodutiva dominada pela produção de 
grãos. Partindo do contexto mais recente, fazem-se 
prospecções da evolução do mercado de terras-sem-
mata e seus impactos sobre o desmatamento, 
considerando cenários marcados por políticas de 
intensificação da produção (elevação da produtividade 
da terra) nos quais é possível emergir trajetórias que 
venham contrarrestar a política (e/ou produzam Jevons 
effects): efeitos de rebote, mediante os quais trajetórias 
que intensificam o uso da terra, fazendo crescer a 
demanda dos produtos finais respectivos por taxas 
superiores às do processo de intensificação, elevam a 
necessidade de terra em termos absolutos. Por fim, são 
feitas considerações com o intuito de indicar caminhos 
e estratégias mais seguras para uma política orientada 
ao desenvolvimento sustentável.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
O objetivo deste artigo é discutir o funcionamento do mercado de terras na Amazônia, sua relação com a 

produção de bens e serviços do setor agrário e com o desmatamento na região. Inicialmente, há esforços precedentes 
a considerar. Numa perspectiva neoclássica, Hartwick (1992), a partir de um modelo de equilíbrio geral, explicita o que 
seriam, por hipótese, as sínteses dessas relações (eis que não trata nenhuma empiria): um mercado instituído sobre 
property rights garantidos no qual o preço da terra, como recurso de capital, é determinado pelo custo marginal do 
desmatamento e, este, por seu turno, regulado pelos mercados de produtos agrários mediante critérios de 
maximização otimizada da renda corrente.  

Young (1996, p. 160) chama a atenção para a fragilidade desses enunciados, amparados em pressupostos 
irrealistas, tanto no plano geral da análise dos fenômenos destacados, quanto no contexto específico de suas 
ocorrências. No plano geral, por considerarem a existência de mercados perfeitos, com agentes homogêneos em 
igualdade de situação, garantindo a eficácia da regência de um hipotético, porém inexistente, planejador social; no 
plano particular dos países tropicais, por considerarem estabelecidos os fundamentos institucionais que garantem 
property rights da terra, em muitas circunstâncias, como notório no caso da Amazônia, ausentes. Como alternativa 
Young oferece, em estreita cooperação com Ozório de Almeida e Campari (1996), de quem toma a pesquisa empírica 
como referência, e Schneider (1994), uma abordagem de inspiração Keynesiana que trata os processos de produção e 
desmatamento em contexto de mercados imperfeitos, em que se abrigam corriqueiros comportamentos 
especulativos. 

As duas abordagens aplicam uma noção comum de property rights enquanto direitos formalmente 
garantidos pelo Estado, de posse, uso e transferência da terra – as regras institucionais necessárias que, minimizando 
custos de transação, fundamentam o seu mercado e a eficiência alocativa que dele se espera (conf. North, 1981, p. 17-
18). Na primeira, como um pressuposto irrecorrível, eis que “valuation issues in economies with unclear property rights 
require a treatment separate from those we have dealt with” (Hartwick, 1992, p. 521). Na última abordagem, o mercado 
de terras se constitui no momento em que se aclaram property rights e, com base neles, se estabelecem relações 
entre dois tipos de agentes orientados por razões substantivas equivalentes, “profit maximizers” (Young, op. cit., p. 
159), distinguíveis, porém, pela escala e nível tecnológico de suas operações e pelas suas posições em dois momentos 
da “fronteira agrícola”: pequenos produtores “early settlers”, que constituem a “fronteira especulativa” (Schneider, 
1994), na qual, em um momento pré-mercado (sem property rights) desmatam a terra com atividades de baixa 
produtividade (agricultura slash-and-burn, ou shifting cultivation). Garantem, com isso, direitos de propriedade que 
transferem a “old settlers” – agentes provindos de regiões de colonização antiga e consolidada, “better off” porque 
com acesso a recursos institucionais e outras capacidades que tornam suas atividades mais eficientes, econômica e 
ambientalmente (Ozório de Almeida e Campari, 1996). Descrevendo esses comportamentos  com funções de renda 
dotadas de componentes “user cost”, explicitam-se o que seriam os ganhos especulativos nessas transações, 
associados à condição da terra como capital. O enunciado final é que visando, em última instância, maximizar tais 
ganhos, o “early settler” desmata na “nova fronteira”; vende a terra desmatada ao “late settler” provindo da “velha 
fronteira” que, produzindo nela em novas bases, maximiza, a sua vez, seus resultados na produção de bens agrícolas 
(Young, 1996). 

Esta abordagem, reapresentada recentemente com grande audiência (Young, 2018), referindo-se a uma 
“dualidade da fronteira”, habilita-se a tratar particularidades da complexa realidade agrária amazônica, apontando 
para distintas condições de agentes e situações de mercado em diferentes contextos, inalcançáveis pela platitude 
neoclássica. Não obstante, as duas abordagens coincidem em relação a três questões fundamentais da problemática 
aqui tratada: a) ambas instituem o mercado de terras com o estabelecimento dos property rights, b) consideram o 
agente que decide sobre o desmatamento sempre em condição dupla, de produtor de bens agrícolas, para quem a 
terra é capital, e proprietário de terra passível de venda e, assim, c) seus modelos oferecem, em termos agregados, 
uma visão do desmatamento – oferta e demanda de terras sincronicamente equalizados pelo andamento dos 
mercados de bens agrícolas. 

A consequência mais notável da primeira pressuposição é que ambos os modelos tornam-se cegos para 
processos que precedem o aclaramento de property rights, considerando exógena a apropriação originária de terras, 
geralmente florestas públicas. Na realidade, entretanto, demonstra-se que esse movimento tem periodicidade e 
ritmo próprios (cresceu a 4,3 milhões de hectares por ano de 1970 a 1985, estagnou deste ponto até 2006 e voltou a 
crescer a 1,4 milhões de hectares até 2017) e se faz acompanhar por preços específicos – empiricamente anotados 
por aqueles que com eles lidam como preços de terra com mata (Costa, 2022).  

Por seu turno, a consideração do desmatamento como fenômeno necessariamente determinado pelas 
condições prevalecentes nos mercados de bens agrícolas – se ascendentes, por expandir rendas correntes e elevar 
expectativas sobre o valor da terra; se recessivos, pelas razões inversas – deixa sem tratamento o desmatamento não 
explicado nesses termos. E são expressivas as evidências de autonomia do desmatamento em relação ao 
comportamento da economia agropecuária da Amazônia e a demanda por terras justificável pela expansão dos seus 
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produtos. Aplicando modelo desenvolvido em Costa (2016), que estima essas necessidades e o desmatamento 
associado considerando as técnicas usuais, calculou-se para toda Amazônia Legal a formação de estoques de terras 
desmatadas (não requeridas pelas atividades de produção) de 12 milhões de hectares entre 1988 e 2005, utilizados 
entre 2006 e 2017 para atender, agora, às exigências da expansão da produção agropecuária. Assim, nesta fase, a forte 
expansão da demanda por terras novas se fez acompanhar de redução do desmatamento. De 2017 em diante, verifica-
se uma outra fase de formação de estoques de terras desmatadas não justificadas pela produção. Estes movimentos, 
contracíclicos, também se fazem acompanhar empiricamente de preços próprios dessas terras desflorestadas 
(Costa, 2022). 

A que estrutura de mercado se referem tais fenômenos subversivos em relação às expectativas teóricas 
antes apresentadas? Como tal estrutura subjacente, em sua racionalidade reprodutiva, se relaciona com a produção 
e com o desmatamento de modo a resguardar relativa autonomia entre os dois processos?  

No que segue, encaminhar-se-ão essas questões por uma abordagem alternativa, que  diferentemente das 
visões correntes, considera na constituição do mercado de terras na Amazônia a esfera seminal da produção de terras 
como mercadoria (Costa, 2009, 2010, 2011), articulando-a, pela troca entre agentes contrapostos, à esfera do seu uso 
produtivo como capital.  

Como indica Marx (1978), para se transformar em mercadoria, uma coisa desenvolve, mediante sua 
socialização, atributos necessários, sendo o primeiro a condição de ser possuída por alguém. Polanyi (1994) ressalta 
que, precisamente neste primeiro e decisivo passo, estabelece-se a especificidade da terra, ao lado do trabalho e do 
dinheiro, como mercadoria fictícia das sociedades de mercado. Argumenta o autor que, diferentemente da 
mercadoria em geral, cuja condição de coisa possuída deriva da condição de produtor assumida pelo possuidor, que, 
assim, pode aliená-la por direito natural; a terra originária não foi produzida por quem dela se apropria. Segue-se que a 
condição de possuidor é puramente definição institucional, fictícia, artifício de poder. Parte da ficção coloca o signo 
“terra” no núcleo de definição da natureza,  tornando as demais manifestações em atributos alternativos: florestas, 
por exemplo, tornam-se terras-com-mata; áreas submetidas a ciclos fluviais tornam-se terras-alagadas, e por aí segue. 
Na Amazônia, há formas de produção que baseiam economias expressivas em extensas regiões, que pressupõem a 
manutenção da floresta, a manejam e dela extraem produtos e serviços. Aqui, a floresta não é, e não pode ser, um 
atributo alternativo da terra. É, na verdade, sua própria essência, cujo acesso se rege mais por regras de uso comum 
do que por regras de controle privado que assegurem a liberdade de movimento que a mercadoria requer (Costa, 
Fernandes, 2016).  

A transformação da terra em mercadoria e, portanto, a constituição do mercado de terras, inicia, assim, pela 
apropriação que transforma “floresta (pública) originária” em “terra (sob controle privado) com mata” (de agora em 
diante, terra-com-mata). Tal processo avança, voltemos à orientação de Marx, quando o único valor-de-uso que a terra-
com-mata apresenta para seu produtor-possuidor é o de ser matéria-prima para a produção de “terras para a 
agricultura” ou “terra para a pecuária” (de agora em diante terra-sem-mata). Tal momento se apresenta em duas 
distintas situações. A protagonizada por pequenos produtores que visam, eles mesmos, conduzir processos 
produtivos nessas terras, com muita frequência como shifting cultivation ou agricultura slash-and-burn1, resultando 
em terras-sem-mata, com parcelas em pousios com mata secundária de diferentes idades, em extensão determinada 
pela disponibilidade de trabalho das unidades familiares titulares. Sobre essas terras se constitui direito natural 
desses produtores, na legislação brasileira, por uso capião, passível de transferência se, por razões tecnológicas 
(esgotam-se as possibilidades produtivas com as tecnologias disponíveis), sócio-políticas (conflitos envolvendo a 
terra) ou pecuniárias (especulação), elas se tornam sem valor-de-uso para o seu possuidor, a não ser como coisa 
alienável. Esta é a única situação que Young, Ozório, Capari e Schneider, já citados, consideram. Circunstancial ou 
localmente importante, essa rota poderia explicar, todavia, uma parcela reduzida do processo de apropriação de 
terras que se põe na gênese do mercado de terras na Amazônia. Mesmo que se considere que todas as terras 
apropriadas por estabelecimentos menores que 100 hectares, representativos do tipo de agricultor que se tem em 
mente, tenham participado desse processo, isso equivaleria a apenas 12% do total das terras públicas apropriadas 
entre 1970 e 2017 na Amazônia Legal – 14% até 1985, 13% daí até 2006 e 11% de 2006 até 2017 (Costa, 2022). A extensão 
desse caso particular pode ser ainda menor, se se considera que a agricultura “slash-and-burn”, ou de “shifting 
cultivation”, na realidade, pode se mostrar estável em longa duração; tanto mais, quanto neles se verificam inovações 
que refazem sistematicamente suas capacidades de permanência (Hurtienne, 2001).  

O outro caminho de constituição da terra como mercadoria tem como protagonistas os estabelecimentos 
que produzem, por apropriação, terra-com-mata em grande escala e nelas não encontram qualquer valor-de-uso a não 
ser de coisa cambiável, uma vez que valor-de-uso para outrem, no estado em que se encontram ou transformadas em 

 
1 “Agricultura intinerante”, ou “agricultura de corte e queima” ou “agricultura de coivara” são expressões que designam técnicas de produção agrícola 

com pousiu, caracterizadas pelo usa das cinzas, resultantes da queima da cobertura botânica preexistente na área plantada, como fertilizantes. 
Normalmente, após a queima da floresta original, planta-se por alguns anos, seguindo-se período de formação de mata secundária, a qual será, no 
devido tempo, queimada para nova fase de plantio; e, assim, sucessivamente. 
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terras-sem-mata. Diferentemente da situação anterior, em que a terra é posse alienável por direito natural de seu 
produtor, aqui, considerados os volumes por unidade e características das apropriações, tal direito seria inaplicável 
em grande parte dos casos pela força da Lei Federal 8666/1993, que limita em 2.500 o tamanho de glebas apropriadas 
a partir de terras pública: entre 2006 e 2017, 9,5 milhões de ha (63% das novas terras) foram apropriados por 
estabelecimentos maiores que 2.500 ha, cujo tamanho médio, em 2017,  era de 7,5 mil ha, 5,2% superior aos 7,1 mil ha 
verificado no censo anterior. Em 2017, aproximadamente a metade da área desse estrato era composta por 
estabelecimentos maiores que 10.000 há (conf. Costa, 2022, p. 7). Em tal contexto, a condição de posse alienável da 
terra se estabelece pela “dissimulação” dos “títulos grilados” (Brasil, 2002; Fernandes, 1999; Araújo, 2001; Benatti, 
2003; Treccani, 2001; Loureiro e Silva, 2005), oriundos de processos ilícitos, E o poder de alienação deriva, não de 
“property rights”, como antes definidos, mas de “property of fact”, tanto mais consolidado na região, quanto mais 
baixa vem se tornando a probabilidade de revelação da camuflagem (o que se infere do relato de Fioravanti, 2019) e 
maior a probabilidade de legalização futura de seu objeto (Torres et alii, 2020). O status quo torna, assim, os títulos 
grilados instrumentos tácita e geralmente aceitos pelos contrapostos na relação de troca, constituindo a instituição 
informal  (Costa e Fernandes, 2016) do mercado de terras, cuja eficiência se demonstra na sua fluidez, desenvoltura e  
expansão.  

Esses movimentos conformam a oferta do mercado de terras-sem-mata na Amazônia. As necessidades que 
definem a demanda, por seu turno, se estabelecem no contexto de trajetórias tecnológicas, entendidas como 
emergências sistêmicas estruturadas a partir da convergência, orientada por padrões, ou paradigmas tecnológicos, 
de procedimentos tecnológicos das unidades produtivas e suas interações com os mercados, de produtos e fatores, 
e com os ambientes institucional (Dosi, 1982; 1988) e natural (Costa, 2009). A evolução das trajetórias se faz em 
concorrência, cujo desfecho depende, para além das capacidades tecnológicas internas às unidades produtivas, das 
externalidades resultantes de sinergias em rede e de organicidade com instituições e infraestruturas (Arthur, 1994). 
Disso resulta que, não necessariamente, trajetórias de fundamentos tecnológicos mais eficientes se estabelecem 
como dominantes, pois outra, tecnologicamente menos eficiente poderá, por apropriação de externalidades, 
suplantá-las. A questão da terra, aqui, é fundamental, pois o modo concentrado de sua apropriação pode acelerar o 
poder de configuração institucional de trajetórias que nela extensivamente se baseiam (Costa, 2013). Tal 
possibilidade torna a crença comum, justificada, como acima mencionado, por Young e parceiros, de que com o 
mercado de terras e property rights garantidos se implantarão necessariamente tecnologias (ecologicamente) mais 
eficientes, em hipótese que carece qualificação. Pelas mesmas razões, não há garantia de que políticas de 
intensificação da produção, defendidas com entusiasmo como formas de conter as tensões sobre a floresta, sejam 
capazes de deter as trajetórias destrutivas, se não se contêm suas fontes institucionais de rendimentos crescentes, 
com destaque para as associadas à apropriação de terras públicas nos moldes existentes, de modo que há uma 
premência política ex-ante do mercado de terra, no sentido de que se detenha a apropriação dessas terras. Esses 
serão aspectos destacados na discussão dos resultados deste trabalho, que se desenvolverá como segue.  

Na seção 1, apresenta os constitutivos de um modelo do mercado de terras-sem-mata na Amazônia, 
alternativo aos acima criticados: na subseção 1.1, a definição do regime de oferta que explicita as posições dos agentes 
para os quais “o único valor-de-uso da terra é sua condição de coisa cambiável” e suas disposições mediante os sinais 
(preços) das disposições opostas, dos que vêm na terra valor-de-uso como capital produtivo; na subseção 1.2, a 
exposição do regime de demanda determinado pelas necessidades das trajetórias tecnológicas em evolução no rural. 
Nos dois momentos, à elaboração teórica segue-se sua aplicação ao estado do Pará.  

O Pará foi escolhido para as demonstrações porque abriga, no período que vai do ano do censo agropecuário 
de 1995 ao de 2017, posições bem demarcadas da “dualidade da fronteira” e condições claramente definidas da 
evolução dessas posições entre os períodos intercensitários – diferente de outros estados em que os fenômenos 
atribuíveis à algo como a “nova fronteira” já não são nítidos, como no caso de Mato Grosso; ou se manifestam muito 
inicialmente, como no caso do Amazonas. 

Na seção 2, regimes de interação entre os regimes de oferta e de demanda são apresentados considerando, 
no estado mencionado, as condições vigentes de 1995 a 2006 (subseção 2.1) e de 2006 a 2017 (subseção 2.2). Na seção 
3, fazem-se prospecções mediante diferentes cenários de política, da evolução do mercado de terras-sem-mata e 
seus impactos sobre desmatamento; por fim, se farão considerações finais com o intuito de indicar caminhos e 
estratégias para a política orientada ao desenvolvimento sustentável.  
 

2 OS CONSTITUTIVOS DO MERCADO DE TERRAS 
 

2.1.  O Regime de Oferta 

O produtor de terras-sem-mata oferta sua mercadoria seguindo a racionalidade de qualquer produtor de 
mercadorias: tanto maior será a escala da produção (em termos agregados, oferta =	𝑂!"#), quanto maior seja a 
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diferença entre os respectivos preço de venda (𝑃!"#) e custo de produção, este último equivalente ao preço da terra-
com-mata (𝑃!$#):  

 
	𝑂!"# = 𝑎. 𝑃!"# − 𝑏. 𝑃!$#                                                                                                                   (1) 

 
Com tais características, 	𝑂!"# se mostrará relativamente autônoma, ou contracíclica, na medida em que a 

elasticidade de 𝑃!"# for menor que a de 𝑃!$# em relação às variações da produção, de modo que, quando esta reduz, a 
diferença entre o primeiro e o último aumenta e com ela 	𝑂!"#; e vice-versa. Há evidências que indicam ser este o caso: 
para o Pará, o coeficiente de correlação de Pearson entre 𝑃!"# e  𝑃!$# com as variações anuais das necessidades 
fundiárias da produção agropecuária (Dp) são, respectivamente, 0,000 e 0,162 (ver valores das variáveis na Tabela 1). 

Para a estimação de (1) dispomos de séries de vinte anos (2001 a 2020) de uma robusta proxy da 	𝑂!"# 
(desmatamento anual total medido pelo Prodes), de 𝑃!"#e 𝑃!$# (preços anuais levantados em diferentes pontos da 
Amazônia pela iFNP, ver Tabela 1). Assim, chegamos, por regressão linear, à seguinte função empírica de oferta anual 
de terras-sem-mata para o Pará (2): 

 
𝑂!"# = 19,95. 𝑃!"# − 205,36. 𝑃!$# + 808.446		[𝑅2 = 0,401]                                                      (2) 
𝑂!"# = 19,95. 𝑃!"# + (808.446 − 205,36. 𝑃!$#888888)                                                                   (3) 
𝑂!"# = 19,95. 𝑃!"# + (808.446 − 205,36. 𝑃!$#888888. 𝐼)                                                                (4) 

 
Em (3) a variável 𝑃!$# (preços anuais) foi transformada no parâmetro 𝑃!$#888888  (média dos preços), de modo que se 

pode representar 𝑂!"# como uma função linear, na qual o coeficiente linear (808.446 − 205,36. 𝑃!$#888888) representa as 
condições iniciais da produção de terras-sem-mata, indicadas pela média dos preços de sua matéria prima, as terras-
com-mata, a qual expressa a extensão e, em última instância, as condições institucionais de sua privatização: a um 
baixo 𝑃!$#888888  correspondem alto estoque de terras-com-mata e baixo custo de privatização devido à indisposição, 
leniência ou incapacidade das instituições formais de controlar tal processo, a consistência das instituições informais 
que o corroboram e a maior interpenetração daquelas com estas. O coeficiente angular (a=19,95), por seu turno, 
expressa a forma como os preços da terra-sem-mata impactam na escala de sua produção. Definindo a sensibilidade 
dessa escala à variação de preço, a elasticidade preço de 𝑂!"# fala sobre as condições específicas de produção e 
transação de terras-sem-mata: tanto maior, mais fluente (mais fácil o desmatamento, maior o estoque de terras-sem-
mata); tanto menor, mais restrito. Em (3) a elasticidade é de 0,25 (para uma variação de 1% nos preços, a variação de 
0,25% na escala) quando o preço atinge R$ 6.000,00 no Pará.  

Os preços de terras-com-mata variam intraterritorialmente, de acordo com um gradiente I (equação 4): um 
parâmetro de interveniência institucional como multiplicador de 𝑃!$#888888  que, se baixo, expressa contexto que garante 
preços baixos da terra-com-mata. Tais condições tendem a ser preenchidas mais frequentemente, mas não 
exclusivamente, note-se, em contexto de fronteira recente, e a oferta de terras-sem-mata segmentada por um I muito 
baixo tende a ser, ali, de terras de primeiro uso (grosso modo, a dimensão dessa oferta em um ano é a dimensão, 
naquele ano, do desmatamento). Um segundo segmento corresponde à oferta de terras-sem-mata em contextos de I 
elevado, porque ali vigem condições inversas em relação à privatização de terras-com-mata: tendencialmente, mas, 
novamente, não exclusivamente, isso ocorre em áreas de colonização relativamente mais antiga, em que as terras 
oferecidas são novas para o mercado, mas tiveram uso anterior (seu desmatamento foi ato pretérito, de agentes em 
uma trajetória tecnoprodutiva que reduziu sua necessidade de terras, colocando o que se tornou excedente, sem 
valor-de-uso, à disposição de outras que a requerem).  No Gráfico 1, representam-se as funções de oferta que 
expressam esta segmentação no mercado de terras do estado do Pará, com uma oferta 𝑂!"#% regulada por condições 
de áreas consolidadas expressas em preços de terras-com-mata elevados (I=1,8 e 𝐼. 𝑃!$#888888 = 4.173), e uma oferta de terras 
recentemente desmatadas nas áreas novas 𝑂!"#& regulada por condições de preços de terras-com-mata baixos (I=1,3 
e 𝐼. 𝑃!$#888888 = 3.014). 
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Tabela 1-Variáveis da oferta de terras-sem-mata no Pará, 2001 a 2020, preços de 2020 

Ano 

Preço da terra-
com-mata 

Ptcm (R$/ha)1 

Preço da terra-sem-
mata 

Ptsm (R$/ha)1 
Desmatamento anual 

Otsm (ha)2 

Desmatamento anual 
requerido pela 

produção agropecuária 
Dp (ha)3 

2001 1.373 3.631 523.700            238.270  
2002 1.627 4.081 751.000            312.341  
2003 2.052 4.746 714.500            426.838  
2004 2.367 5.095 887.000            375.922  
2005 1.894 4.227 589.900            404.234  
2006 1.694 3.855 565.900         1.365.225  
2007 1.623 4.388 552.600            241.654  
2008 1.540 4.848 560.700            224.459  
2009 1.555 4.509 428.100            220.798  
2010 1.424 3.780 377.000            280.768  
2011 2.286 4.455 300.800            302.647  
2012 2.602 4.897 174.100            358.806  
2013 2.941 5.502 234.600            369.782  
2014 3.596 7.019 188.700            530.169  
2015 3.812 8.114 215.300         1.009.691  
2016 3.187 6.715 299.200            572.900  
2017 3.035 6.977 243.300                       -    
2018 2.808 6.789 274.400                       -    
2019 2.523 6.946 417.200                       -    
2020 2.431 6.787 489.900            477.339  

Fonte: 1 iFNP; 2 INPE-Prodes; 3 Estimativa com base em modelo de Costa (2016). 
 

2.2 Regimes de Demanda 

A demanda por terras-sem-mata (	𝐷!"#) depende inversamente dos preços de terras- sem-mata (𝑃!"#) como 
segue: 

 
	𝐷!"# = 𝑐 − 𝑑. 𝑃!"#                                                                                                                  (5)     
 

A equação (5) tem duas restrições fundamentais. A primeira, que a demanda cessará quando o custo de 
oportunidade (“user cost”: remuneração à taxa i do emprego alternativo do recurso despendido na aquisição) da terra-
sem-mata supera a rentabilidade líquida de seu emprego produtivo (r=pay off por ha). De tal modo que: 

  
𝑃!"# <	 '

(
                                                                                                                                   (6) 

 
A segunda restrição diz respeito a um teto de aquisição de terras novas, dado pela variação esperada da 

demanda pelos produtos a que se destinam tais terras (∆𝑌), considerada a produtividade física (q=quantidade por ha) 
e os preços da produção final (p) em questão.  Assim, 
 

𝐷!"# <	 ∆*
+.-

                                                                                                                                (7)  

 
A relação (7) pode ser reescrita substituindo q.p pelo seu valor y (a produtividade monetária da terra). Isto 

posto:  
                                                                                                      

𝐷!"# <	 ∆*
.

                                                                                                                                 (8) 

 
Dadas tais condições, na equação (5), quando 𝑃!"#= 0 então 𝐷!"# = 𝑐 e	𝑐 = 	 ∆*

.
 ; quando 𝐷!"#= 0, então 𝑑 = 𝑐. (

'
 e, após 

substituir aqui o valor de c em 𝑐 = 	 ∆*
.

 (9), segue-se que 𝑑 =	 ∆*
.
. (
'
. Reescreve-se, a partir daí, a equação (5): 

 
																	𝐷!"# = ∆*

.
− B∆*

.
(
'
C . 𝑃!"#                                                                            (9) 

 
Resulta que, considerada a diversidade de estruturas produtivas, existirão correspondentemente distintas 

demandas a depender das condições respectivas de produtividade e rentabilidade. Costa (2009) delimita as 
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convergências tecnológicas fundamentais dos sistemas produtivos observadas no agrário da Amazônia por modo de 
produção, chegando a seis padrões tratados como trajetórias tecnológicas, três de base familiar e três de base 
assalariada. Das trajetórias familiares, a designada T1-Camponesa Agricultura Especializada abriga os sistemas de 
produção familiares que convergem para sistemas cada vez mais especializados; na T2-Camponesa SAFs, os sistemas 
convergem para sistemas agroflorestais; na T3-Camponesa com Pecuária, os sistemas, que se mantém com elevado 
grau de diversidade, convergem para uma centralidade da pecuária bovina, de corte e de leite. Das trajetórias de base 
assalariada, a T4-Patronal Pecuária de Corte abriga sistemas que convergem para uma especialização em pecuária de 
corte; a T5-Patronal Plantation abriga sistemas homogêneos de culturas permanente ou silvicultura e a T7-Patronal 
Grãos, abriga sistemas dominados por plantio de grãos e outras cultura temporária. Em avaliações recentes, que 
consideram os resultados dos censos agropecuários de 1995, 2006 e 2017, verifica-se que na Amazônia Legal, as duas 
trajetórias que maior peso apresentam na dinâmica fundiária são as patronais T4 e T7: juntas elas representaram, na 
Amazônia Legal, 78%, e no Pará, 63% dos acréscimos totais de terras-sem-mata anotadas nos censos agropecuários de 
2006 e 2017 – respectivamente, 11,2 e 3,1 milhões de hectares (Costa, 2021; Costa et alii, 2021).  

Utilizando as condições encontradas nos censos agropecuários mencionados, as equações de demanda 
dessas trajetórias apresentam, no Pará,  diferentes regimes, como segue: 
 
Demandas caracterizadas pelas condições prevalecentes no período intercensitário 1995 e 2006 (Tabela 2): 
 

	𝐷!"#./0 = 290.048 − 147,98. 𝑃!"#                                                                                        (10)  
	𝐷!"#./1 = 863 − 0,03. 𝑃!"#                                                                                                 (11)            

 
Demandas caracterizadas pelas condições prevalecentes no período intercensitário 2006-2017: 
 

	𝐷!"#./0 = 445.628 − 135,32. 𝑃!"#                                                                                      (12) 
	𝐷!"#./1 = 66.869 − 2,83. 𝑃!"#                                                                                             (13) 

 
Tabela 2-Parâmetros das equações de demanda para diferentes contextos históricos e trajetórias tecnoprodutivas 
do Pará  

Termos na equação (10) 
Trajetória Tecnoprodutiva 

T4 T7 
Contexto caracterizado pelas condições do período 1995-2006 

∆𝑌2334%5667 116.744.734 7.305.966 
y2006             402,50  8.466,34 

c=∆*
.

               290.048                           863  

r2006                  196,01  2.362,71 
i 0,1 0,1 

d=B∆*
.
(
'
C                    147,98                      0,03  

Contexto caracterizado pelas condições do período 2006-2017 
∆𝑌5667%5621  301.356.772 243.102.984 

y2017 676,25 3.635,52 

c=∆*
.

 445.628 66.869 

r2017 329,32 2.362,71 
i 0,1 0,1 

d=B∆*
.
(
'
C 135,32 2,83 

Fonte: IBGE, Censos Agropecuários 1995, 2006 e 2017. Tabulações com os bancos de dados utilizados em Costa, 2021. 
 
2 EQUILÍBRIOS, ESTRUTURAS E TEMPO PRESENTE 

 
Os equilíbrios no mercado de terras, pontos em torno dos quais convergem ofertas e demandas de terra-sem-

mata, revelam, para o Pará, contextos distintos do mercado de terra-sem-mata definidos pelas características do 
período intercensitário de 1995-2006 e pelas condições do período 2006-2017.  

 
3.1 Mercado de terras-sem-mata com as características do período intercensitário 1995-2006 
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Nesse contexto, o mercado de terra-sem-mata é marcado pela demanda da Trajetória T4, cuja produção 
(proxy da variação da demanda por seus produtos, ΔY) crescia R$ 116,8 milhões em média a cada ano. As baixas 
rentabilidade e produtividade monetária da terra que caracterizam a T4, respectivamente, R$ 402,50/ha e R$ 
196,00/ha, dão à sua demanda por terras novas uma configuração íngreme (elevada elasticidade em relação a preço), 
e limites estreitos para aquisição de terras, cujo preço não poderia ultrapassar R$ 2.050,00. Com essas 
características, a demanda da T4 por novas terras não encontra equilíbrio com a oferta Otsm- – a trajetória, portanto, 
não expandiria nos termos das áreas consolidadas (Gráfico 1 parte A e Tabela 3). A demanda da T4 encontra um 
equilíbrio consistente apenas com a oferta Otsm+, determinada pela produção de terras a baixo custo: ao preço de R$ 
599,02 lhes era possível adquirir 201.406 ha por ano de áreas adicionais de terras recentemente desmatadas, 
predominantemente para pastos. 

A demanda da T7 por terras adicionais é incipiente nesse momento – crescendo em torno de R$ 7,3 milhões a 
cada ano. Mediante uma produtividade monetária e rentabilidade muito elevadas, de, respectivamente, R$ 
8.466,34/ha e R$ 3.210,47/ha, sua demanda por terras tem um único equilíbrio com Otsm-, mediante o qual obtém 
terra já utilizada em outras trajetórias em volume que não chega a mil ha (Gráfico 1 parte A e Tabela 3). 
 
3.2 Mercado de terras-sem-mata com as características do período intercensitário 2006-2017 

Sob as condições vigentes no período entre os censos de 2006 e 2017, a demanda anual por produtos da T4 quase 
dobrou, chegando a R$ 301,4 milhões de reais de crescimento por ano; ao mesmo tempo, a produtividade monetária 
da trajetória cresceu para R$ 676,25/ha e a rentabilidade para R$ 329,32/ha, de modo que sua demanda por terras 
adicionais se reconfigurou, encontrando, no mercado de terras, dois equilíbrios possíveis: com Otsm-, ao preço de 
3.183,19 garantiria não mais que 14,9 mil ha; com a Otsm+ o suprimento de 222,4 mil ha ao preço de R$ 1.649,87 – como 
na situação anterior, é aqui que se viabiliza a expansão da trajetória. 

Por sua vez, a T7 adquiriu relevância no novo contexto, tendo a demanda por seus produtos crescido 
vigorosamente a R$ 243,1 milhões de reais por ano. Com produtividade monetária e rentabilidade de, 
respectivamente, R$ 3.635,52/ha e R$ 2.362,71/ha, configurou-se (dado um ambiente macroeconômico que permitia 
um custo de oportunidade para aplicação em terras de 10%) uma demanda por terras que encontra um único 
equilíbrio em Ostm-, mediante o qual, ao preço de R$ 5.069,95, obtém o suprimento de terras desmatadas provindas 
de outros usos (trajetórias) de 52,5 mil ha por ano (Gráfico 1 parte B e Tabela 3).  
 
Gráfico 1-O mercado de terras-sem-mata nos contextos prevalecentes nos períodos intercensitários 

 
Fonte: Tabelas 1, 2 e 3. 
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Tabela 3-Preços, quantidade e receita total de equilíbrio no mercado de terras nos contextos caracterizados pelas 
condições dos períodos intercensitários 

 
DemandaT4 

e Otsm+ 
DemandaT4 

e Otsm- 

Demanda
T7 

e Otsm- 

DemandaT4- 
e Otsm+ 

Demanda
T4- 

e Otsm+ 

Total 

 Em 
Otsm+ 

Em 
Otsm- 

Contexto 1995-2006 

Equilíbrio-Preço 599  2.477     

Equilíbrio-
Quantidade 

201.407  796   201.407 796 

Receita Total 
(R$1.000) 

120.647  1.972   120.647 1.972 

Contexto 2006-2017 

Equilíbrio-Preço 1.650 3.183 5.070     

Equilíbrio-
Quantidade 

222.371 14.888 52.521   222.371 67.410 

Receita Total 
(R$1.000) 

366.885 47.392 266.256   366.885 313.649 

Fonte: IBGE, Censos Agropecuários 1995, 2006 e 2017. Tabulações com os bancos de dados utilizados em Costa, 2021. 
Processamento do autor  de acordo com o modelo descrito nas equações (1) a (13). 
 
 
4 EQUILÍBRIOS E ESTRUTURAS NO FUTURO 

 
Consideremos que o contexto entre os censos 2006 e 2017 seja o atual contexto, no qual as principais 

características do mercado de terras no Pará são o retorno ao movimento de privatização de terras públicas em 
grandes volumes (22% do 15 milhões de hectares privatizados na Amazônia Legal nesta fase, conf. Costa, 2022)  e a 
existência de uma oferta continuamente alimentada por produção de terras-sem-mata. Isso parece acertado quando 
se observam os dados relativos à dinâmica de formação de estoques de terras desmatadas no período 2001 a 2020, 
no estado do Pará: estes estoques cresceram de 2,8 milhões de ha em 2001 para 4,3 milhões em 2005, reduziram em 
curta fase seguinte, voltando a atingir o nível de 2005 em 2011; a partir daí reduzem consideravelmente até 2016, 
atingindo o nível inicial de 2,7 milhões ha; desde então crescem a passos largos, chegando a 3,7 milhões em 2020 
(Gráfico 2). Esses estoques prévios, e os processos que os realimentam (expressos nos desmatamentos anuais), 
garantem a oferta das terras baratas, Otsm+, que viabiliza processos produtivos com tecnologias extensivas em 
terras, como os da T4; tais trajetórias se fortalecem com isso, adquirindo capacidade de configurar o ambiente 
institucional em seu favor (condição para a afirmação decisiva de um trajetória tecnológica, segundo Arthur, 1994; 
Costa, 2013) – garantindo, em recorrência, o nível baixo de I, síntese das condições que regulam o coeficiente linear da 
Otsm+. Se tudo se mantiver o mesmo, não há nada que impeça a continuação desse processo até que não exista mais 
a matéria-prima que o alimenta: terras públicas com floresta amazônica.   
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Gráfico 2-Evolução do estoque de terras desmatadas no Pará de 2001 a 2020 (ha) 

 
Fonte: INPES-Prodes. IBGE, estatísticas anuais de produção e Censo; Modelo: Costa, 2016. 
 
 
4.1 Políticas de intensificação da produção e as emergências possíveis 

É possível, contudo, supor providências que se pretendem contrarrestantes a essa assustadora perspectiva. 
Circula entre policy makers um conjunto de ações que têm na intensificação da produção por unidade de área 
desmatada a saída: reduzir-se-iam, com isso, as necessidades de terras adicionais no crescimento da produção das 
trajetórias extensivas em terra, reduzindo, correlatamente, a pressão sobre a floresta em pé. Vejamos onde isso leva, 
considerando o contexto até então por nós desenhado.  

Uma primeira questão a considerar é que a existência de Otsm+ torna o efeito da intensificação sobre a 
necessidade de terras adicionais novas (recentemente desmatadas) inelástico por um longo percurso, até que, de 
modo descontínuo, salte para um novo padrão de relações entre necessidades e suprimento pelo mercado. Vejamos 
o que isso pode significar nos termos do modelo aqui desenvolvido. Sintetizemos a proposta de intensificação em 
seus termos práticos: tratar-se-ia de, assumamos, para efeito de modelagem, como resultado de um grande esforço 
de política, dobrar a produtividade monetária (para y=1.352,51) e a rentabilidade da terra (para r=658,64), da T4, seja por 
influência da produtividade física, seja como resultado de revalorização de seus produtos, seja, ainda, por redução de 
custos. 

Implementadas as políticas, a situação do mercado de terras novas no Pará seria a apresentada na parte A do 
Gráfico 3: a intensificação em 100% da T4 resultaria em queda na demanda por terras novas em Otsm+ 
(desmatamento de terras-com-mata baratas) de, apenas, 9,2% - de 222,3 para 201,9 mil ha; um segundo resultado 
dessa fase seria que elevou-se substancialmente a parcela de novas necessidades em terra atendidas por Otsm- 
(concorrência de trajetórias em regiões consolidadas): de menos de mil ha para 52,5 mil ha. 

Numa outra fase de políticas de intensificação que adicionasse ainda 50% à produtividade e rentabilidade por 
área da T4, ocorreria uma descontinuidade, mediante a qual já não haveria equilíbrio em Otsm+ e toda necessidade 
anual de 60,2 mil hectares seria atendida em Otsm-, em concorrência com outros usos. Prosseguisse a T4 a 
intensificação, essa necessidade reduziria agora regulada por Otsm- até cessar. Nesse ponto, tudo mais constante, a 
T4 não mais exerceria pressão sobre a floresta. 
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Gráfico 3-Movimentos de impacto da intensificação sobre necessidades de terras novas (com desmatamento): Fase 
A, impacto inelástico, regulado por Otsm+; Fase B, salto para um novo padrão regulado por Ostm- 

 
Fontes: Tabela 4. 
 
Tabela 4-Preços, quantidade e receita total de equilíbrio no mercado de terras nos contextos caracterizados pelas 
condições dos períodos intercensitários 

 
DemandaT4 
e Otsm+ 

DemandaT4 
e Otsm- 

Demanda
T7 
e Otsm- 

Demanda
T4- 
e Otsm+ 

DemandaT4- 
e Otsm+ 

Total 

 

Em 
Otsm+ 

Em 
Otsm- 

Intensificação da T4 

Equilíbrio-Preço 620 5.047 5.070     

Equilíbrio-
Quantidade 201.830 52.074 52.521   201.830 104.595 

Receita Total 
(R$1.000) 125.189 262.823 266.256   125.189 529.080 

Concorrência de trajetória entre T4+ e T4- 
Equilíbrio-Preço  5.453 5.070     
Equilíbrio-
Quantidade  60.180 52.521   0 62.401 

Receita Total 
(R$1.000)  328.189 266.256   492.066 576.473 

Fonte: Fonte: IBGE, Censos Agropecuários 1995, 2006 e 2017. Tabulações com os bancos de dados utilizados em 
Costa, 2021. Processamento do autor  de acordo com o modelo descrito nas equações (1) a (13). 
 

Há que considerar, todavia, desdobramentos possíveis que relativizariam ou contestariam tais possibilidades. 
O primeiro deles é o de que o surgimento de uma T4 de maior intensidade, chamemos de agora em diante, de T4+, não 
elimine a T4 de baixa intensidade, chamemos de T4-: isto é, devemos considerar seriamente que as políticas 
produzam uma bifurcação - diferenciação - da velha T4, criando a T4+, que se desenvolveria em concorrência com uma 
T4-, esta com as mesmas características de antes. Bastaria, para isso, que a produção da T4+ atenda a mercados 
outros que não aqueles da velha T4 (agora, T4-). A esse respeito, não é descabido imaginar que, usando menos terra, 
com tecnologias que possam ser apresentadas como de baixo carbono, a T4+ se habilite, em proporções crescentes, 
aos mercados externos. Se isso vier a ocorrer, a parcela voltada para o mercado interno da velha T4, agora uma T4-, de 
baixa intensidade, poderia manter, ou voltar a estabelecer, uma demanda por terras nos velhos termos e ser (se 
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manter) viabilizada por Otsm+. Esta situação está representada na parte A do Gráfico 4. O principal resultado é que se 
voltaria a ter uma demanda de 222 mil ha da T4-, supridos por Otsm+, de terras novas por ano, que, caso estivéssemos 
na fase A do processo de intensificação apresentada no Gráfico 3, se somariam aos 201 mil anuais demandados pela 
T4+: ao todo, 424,2 mil ha/ano de terras novas recentemente desmatadas. Ao lado disso, 119,5 mil ha de terras seriam 
fornecidas por Otsm- (ver Tabela 5). 

Há, por fim, uma terceira situação possível, em que se verifica o que a literatura designa “efeito” ou “paradoxo 
de Jevons” (Jevons, 1865), que, para o que nos ocupa, poderia ser enunciado como segue: se, frente ao sucesso das 
políticas de intensificação, digamos, com tecnologias de baixo carbono, o mercado de produtos da T4+ venha a 
crescer em maior proporção que o de sua intensificação, suas necessidades por terra podem crescer em termos 
absolutos. Se intensificou 100%, como modelamos, venha a crescer, digamos, 150%. Essa a situação que está 
representada na parte B do Gráfico 4 e anotada na segunda parte da Tabela 5: as necessidades por terras novas da T4+, 
atendidas por Otsm+, cresceriam para 259,6 mil ha por ano e o total alcançaria 482 mil ha; as terras adicionais 
adquiridas mediante Otsm- alcançariam 134,4 mil ha (supondo, igualmente, que estivéssemos na fase A apresentada 
no Gráfico 3).  
 
Gráfico 4-Desdobramentos da intensificação sobre o mercado de terras novas: A: Bifurcação da T4 com emergência 
de uma T4+ em concorrência com a velha T4-; B: Jevons Effect da intensificação 

 
Fontes: Tabela 5. 
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Tabela 5-Preços, quantidade e receita total de equilíbrio no mercado de terras a partir de emergências associadas a 
intensificação da T4 

 Demanda
T4 
e Otsm+ 

Demanda
T4 
e Otsm- 

Demanda
T7 
e Otsm- 

Demanda
T4- 
e Otsm+ 

Demanda
T4- 
e Otsm+ 

Total 

 
Em Otsm+ Em Otsm- 

Concorrência de trajetória entre T4+ e T4- 

Equilíbrio-Preço 620 5.047 5.070 1.650 3.183   
Equilíbrio-
Quantidade 201.830 52.074 52.521 222.371 14.888 424.201 119.484 

Receita Total 
(R$1.000) 125.189 262.824 266.256 366.877 47.393 492.066 576.473 

Concorrência de trajetória entre T4+ e T4- e efeito Jevons 

Equilíbrio-Preço 3.517 5.794 5.070 1.650 3.183   

Equilíbrio-
Quantidade 259.616 66.983 52.521 222.371 14.888 481.986 134.393 

Receita Total 
(R$1.000) 912.992 388.129 266.256 366.877 47.393 1.279.868 701.777 

Fonte: Processamento do autor  de acordo com o modelo descrito nas equações (1) a (13). 
 
4.2  Por uma política de reformulação das condições de produção de terra-com-mata – de elevação de seu preço 

O modelo apresentado indica serem as condições que estabelecem o preço da terra-com-mata variável 
fundamental do mercado de terras na Amazônia. Deste preço, associado ao momento de transformação de terras 
públicas com mata em patrimônio privado, em mercadoria, portanto, depende a configuração da oferta de terra-sem-
mata, em geral, e, destas, as que são incorporadas pioneiramente ao processo produtivo agropecuário, em particular. 
Dele depende, pois, em última instância, o desmatamento, momento de uma segunda transformação, aquela da 
mercadoria que é terra-com-mata em mercadoria que é terra-sem-mata.  

A política de preservação de acervos públicos ambientais tem tradicionalmente se focado neste último 
momento: se acionam mecanismos de comando e controle para coibir esta segunda etapa da transformação já em 
curso. Os resultados têm se mostrado frágeis, porque parecem intervenções que apenas produzem adiamentos em 
processos inexoráveis. Se pretende-se avançar na contenção dos processos portadores dos riscos descomunais que 
enunciam, parece inevitável que a ação política chegue antes do momento da privatização. A supressão de acervos de 
terras públicas  por destinação de interesse social constitui agenda já avançada, fundamental, por suposto. Há, porém, 
que se inaugurar uma agenda focada nas condições de transferência de terras públicas para o domínio privado, na 
determinação dos preços das terras-com-mata e seus usos (Costa et alii, 2021).  

No incipiente exercício que aqui se faz, demonstra-se, primeiro, na parte A do Gráfico 5 e a primeira parte da 
Tabela 6, uma elevada elasticidade na redução da demanda por terras novas em relação aos parâmetros que definem 
a oferta: se I cresce 10% (as condições de transferência ou apropriação de terras públicas tornam-se um pouco mais 
severas), em um mercado já marcado pela intensificação da T4, o volume demandado de terras atendido por Otsm+ 
reduz, nas condições vigentes no Pará, para 168,4 mil ha: 16,5% em relação ao volume anterior de 201 mil ha. 

Ademais, se a média de preços das terras-sem-mata se fixa naquela que determina Otsm, a mais elevada na 
segmentação com que trabalhamos, a T4- praticamente será inviabilizada, ao passo que a T4+ se realizará pela 
obtenção anual de 52,5 mil ha em concorrência de trajetória por terras de segundo uso (parte B do Gráfico 5 e segunda 
parte da Tabela 6). Mesmo que se verifique Jevons effects, ensejando crescimento mais rápido, 50% maior que a 
intensificação, essas necessidades crescem (a priori) toleráveis 27% (de 53,5 para 66,9 mil há) (parte C do Gráfico 5 e 
terceira parte da Tabela 6). 
  



 

 

 13 

Gráfico 5-Alteração no mercado de terras a partir de intervenção nas condições de determinação dos preços de terras-
com-mata 

  
Fonte: Tabela 6. 

 
Tabela 6-Preços, quantidade e receita total de equilíbrio no mercado de terras a partir de emergências associadas a 
intensificação da T4 e elevação do preço da terra-com-mata 

 DemandaT4+ 
e Otsm+ 

Demanda 
T4+ 
e Otsm- 

DemandaT7 
e Otsm- 

Demanda
T4- 
e Otsm- 

DemandaT4- 
e Otsm+ 

Total 

 
Em 

Otsm+ 
Em 

Otsm- 

Intensificação da T4 e elevação do preço da terra-sem-mata em 10% 

Equilíbrio-Preço 2.049 3.183 5.070     
Equilíbrio-
Quantidade 168.426 14.888 52.521   168.426 67.410 
Receita Total 
(R$1.000) 345.026.381 47.392.770 266.256.379   

345.026
.381 

313.649
.149 

Intensificação da T4 e elevação do preço da terra-sem-mata até o nível vigente em Otsm- 

Equilíbrio-Preço  5.047 5.070 3.183    
Equilíbrio-
Quantidade  52.074 52.521 14.887  14.887 104.595 

Receita Total 
(R$1.000)  

262.823.81
7 266.256.379 

47.387.91
8  

47.387.9
18 

529.08
0.196 

Intensificação da T4 e elevação do preço da terra-sem-mata até o nível vigente em Otsm- e efeito Jevons 

Equilíbrio-Preço  5.794 5.070 3.183    
Equilíbrio-
Quantidade  66.983 52.521 14.887  14.887 119.505 

Receita Total 
(R$1.000)  

388.128.82
7 266.256.379 

47.387.91
8  

47.387.9
18 

654.38
5.206 

Fonte: Processamento do autor. 
 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E INDICAÇÃO DE POLÍTICAS 

 
• Diferentemente dos mercados de terras em outras regiões, cujos acervos fundiários são relativamente fixos, 

na Amazônia o mercado de terras envolve a produção e oferta de terras novas; 
• Essa oferta é autônoma e determinada pelos ganhos obtidos na realização (venda) da terra-sem-mata como 

mercadoria genérica; 
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• A terra como item de capital é preocupação dos agentes que organizam a demanda por terras mediante seu 
uso produtivo; 

• A demanda é segmentada pelas características das trajetórias tecnológicas em evolução na região. 
Trajetórias de baixo rendimento da terra, para serem rentáveis, exigem muita terra-sem-mata, de modo que, 
não preexistisse uma oferta de terras baratas, essas trajetórias não se expandiriam: a cada novo acréscimo da 
demanda pelos seus produtos implicaria ou na intensificação da concorrência de trajetórias em terras antigas 
ou numa nova, incerta e custosa operação de fronteira. 

• Esforços e políticas de intensificação da produção, vistas como um caminho de redução do desmatamento e 
da pressão sobre a floresta,  estão condicionados por esta situação:  a redução na extensão do desmatamento 
não ocorre na mesma proporção da intensificação porque a existência da oferta de terras baratas permite 
(garante maior economicidade em) realizar em terras novas as novas condições de produção; apenas quando 
cessar essa oferta se forçará a busca por terras de segundo uso, mais caras, em crescente concorrência pelo 
insumo. 

• Ademais, a existência da oferta de terras baratas pode garantir (viabilizar) o atendimento da demanda sob 
condições antigas, fazendo com que as unidades produtivas que intensificam, se com isso reorientam seu 
mercado final, sejam substituídas por outras com a função de produção anterior no atendimento dos 
mercado deixados para trás. 

• Efeitos de rebote, do tipo alertado por Jevons, são possibilidades reais com o próprio sucesso da política de 
intensificação; 

• As políticas de preservação (contra o desmatamento) focam no segundo momento do processo de produção 
da terra: quando esta é transformada em terra-sem-mata. Isso é insuficiente para conter os vetores mais 
graves de destruição. Assim: 

• Parece ser necessário ir além e conter o primeiro momento da produção de terra – ter o controle do 
momento da privatização de terras públicas; 

• Em relação a isso, é missão do Estado controlar os acervos de ativos fundiários e florestais públicos 
para administrar a “emissão de terras novas”, do mesmo modo que é sua obrigação controlar a 
emissão de “dinheiro novo”;  

• Pois o preço da terra-com-mata deve ser visto pelo que de fato é: um preço macroeconômico, 
regulador de processos sistêmicos poderosos, causadores de impactos sobre a qualidade e 
sustentabilidade da reprodução social – tanto no que se refere ao ambiental, sendo o desmatamento 
e as emissões de gases de efeito estufa decorrentes sempre lembrados, quanto ao social, eis que a 
desigualdade social do país tem aqui o prolongamento de uma de suas raízes mais profundas.   

• Há capacidade técnica, hoje, para exercer esse controle (Fioravanti, 2019). Capacidade que não é 
mobilizada, em muito, porque o mercado de terras, ele mesmo, parece vir afirmando poder crescente 
de configuração institucional. 
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