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RESUMO: Este artigo se propõe a analisar uma etapa do processo histórico de constituição do mercado de 

terras no Estado do Pará, utilizando um recorte específico de análise sobre os dados de incentivos fiscais 

concedidospela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) entre os anos de 1966 e 

1999. Os principais resultados, apontam o processo de concentração e dispersão dos incentivos fiscais em 

regiões diferentes do Estado do Pará, e com incentivos direcionados à agentes econômicos de origem 

diversas. Destaca-se ainda o alto nível de concentração dos incentivos fiscais concedidos para grandes 

empreendimentos direcionados à região do Sudeste Paraense e para empresários de origem paulista, entre os 

anos de 1966 e 1979. O que permite concluir pela importância deste momento histórico também para a 

compreensão do perfil específico do processo de expansão e consolidação de um mercado de terras nesta 

região com um alto nível de concentração fundiária. O que explica, em grande medida, o alto nível de 

conflitos e violência ainda hoje presentes nessa região da Amazônia. 
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ABSTRACT: This article intends to analyze a stage in the historical process of constitution of the land 

market in the State of Pará, using a specific analysis of the data on tax incentives granted by the 

Superintendence for the Development of the Amazon (SUDAM) between 1966 and 1999. The main results 

point to the process of concentration and dispersion of tax incentives in different regions of the State of Pará, 

and with incentives  
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aimed at economic agents of different origins. The high level of concentration of tax incentives granted to 

large enterprises directed to the Southeast region of Pará and to entrepreneurs of São Paulo origin between 

the years 1966 and 1979 is also noteworthy. the specific profile of the process of expansion and consolidation 

of a land market in this region with a high level of land concentration. Which explains, to a large extent, the 

high level of conflicts and violence still present in this region of the Amazon. 

Keywords: Southeast Pará, tax incentives, land market 

 

 
1. INTRODUÇÃO 

A constituição do mercado de terras na Amazônia tem se configurado como objeto 

de estudo de grande importância para a compreensão da dinâmica agrária na Região. Entre 

as várias questões associadas ao avanço da fronteira agropecuária na Amazônia, a 

consolidação do mercado de terras tem se mostrado como uma das variáveis mais 

relevantes nas últimas décadas. Neste contexto, a região Sudeste do Estado do Pará se 

destaca como uma das regiões da Amazônia que ainda hoje abriga inúmeros e intensos 

conflitos fundiários, os quais estão associados direta e indiretamente à forma como o 

mercado de terras e de exploração de recursos naturais se constituíram historicamente na 

região (EMMI, 1999). 

Em meio à consolidação de um mercado de terra privado, um intenso conflito 

fundiário se acelerou e acompanhou o movimento histórico de evolução das frentes de 

expansão camponesas que chegaram na Amazônia entre os anos de 1960 e 1970. Nesse 

movimento, estes se chocam com o deslocamento simultâneo das frentes pioneiras que 

buscaram executaram a privatização da terra, tanto para fins de produção agropecuária 

como para incorporação da mesma no mercado local e nacional, mediante especulação 

fundiária e reserva de valor (VELHO, 1972; MARTINS, 1975; FOREWAKER, 1982; 

MONBEIG, 1984; MARTINS, 2009). 

Como já assinalado por vários autores que se debruçaram sobre a temática da 

fronteira na Amazônia, há nessa região uma diversidade de agentes que se orientaram por 

projetos de desenvolvimento diferentes e contraditórios, conduzidos por instâncias 

institucionais das mais variadas e que, consequentemente, consolidaram uma agenda de 

interesses que foram se constituindo territorialmente em relação à apropriação e uso dos 

recursos naturais e, sobretudo, da terra como mercadoria em contraposição ao direito de 

uso dos posseiros. Mercadoria essa que passou a ser considerada, principalmente a partir 

de 1970, como um ativo importante no processo de consolidação do capitalismo 



XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA 

ECONÔMICA & 15ª CONFERÊNCIA 

INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DE EMPRESAS 

VARGINHA, 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2021 

3 

 

 

periférico brasileiro no instante de sua expansão para a Amazônia. (FOWERAKER, 

1982). 

Posto isto, a terra como ativo, pode ser considerado como historicamente um dos 

componentes centrais para a compreensão da formação de espaços regionais na 

Amazônia, já que a dinâmica de apropriação, posse e mercantilização da terra, parecia 

não fazer parte da lógica territorial da região, sobretudo antes da segunda metade do 

século XX. Percebeu-se que a noção estrita de terra como mercadoria foi imposta de 

forma bastante heterogênea e em tempos históricos diferentes, principalmente através da 

intermediação do Estado. 

O primeiro esforço estatal identificado no sentido de conversão de terra pública 

em privada, se deu por meio da Fundação Brasil Central – FBC no início dos anos de 

1940. Mais tarde, a mesma foi novamente estimulada de maneira direta através da política 

de incentivos fiscais, a qual passou a assumir uma dimensão bastante relevante destacada 

a partir da década de 1960 e 1970. Essas ações desencadearam-se de maneira muito 

agressiva, gerando uma corrida pela terra de maneira específica, e sem precedentes, na 

região do Sudeste Paraense. Soma-se a isso o avanço na construção de estradas como a 

Belém-Brasília e demais rodovias (federais e estaduais) que interligaram esse espaço, até 

então inacessível, com o restante do país, de modo a sinalizar uma mudança conjuntural 

importante na forma como a dinâmica territorial passaria a se dar ao longo de toda a 

segunda metade do século XX. 

A recorrência do uso de formas violentas e ilícitas de desapropriação de terras 

(como a grilagem), assim como a posse prevista em lei — mas não legitimada de áreas 

devolutas do Estado para a produção de pequenos produtores e posseiros — desencadeou 

um amplo processo de disputa privada e em esfera pública, por parte dos entes federais e 

estaduais pelo uso e posse da terra na região. Destaca-se nesse processo a atuação 

articulada de atores com influência em órgãos públicos federais e estaduais que 

procuraram investir na aquisição da terra de forma legal, mais também ilegal. Este 

fenômeno proporcionou a ocupação de grandes extensões de territoriais que mais tarde 

viriam a configurar um perfil específico e oligopólico de uso da terra, com bastante 

destaque para a região do Sudeste paraense (FAWERAKER, 1982). 

Fernandes (1993) destaca os principais grupos que iniciaram o processo de 

transformação e consolidação da terra em mercadoria, eram compostos, em sua maior 

parte, por atores de fora da região amazônica. E que se instalaram ao longo da rodovia 
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Belém-Brasília na região do Vale do Araguaia Paraense e nas proximidades do município 

de Paragominas, ambos espaços que compreendem a atual mesorregião do Sudeste do 

Pará. Nossas principais hipóteses seguem no sentido apontado pela literatura, de que todo 

esse processo teria iniciado sua consolidação na década de 1960, através do mecanismo 

da política de incentivos fiscais, operado pela Superintendência do Desenvolvimento da 

Amazônia – SUDAM. Com isto, essa mesorregião passou a apresentar um intenso e 

rápido processo de privatização de terras públicas, que serviram a um contínuo e amplo 

movimento de expansão de outras atividades econômicas. (LOREIRO, 2005; COSTA, 

2012; BECKER,2015; SCHIMINK, 2012). 

Sendo assim, pretende-se apresentar nesse artigo os principais resultados de uma 

pesquisa que visa avaliar historicamente o processo de avanço da fronteira agropecuária 

para a Amazônia, e seus efeitos no processo histórico de constituição do mercado de terra 

na região. Ao mesmo tempo se observa o mecanismo institucional que serviu como 

instrumento de concessão dos incentivos fiscais, os quais possibilitaram a constituição de 

um amplo mercado de terras em regiões específicas, como no sudeste paraense. Acredita-

se que a dinâmica inicial de concessão dos incentivos, ocorrida em um período entre os 

anos de 1966 e 1979, foi um momento crucial dentro desse movimento de consolidação 

de uma nova institucionalidade relacionada à formação de um amplo mercado de terra 

nessa região. 

Destaca-se, neste sentido, as condições de intervenção pretendidas pelo Estado, e 

que atendiam os interesses de grandes grupos empresárias de origem externa à região. 

Avaliaremos que o resultado foi a própria criação do mercado de terras que, 

consequentemente, serviu como instrumento fundamental de consolidação das estratégias 

exógenas de intervenção modernizadora na Amazônia. 

Posto isto, o presente estudo está estruturado em cinco tópicos, sendo este primeiro 

dedicado a esta introdução. O tópico dois abarca as consequências do programa “Operação 

Amazônia”, tido para este estudo como marco histórico e institucional que desencadeou 

a estruturação do mercado de terras do estado do Pará. No tópico três, e de maneira mais 

empírica, é apresentado uma visualização a cerca origem e destino dos incentivos fiscais 

concedidos pela SUDAM no estado do Pará (1966-1999), mecanismo forjado no contexto 

do programa supracitado. No tópico quatro, propõe-se analisar, 
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dentro do quadro geral de incentivos, especificamente o período de 1966 a 1979, uma vez 

que foi identificado que os incentivos foram direcionados neste período majoritariamente 

para o Sudeste paraense. Região que, não por um acaso, centralizou e concentrou o maior 

número de terras em termos de hectare privatizadas através dos mecanismos derivados 

das políticas de incentivos fiscais, local escolhido para o avanço no processo de 

constituição do suposto mercado de terra na região. Por fim, no tópico cinco encontram- 

se as conclusões a cerca deste artigo. 

 

2. O PROGRAMA OPERAÇÃO AMAZÔNIA COMO MARCO HISTÓRICO E INSTITUCIONAL 

PARA A ESTRUTURAÇÃO DO MERCADO DE TERRAS DO ESTADO DO PARÁ 

O Operação Amazônia, criado em 1966, foi administrado pela SUDAM que 

substituiu a SPVEA como órgão executor dos programas na grande região da “Amazônia 

Legal”1 que contemplava a área de ocupação econômica. Esse programa oferecia 

incentivos fiscais (empréstimos e capital de giro) financiados pelo Banco da Amazônia - 

BASA com o intuito de atrair empreendedores de outras partes do Brasil, com o 

reinvestimento dos vencimentos de seus impostos de renda na Amazônia (HÉBETTE, 

2004). 

A Amazônia até a década de 1960, não desfrutava das renúncias fiscais, a SPVEA 

naquele momento apenas concedia financiamento às empresas privadas mediante o 

pagamento de juros reais e garantias com a escritura pública de confissão de dívida em 

cartório. Os incentivos fiscais desde 1959 tornaram-se instrumentos da política de 

industrialização do Nordeste. Mas só em 1963, eles foram estendidos à indústria na 

Amazônia, por meio do decreto de n°4.216, sendo que em 1965 foi incluído também o 

setor agropecuário (FERREIRA, 1989; COSTA, 2012). 

A SUDAM era responsável por analisar a viabilidade econômica do projeto assim 

como fiscalizar sua implementação. Devido às limitações na fiscalização, a autarquia 

deixou passar inúmeros desvios de recursos que contribuíram mais para o lucro de 

empresas do que o desenvolvimento da região. Algumas empresas ao terem acesso aos 

 

1Definindo-se Amazônia Legal (lei n° 5.173/66), abrange a região compreendida pelos Estados do Acre, 

Pará e Amazonas, pelos Territórios Federais do Amapá, Roraima e Rondônia, e ainda pelas áreas do Estado 

de Mato Grosso a norte do paralelo de 16º, do Estado de Goiás a norte do paralelo de 13º e do Estado do 

Maranhão a oeste do meridiano de 44º (PLANALTO, 2018). 



XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA 

ECONÔMICA & 15ª CONFERÊNCIA 

INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DE EMPRESAS 

VARGINHA, 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2021 

6 

 

 

 

 
 

subsídios investiam na bolsa de valores ou então reformulavam o mesmo projeto e 

encaminhavam para a SUDAM para receber mais crédito, numa manobra ficou conhecida 

como “Indústria da Reformulação”. 

Nesse esquema as firmas existentes poderiam ser inseridas nos novos 

empreendimentos que seriam formados para captar mais incentivos, isso se dava de duas 

formas: como acionista de uma empresa que lhe é estranha, uma vez que é criada por 

outros titulares (baseado no Art. 17 da lei dos incentivos fiscais) e como uma filial, em 

que poderiam ser encaminhadas todas as isenções referentes aos seus próprios impostos 

(Art. 18). Agregando a esses benefícios a isenção, por tempo variável, de até 100% de 

impostos de renda ou de importação para as empresas criadas na região, no interior da 

própria política de incentivos fiscais ou fora dela (COSTA, 2012). 

Com a inclusão da agropecuária na Amazônia entre os setores passíveis de serem 

incentivados, foi colocada a possibilidade de o valor das terras serem classificados como 

recursos próprios dos titulares dos projetos agropecuários, o que institucionalizou o papel 

da terra enquanto mercadoria (FERNANDES, 1999). Tais sobreposições eram 

compatíveis com as estratégias do Governo, assim como, eficazes para atrair ainda mais 

proprietários que obtiveram o controle de grandes extensões de terra no Sul e Sudeste do 

Pará, Norte de Goiás e Mato Grosso. 

No processo de solicitação, os intermediários financeiros sulistas cobravam até 

30% dos capitais canalizados para os projetos, possibilitando inclusive que uma 

financeira cobrasse custos de intermediação que fazia parte do mesmo grupo. Formaram- 

se sociedades anônimas - que não possuíam nada de anônimo - nas quais empresas, 

parentes ou pessoas afins, muitos apenas com participação simbólica para ganhar os 

incentivos. A consonância entre interesses dos capitalistas extrarregionais, a atuação do 

Estado via SUDAM e o sistema bancário era perfeita, e inclusive legal. Na Figura 1, 

abaixo, Costa (2012) classificou em grupos aqueles agentes que obtiveram acesso aos 

incentivos: 
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Figura 1: Divisão dos grupos que obtiveram acesso a Política de Incentivos no Pará. 

Fonte: Costa (2012). Adaptado pelos autores (2018). 

Nota: No Grupo A, destacam-se empresas gigantes que incluem Bradesco S/A, VW do Brasil S/A, 

Construtora Mendes Jr; No Grupo B, familias forâneas, na maior parte de São Paulo como as famílias 

tradicionais, Lunardelli, Rodrigues da Cunha, Lanari do Val, Sampaio Goes; o Grupo C era composto 

por oligarquias locais, Teixeira, Acatauassu, Xerfan; o Grupo D foi composto por empresas que 

possuíram projetos incentivados, mas tratavam-se de empresas que não estavam entre as 500 maiores do 

país no ano de 1980. 

 

As “inovações” trazidas pela Operação Amazônia, como afirma Costa (2012), 

deram uma nova característica à política de incentivos fiscais, pois o acesso aos incentivos 

foi fortemente influenciado pela propriedade da terra. A forma como a política foi 

desenhada para a região desencadeou um enorme poder de centralização do capital, uma 

vez que beneficiava as empresas conforme o seu porte e o seu grau de monopólio nos 

setores de origem. O caráter seletivo dos incentivos fiscais também promovia a 

concentração fundiária, sendo a terra o componente fundamental dentro da lógica de 

concentração do capital na agropecuária. O autor observa que os incentivos fiscais 

funcionaram como mecanismos de reprodução do grau de concentração alcançado nos 

setores urbanos da economia e de uma relação de propriedade e controle do capital social 

no agrário. 

De acordo com Costa (2012), os incentivos atuaram em dois momentos na 

construção e consolidação do latifúndio. Primeiramente, consolidava os desbravadores 

como empresários agropecuários, que agora poderiam captar os incentivos fiscais. No 

segundo momento, surgiram grupos que não possuíam terras, mas tinham interesses pelos 
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incentivos partindo disso buscavam adquiri-las. Isso incentivou a privatização de mais 

terras por meio da formação de empresas agropecuárias. Ressalta-se a capacidade dos 

projetos instalados de atrair outros projetos, pois havia uma valorização imediata das 

áreas ao seu redor, que logo depois se beneficiaram com os incentivos fiscais. 

Muitos empresários não investiram os recursos em novas empresas na região, mas 

sim na compra de terras para simples especulação futura; alguns aplicaram em suas 

empresas situadas em outras regiões do país; e várias empresas foram criadas de forma 

fictícia. Outras (como a Volkswagen e o banco Bamerindus) devastaram grandes 

extensões de terras cobertas por ricas florestas e transformaram essas áreas em pasto para 

a criação de gado, desprezando a enorme disponibilidade de pastos e campos naturais. 

Isto trouxe grandes prejuízos ecológicos, desperdício ou desvio os recursos públicos, além 

de criarem poucos empregos não trouxeram o prometido desenvolvimento para a região 

(LOREIRO, 2005). 

Dessa forma será visto no item seguinte, mediante dados empíricos referentes a 

concessão dos incentivos fiscais pela SUDAM, a maneira como se deram os fluxos de 

recursos, tanto do ponto de vista da origem, capital originário, quanto do ponto de vista 

da região/município de destino. Será observado importantes avanços em relação à 

centralização de capital e concentração de projetos provocados pelos incentivos fiscais no 

estado do Pará para o período de 1966 a 1999. Com esse panorama, diante de todos os 

incentivos recebidos por município para todo o período citado, foraconstatou que aqueles 

que mais receberam projetos localizaram-se na atual mesorregião do Sudeste do paraense, 

com destaque para Conceição do Araguaia, Santana do Araguaia e Paragominas. Esse 

levantamento será mais detalhado no item subsequente. 

 
3. ORIGEM E DESTINO DOS INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS PELA SUDAM NO 

ESTADO DO PARÁ (1966-1999) 

Neste tópico procura-se analisar a partir das técnicas de rede a maneira como se 

deram os fluxos dos incentivos fiscais concedidos pela SUDAM de 1966 a 1999. A ideia 

se baseia em identificar a estrutura das relações entre os vários capitais originários e 

municípios de destino, bem como também busca dar conta de mensurar o processo de 

concentração e desconcentração de propriedades rurais beneficiadas com o recurso. 
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Para facilitar a visualização e a análise desse processo através das técnicas de 

redes foi necessário realizar cortes temporais no banco de dados, o que resultou na criação 

de três períodos. O primeiro período teve duração de 13 anos com início em 1966 até 

1979, o segundo foi de 1980 a 1989 e o último período foi de 1990 a 1999 (se ressalta 

que a criação dos períodos foi feita mediante a literatura disponível). A ferramenta foi 

utilizada como meio de visualizar a política de incentivos fiscais e sua orientação para as 

mesorregiões do estado, movimentações que ocorreram a partir dos capitais originários, 

que aprovaram projetos em diversos municípios ao longo dos períodos supracitados. 

Para melhor qualificar os resultados, será apresentado em seguida de cada rede 

uma tabela e um gráfico de árvore. A tabela visa sintetizar os resultados do grau (degree), 

métrica que se divide em grau de entrada (in-degree) e saída (out-degree), e que consiste 

basicamente no número absoluto de fluxos que chegam até um ator (entrada) e no número 

absoluto de fluxos que partem de um ator até outros atores (saída). Vale acrescentar que 

os resultados da tabela apresentam o número absoluto de projetos para o período e uma 

escala referente ao peso dos projetos atribuído com base no tamanho em hectare. O peso 

é capturado pelo calculo do grau de saída ponderado (weighted out-degree) (HANSEN; 

SHEIDRMAN; SMITH, 2011). 

O mapa de árvore por sua vez segue um raciocínio parecido, porém, visa 

representar os resultados estatísticos referentes ao calculo do grau de entrada (weighted 

in-degree), e assimo como o ponderado de saída leva em conta os pesos atribuídos a partir 

da faixa de hectare de cada projeto. Neste caso o tamanho das caixas em cada gráfico visa 

representar o tamanho dos projetos em cada município de destino. Assim, teremos noção 

a respeito tanto do movimento dos capitais originários para os municípios e suas 

mesorregiões, isto é, quantos projetos e o peso destes, quanto dos municípios para os 

projetos beneficiados e seu tamanho em termos de hectare. 

Posto isto, entre 1966 a 1979, o contexto histórico relacionava-se diretamente com 

o discurso de industrialização da Amazônia, sobretudo quando do lançamento do 

programa Operação Amazônia. A partir de 1966, quando a agropecuária é incluída entre 

os setores passiveis de ser incentivado, além da consolidação de proprietários que já 

estavam na região, sejam paraenses ou não, observa-se a também a chegada de uma leva 
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de novos proprietários, de diferentes estados e países, que a partir dos incentivos, 

passaram a ter o controle de grandes extensões de terras no estado do Pará, 

Esse intervalo concebe o período em que os projetos agropecuários e 

agroindustriais se concentravam na mesorregião do Sudeste paraense e eram destinados 

prioritariamente para capitais originários de outras regiões (FERNANDES, 2015 apud 

MARQUES, 2010). Essa afirmativa pode ser evidenciada pelos dados do banco, uma vez 

que foram aprovados 106 projetos no referido intervalo de tempo. A Figura 2 apresenta a 

rede elaborada com intuito de captar o padrão do caminho entre os diferentes capitais 

envolvidos e os municípios de destino da referida política. Para o caso desta, ressaltam- 

se apenas os fluxos entre municípios com capitais nacionais e internacionais. 

 
Figura 2: Origem e destino dos incentivos fiscais concedidos pela Sudam (1966-1979). 

Fonte: SUDAM (1966-1999). Elaborado pelos autores (2018). 

 

São Paulo e Pará foram os capitais originários com maior grau de saída, ambos 

concentravam a mesma quantidade de municípios destino (11 total). Entretanto do ponto 

de vista do tamanho das propriedades envolvidas, isto é, se analisado a partir do resultado 

do grau de saída ponderado, verifica-se São Paulo como o capital de origem de municípios 

com projetos de maiores faixas de hectare registradas. Constata-se 
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também que, projetos com origem em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, também se 

mostram expressivos (Ver Tabela 1). 

Tabela 1: Capitais de originários e municípios com projetos beneficiados pelos 

incentivos fiscais da Sudam (1966-1979). 
 

Fonte: SUDAM (1966-1999). Elaborado pelos autores (2018). 

 

Os resultados possibilitam inferir que neste primeiro período os municípios com 

capital de origem localizados em São Paulo, foram os que mais se beneficiaram com os 

recursos dos incetivos fiscais. O tamanho dos projetos dos 11 municípios incentivados 

por capitais com origem em São Paulo, extrapolam a faixa de 220 mil hectares, fato que 

justifica o maior volume de recursos. 

Quando observado com mais detalhe, apenas no Sudeste paraense foram 

incentivados 71 projetos, seguidos do Nordeste paraense com 22, mesorregião de Belém 

com 9, Marajó com 2 e por fim o Baixo amazonas também com 2 projetos. A mesorregião 

do Sudeste paraense além de apresentar alguns dos municípios com maior número de 

projetos em termos absolutos, também concentrava aqueles com as maiores faixas de 

hectares (Conceição do Araguaia; Santana do Araguaia; Paragominas; São Felix do 

Xingu, respectivamente). Projetos localizados nos municípios do Nordeste paraense (São 

Domingos do Capim; Viseu; Ourém, respectivamente) e mesorregião de Belém 
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(Castanhal) também se destacam com grandes faixas de hectares. Na Figura 3 estão os 

resultados os municípios beneficiados durante o período: 

 

Figura 3: Municípios de destino dos projetos incentivados pela Sudam (1966-1979). 
 

 
Fonte: SUDAM (1966-1999). Elaborado pelos autores (2018). 

 

Claramente, comprova-se o fato de que neste primeiro momento, o Sudeste 

paraense foi o centro em torno do qual os capitais principalmente paulistas direcionavam 

os recursos recebidos da SUDAM. 

Com o início dos anos 1980, houve uma reconfiguração que criou novas 

centralidades para a política de incentivos fiscais. Do ponto de vista estrutural o fracasso 

da grande empresa agropecuária esteve diretamente ligado à crise dos latifúndios 

empresariais, associado ao reordenamento da base produtiva camponesa, mas também se 

ligava ao ressurgimento das fazendas que sempre tiveram uma conexão muito forte a 

figura dos tradicionais coronéis. 

Já em termos conjunturais, Costa (2012), sugere que o conteúdo da nova carta 

magna da República de 1988, que criou fundos de investimentos com regras próprias, 

como foi o caso do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO colaborou 

com a diversificação. Além disso, os resultados apurados a partir da Comissão de 

Avaliação dos Incentivos Fiscais - COMIF, criado por decreto em março de 1985, assim 
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como a publicação do Censo Agropecuário no mesmo ano, confirmaram o quadro de 

fracasso dos vários projetos incentivados em números. Ainda segundo Costa (2012, 

p.190) questionava-se o insucesso dos investimentos agropecuários – fortemente 

incentivados durante o período 1966 a 1979. Entre os questionamentos, perguntava-se o 

porquê os incentivos foram concedidos majoritariamente a grupos familiares e 

empresariais de fora da região na sua maioria de São Paulo. 

Com a redemocratização no estado do Pará, as oligarquias locais não beneficiadas 

no primeiro período, organizaram-se em tono daquilo que ficou conhecido como 

“Movimento Neocabano”, que reivindicou uma maior participação de segmentos como, 

o de atores ligados as oligarquias locais que perderam na sua maior parte, força política e 

econômica no regime militar. Costa (2012) coloca que se antes de 1980 a predominância 

dos grupos empresariais de fora coincidia com as áreas de fronteira não consolidada do 

Sul e Sudeste paraense, após 1980, segundo o autor, as áreas de colonização antiga, de 

domínio da tradicional oligarquia, passaram também a ser o destino dos incentivos. Posto 

isto, na Figura 4 apresenta-se a configuração discutida acima. Apesar desse segundo 

período ter durado apenas nove anos, foi verificado que se aprovou uma maior quantidade 

de projetos, 184 no total sendo 6 de origem internacional. 

Ocorreram mudanças importantes, como o redirecionamento dos recursos para 

capitais com origem no estado do Pará, sobretudo oligarquias locais, o destino para áreas 

principalmente aos municípios do Nordeste paraense, Belém e Marajó. Com origem de 

São Paulo foram identificados 17 municípios em quatro das cinco mesorregiões do estado, 

enquanto que com origem de capitais paraenses, foram identificados 41 municípios de 

destino, abarcando desta forma as cinco mesorregiões. Os municípios do Sudeste Paraense 

permaneceram ainda em destaque como a segunda mesorregião que mais recebeu 

incentivos, o que possibilita indicar que a centralização de capital e a concentração de 

terras encontradas no período antecessor reside, no entanto se percebe é uma maior 

participação do capital paraense como um todo nos projetos aprovados nessesegundo 

período. 
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Figura 4: Origem e destino dos incentivos fiscais concedidos pela Sudam (1980-1989). 

Fonte: SUDAM (1966-1999). Elaborado pelos autores (2018). 

 
Assim como para o período anterior, na Tabela 2, estão os principais resultados 

de centralidade que justificam a concentração dos projetos em torno de capitais paraenses. 

Tabela 2: Capitais de originários e municípios com projetos beneficiados pelos 

incentivos fiscais da Sudam (1980-1989). 

 

 
Fonte: SUDAM (1966-1999). Elaborado pelos autores (2018). 
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Quanto as faixas de hectares, como observado, no primeiro período, os projetos 

eram caracterizados entre outras coisas, por estarem em faixas de hectares maiores, fato 

que não é observado neste segundo momento. Aproximadamente 87% das propriedades 

eram menores que 10 mil hectares, 13% correspondiam a projetos com propriedades entre 

10 e 80 mil hectares e apenas um projeto encontrava-se na faixa de 80 a 150 mil hectares, 

sendo este localizado em Almeirim no Baixo Amazonas. Os municípios do Sudeste 

paraense, continuam concentrando os maiores projetos em termos de hectares quando 

obeservado o resultado da Figura 5, abaixo que leva em conta o resultado do grau de 

entrada ponderado. 

 
Figura 5: Municípios de destino dos projetos incentivados pela Sudam (1980-1989). 

 

Fonte: Elaborado pelos autores com dados do cadastro dos incentivos da Sudam (1966-1999). 

Nota: Constam na mesorregião do Nordeste paraense: Capitão Poço, Magalhães Barata e São Caetano de 

Odivelas, todos com 1 projeto cada. Na mesorregião Metropolitana de Belém, consta o município de 

Inhangapi com 1 projeto. 

 

 

Foram incentivados 49 projetos no Nordeste paraense, seguidos do Sudeste 

paraense com 48, mesorregião de Belém com 37, Marajó com 30, o Baixo Amazonas 

com 17 e por fim o Sudoeste paraense com 3. 

O movimento de diversificação geográfica quanto aos municípios beneficiados 

observados durante toda a década de 1980, é o mesmo verificado durante a década de 

1990. Entretanto, no que confere aos capitais originários, Pará e São Paulo ainda 

comportam-se como os mais centrais dentro da rede, seguidos de Bahia e Pernambuco. 
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Foram incentivados no período de 1990 a 1999 um total de 86 projetos com origem 

em capitais nacionais, e 1 com origem de capital japonês no município de Santarém 

Novo, mesorregião do Nordeste paraense. 

Chama a atenção o fluxo que segue em direção a municípios da mesorregião do 

Sudoeste paraense como Altamira, Anapu, Uruará, Vitória do Xingu, Pacajá e Brasil 

Novo, municípios que nos outros dois períodos não receberam nenhum incentivo fiscal 

(Figura 6).  Além disso, ainda é notável a redução no tamanho dos projetos, uma vez que 

agora neste  último período 91,57% são menores que 10 mil hectares. 

 

 

Figura 6: Origem e destino dos incentivos fiscais concedidos pela Sudam (1990-1999). 
 

 
Fonte: SUDAM (1966-1999). Elaborado pelos autores (2018). 

 

 

 
Na Tabela 3, estão assim como para os outros dois períodos os capitais e o 

número de municípios incentivados por estes: 
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Tabela 3: Capitais de originários e municípios com projetos beneficiados pelos 

incentivos fiscais da Sudam (1990-1999). 
 

Fonte: SUDAM (1966-1999). Elaborado pelos autores (2018). 

 
 

No total 29 municípios receberam incentivos de capitais paraenses, 15 a menos 

em relação ao período anterior. Capitais paulistas reduziram consideravelmente sua 

participação no que diz respeito à política para o período de 1990 a 1999, passando a 

incentivar projetos apenas em 8 municípios, com um detalhe para diversificação 

geográfica destes, uma vez que diferentemente dos períodos anteriores em que estes 

estiveram fortemente ligados a mesorregião do Sudeste paraense, agora estes incentivam 

também municípios na mesorregião como o Sudoeste. Abaixo na Figura 7 estão os 

principais municípios de destino dos incentivos referentes ao terceiro período: 
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Figura 7: Municípios de destino dos projetos incentivados pela Sudam (1980-1989). 

 

 
Fonte: SUDAM (1966-1999). Elaborado pelos autores (2018). 

 

 

No total, 86 projetos foram incentivados com recursos da SUDAM, entretanto, 

assim como no período anterior, foi observada a mesma redução no tamanho das 

propriedades. A mesorregião do Sudoeste paraense concentra o maior número de projetos 

neste período, um total de 37, estes se destacam por serem os maiores bem como é 

apontado pelos resultados da figura acima. O Sudeste paraense e Nordeste paraense 

aparecem logo atrás, cada um com 19 e 17 projetos respectivamente. 

Diante dos quadros que apresentam os fluxos de recursos entre capitais de origem 

e municípios incentivados, constata-se a alta concentração de projetos na mesorregião do 

Sudeste Paraense para o período que vai de 1966 até 1979. Entretanto, como foi visto no 

período que vai de 1980 a 1999, houve uma maior diversificação e redução no tamanho 

da área desses destes, porém ainda assim, o Sudeste possuía uma representatividade 

importante quanto ao número de projetos, ainda que tenha ocorrido uma maior 

participação de capitais paraenses. 
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A mudança no perfil dos incentivos entre 1980 e 1989, colocam municípios das 

mesorregiões do Nordeste paraense, de Belém e do Marajó, locais associados 

tradicionalmente as oligarquias do estado do Pará. De 1990 a 1999, permanece a 

diversificação, entretanto, há também um redirecionamento destes para regiões ainda não 

consolidadas como é o caso dos municípios do Sudoeste do Pará. 

Dessa forma com os dados do cadastro da SUDAM, chega-se a alguns 

apontamentos importantes em relação à centralização de capital e concentração de 

projetos e consequentemente de terras e recursos. O primeiro deles consiste no fato de 

que, dentro todos os incentivos recebidos por município no estado do Pará, isto é, para 

todo o período de 1966 a 1999, foi verificado que aqueles que mais receberam recursos 

localizaram-se no Sudeste do paraense, com destaque para Conceição do Araguaia, 

Santana do Araguaia e Paragominas. O segundo apontamento é o de que um número 

expressivo de “superprojetos”, dado o tamanho destes em termos de hectare foram 

instalados também nessa mesorregião, sobretudo no período de 1966 a 1979. Essa 

constatação é de fundamental importância e será mais bem justificada a seguir, na medida 

em que explicitamos os fatores que levaram o Sudeste Paraense a concentrar os maiores 

projetos incentivados no período destacado. 

 
4. CONCENTRAÇÃO DE PROJETOS INCENTIVADOS PARA O SUDESTE PARAENSE 

(1966-1979) 

Tomando a amostra obtida de projetos incentivados no Pará para todo o período, 

isto é, de 1966 e 1999, foram aprovados 376 projetos, destes 140 se concentraram no 

Sudeste paraense. No Gráfico 1, é possível ver a distinção da região estudada, mas 

também sua perda de imponência no decorrer do tempo, bem como uma diversificação 

das áreas que receberam incentivos, isso estava associado as reorientações da política de 

incentivos e mudanças no papel institucional do Governo Federal ao longo    do tempo. 
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Gráfico 1: Quantidade de projetos incentivados por mesorregião de acordo com os 

períodos determinados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SUDAM (1966-1999). Elaborado pelos autores (2018). 

 

Em relação ao tamanho dos projetos, a literatura apresentada junto às redes feitas 

(Figuras 2, 4 e 6) no tópico anterior sinalizam que o tamanho dos projetos incentivados 

no primeiro período (1966-1979) eram maiores em relação aos períodos subsequentes, 

além de se concentrarem principalmente no Sudeste paraense. No estado do Pará, de 1966 

a 1999 foi privatizado com incentivos da SUDAM uma área total de 3.410.190 milhões 

de hectares. Apenas no período destacado, foi privatizado no Pará com os incentivos uma 

área de 2.186.944 milhões de hectare2, esse foi o período que mais obteve extensões de 

terra incentivadas. Observou-se que 70,02% (1.528.335ha) dessa área estava no Sudeste 

paraense. 

Trata-se de uma porcentagem significativa que destaca o Sudeste paraense em 

relação às outras mesorregiões, ela ainda concentrou áreas incentivadas nos dois períodos 

seguintes, mas em proporções menores, bem como ilustrado no Gráfico 2. Os projetos 

aprovados no período 1980-1989 e 1990-1999 passaram a ter tamanhos menores e 

estiveram mais distribuídos pelo território do Pará. 

 

 
 

2 No período 1980 a 1989, foram privatizados com incentivos da SUDAM no Pará  907.859 mil hectares, 

enquanto  no período 1990 a 1999, foram incentivados 315.387 mil hectares. 
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Gráfico 2: Quantidade de terra em hectare incentivada por mesorregião nos períodos 

determinados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: SUDAM (1966-1999). Elaborado pelos autores (2018). 

 

No Sudeste paraense instalaram-se via incentivos fiscais empresas como a 

Volkswagen do Brasil S/A, Villares, Bozano-Simonsen, Supergasbras, além de nomes do 

mundo dos negócios: Lanari do Val, Lunardelli, Malzoni e outros. Os interesses 

representados não se restringem às grandes empresas agropecuárias ou agroindustriais. 

Entre novos proprietários, projeta-se a galeria dos bancos nacionais que caracterizam a 

figura financeira dessa apropriação de terras: Bradesco, Bamerindus e Mercantil de São 

Paulo. 

O sobressalto do Sudeste paraense nesse primeiro período se apresentou dessa 

forma em virtude de um arranjo institucional formado entre agentes econômicos, mais 

especificamente entre os grupos A e B (grupos apresentados no tópico 2) e o Governo 

Militar para salvaguardar seus interesses. Os incentivos fiscais não se concentraram por 

coincidência nessa mesorregião, bem como suas gigantes extensões tinham motivos e 

funcionalidades. 

Atores de grande importância instalados no Sudeste atraídos por iniciativas 

governamentais anteriores, em virtude de relações consolidadas com o Governo Federal, 

conseguiram direcionar os incentivos para as áreas que já possuíam propriedades, assim 
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como esses mesmos atores atraíram novos empresários para região na busca de incentivos 

e garantiam que os novatos também tivessem projetos aprovados. De acordo com o 

Gráfico 3 (abaixo), 66% dos projetos aprovados eram de capital paulista. Assim é possível 

salientar a predominância de um grupo de atores paulistas nesse primeiro período (1966- 

1979), que possuíam laços fortes entre si e alguns laços fracos, segundo denominação de 

Granovetter (2002; 2009)3 que se conectavam com os Governos – na esfera estadual e 

federal – pra defenderem seus interesses privilegiando seus projetos. 

Gráfico 3: Porcentagem de participação dos capitais originais dos projetos incentivados 

no Estado do Pará no período 1966-1979 

Fonte: SUDAM (1966-1999). Elaborado pelos autores (2018). 

 

A terra passou a ser um componente importante nessas circunstâncias, pois a 

mesma propriedade de terra passou a ser garantia para os incentivos de acordo com as 

diretrizes para a aprovação do projeto. Assim como, o tamanho da propriedade 

classificava o empreendimento como grande projeto, logo mais teria o incentivo. Assim a 

lógica da terra como mercadoria que no decorrer do tempo com intervenções estatais foi 

se estabelecendo, se consolidou com a política de incentivos fiscais.  

 

3 Para ampliar a compressão da importância dos laços fracos e fortes nesse contexto ver Andrade (2018). 
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A regulamentaçãoda propriedade privada passou a ter mais relevância para assegurar 

esse mercado e efetivar esse componente que passou a ser um ativo do capital. O Sudeste 

paraense aprovando 71 projetos no primeiro período incentivou uma área que equivalia 

a 5,14% do seu território, ou seja, a efetivação de 1.528.335ha que foram formal e 

informalmente direcionados para o desenvolvimento do mercado de terras na região. 

 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A expansão dos limites da fronteira econômica e demográfica brasileira para a 

Amazônia, com a construção da Belém-Brasília no final dos anos 1950 seguida pelas 

políticas públicas dos governos militares a partir de 1964, trouxeram mudanças 

institucionais bastante substanciais para o processo de constituição da vida econômica, 

social e ambiental da Amazônia nas últimas décadas. No contexto do avanço em 

específico das frentes de expansão e das frentes pioneiras, principalmente na região do 

sul e sudeste paraense, essa dinâmica se fez presente de modo a constituir um imenso 

mercado de terras na região. 

Controladas pelas centenas de empresas do centro-sul, principalmente de São 

Paulo, que implantaram projetos agropecuários com recursos dos incentivos fiscais 

concedidos pelo governo federal para quem investisse na Amazônia, a expansão da frente 

agropecuária na região gerou um processo de privatização e concentração fundiária, que 

teriam enormes consequências em relação ao futuro da dinâmica agrária na região. Com 

esses processos históricos, atores foram atraídos e mercados constituídos, mudando 

completamente a dinâmica territorial da desta parte da região amazônica. De maneira 

específica, o Sudeste paraense que foi palco de manobra nacional do Estado e local de 

ação de várias frentes agrominerais, acabaram por constituir um mercado de terras 

altamente concentrado na mão de grandes empresas. 

Nesse sentido, a pesquisa identificou que determinados grupos econômicos, 

principalmente paulistas, que adquiriram terras públicas no Sudeste paraense, e logo em 

seguida comercializaram-nas (a partir de manobras institucionais viabilizadas pela 

atuação do Estado, como foi a política dos incentivos fiscais), acabaram por constituir um 

perfil institucional bastante específico para o funcionamento do mercado de terras na 

região. Esses grupos controlaram o acesso à terra com o apoio do Estado, de modo que 
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mediante relações preestabelecidas determinaram a forma como esse mercado foi firmado 

e construído. 

Ficou evidente a partir dos resultados empíricos também a magnitude e a 

importância do período que se estende 1966 a 1979, para a constituição do mercado de 

terras na região específica do Sudeste Paraense. Desta forma, este artigo analisou esta 

etapa do processo histórico de constituição do mercado de terras no Estado do Pará, 

utilizando um recorte específico de análise os dados de incentivos fiscais concedidos pela 

Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) de maneira genérica, 

entre os anos de 1966 e 1999. Para isso, buscou-se fundamentar teoricamente a discussão 

e propósito do artigo com os estudos que apontam a natureza histórica do processo de 

expansão da fronteira agropecuária para a Amazônia a partir dos anos de 1960. 

Os principais resultados, apontam o processo de concentração e dispersão dos 

incentivos fiscais em regiões diferentes do Estado do Pará, e com incentivos direcionados 

à agentes econômicos de origem diversas. Destaca-se ainda o alto nível de concentração 

dos incentivos fiscais concedidos para grandes empreendimentos de empresários 

paulistas direcionados à região do Sudeste Paraense entre os anos de 1966 e 1979. O que 

nos permite concluir pela importância deste momento histórico também para a 

compreensão do perfil altamente concentrado do processo de expansão e consolidação de 

um mercado de terras na região. O que explica em grande medida o alto nível de conflitos 

e violência ainda hoje presentes nessa região da Amazônia. 
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