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Resumo 

Segundo a Teoria da Transição Florestal, países menos desenvolvidos teriam altas taxas 

de desmatamento, pois a economia destes países é baseada no desenvolvimento e 

expansão agrícola. Com o avanço do desenvolvimento econômico a industrialização, 

urbanização e a modernização do uso da terra levariam ao abandono de terras menos 

adequadas à agricultura que seriam ativamente reflorestadas ou regenerariam. Visto que 

São Paulo vem apresentando ganhos de cobertura florestal nativa, este estudo teve como 

objetivo principal identificar os fatores relacionados ao processo de transição florestal 

no estado de São Paulo entre 1960 e 2006. Para isso, o Capítulo 1 avaliou as 

discrepâncias entre três estimativas de cobertura florestal nativa disponíveis para o 

estado de São Paulo (censo agropecuário e dois mapeamentos com resolução de 10m e 

30m), em escala municipal, e as possíveis fontes de viés associadas aos métodos de 

coleta. O Capítulo 2 identificou os fatores socioeconômicos e biofísicos associados ao 

desmatamento e à recuperação das florestas nativas nos municípios do estado de São 

Paulo em quatro períodos consecutivos (1960-1970, 1970-1980, 1980-1996, 1996-

2006).  Os resultados do Capítulo 1mostraram que o censo agropecuário subestima a 

cobertura florestal quando há áreas protegidas nos municípios. Mapas com resolução de 

30m também subestimam a cobertura florestal nativa em relação aos mapas com 10m de 

resolução, visto que não detectam pequenos fragmentos. As três fontes de dados são 

congruentes, porém os vieses relacionados aos métodos podem refletir nos resultados. 

Logo, a escolha dos dados deve ser feita de acordo com os objetivos do estudo a ser 

desenvolvido e considerando os métodos de coleta e possíveis fontes de viés de cada 

conjunto de dados. O Capítulo 2 mostrou que as perdas de florestas ocorreram 

principalmente em municípios com solos mais úmidos e/ou naqueles em que houve 

expansão de cultivos. Enquanto ganhos de florestas ocorreram principalmente em 

municípios com maior cobertura florestal, maior declividade média, que empregaram 

maior número de trabalhadores permanentes e usaram mais fertilizantes. Estes 

resultados mostram que, entre 1960 e 2006, a expansão do uso da terra levou a perdas 

de florestas em áreas mais adequadas à agricultura de São Paulo. Com o tempo, porém, 

fatores que aumentam a produtividade ou reduzem a conversão de áreas naturais 

levaram ao aumento de florestas, principalmente em terras menos adequadas à 

agricultura. Tais fatores, no entanto, foram influenciados por políticas governamentais 

para modernização da agricultura e proteção dos ecossistemas naturais, e pela pressão 

do mercado externo por certificação ambiental. Estes resultados enfatizam a 

necessidade de se considerar, em conjunto, desenvolvimento da agricultura e 

conservação do meio ambiente para o desenvolvimento de políticas de uso da terra mais 

eficientes. 

 

Palavras-chave: transição florestal; estimativas de cobertura florestal; desmatamento; 

recuperação de florestas nativas; São Paulo 
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Abstract 

According to Forest Transition Theory, less developed countries or regions present high 

rates of deforestation because their economy is based on agricultural development and 

agriculture expansion. As the economy develops industrialization, urbanization and 

agriculture modernization lead to the abandonment of lands less suitable for agriculture 

which are reforested or regenerate spontaneously. Since forest cover of São Paulo has 

increased, this study aimed to identify the socioeconomic and biophysical factors 

related to forest transition in the state of São Paulo between 1960 and 2006. For this 

purpose, Chapter 1 evaluate the discrepancies among three free datasets of São Paulo’s 

forest cover (agricultural census, maps at 10m and 30m resolution), in municipality-

scale, and the possible sources of bias. Chapter 2 identified the factors related to 

deforestation and forest gains in São Paulo’s municipalities during four consecutive 

intervals (1960-1970, 1970-1980, 1980-1996, 1996-2006). Chapter 1 showed that 

census underestimate forest cover when legally protected areas are present, reflecting 

the limitation of survey methods in rural properties. Maps at 30m resolution also 

underestimate forest cover in comparison to maps at 10m resolution, since 30m 

resolution cannot detect small and narrow patches. The three datasets are congruent, but 

the results indicate that bias related to methods can affect analysis results. Therefore, 

users should choose a dataset according to aims of the study and considering the sources 

of bias in the data. Chapter 2 showed that forest losses were greater in municipalities 

with moist soils and large tracts of agricultural lands, while forest gains were higher in 

municipalities with high forest cover and steep slopes, and that employed a large 

number of permanent workers and relied on high fertilizer input. Between 1960 and 

2006, land use expansion led to forest losses in more suitable areas for agriculture in 

São Paulo. Over time, factors that increase productivity or reduce pressure on land 

development led to forest gains mainly in less suitable lands. These proximate factors, 

however, were driven by underlying factors as governmental policies to modernize 

agriculture and protect natural ecosystems, and by external market demands for 

environmental certification. These results highlight the need to jointly consider 

agricultural development and environmental conservation policies for the development 

of effective land use policies. 

 

Key-words: forest transition; forest cover estimates; deforestation; forest recovery; São 

Paulo 
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Introdução Geral 

 

Há décadas países tropicais em desenvolvimento apresentam altas taxas de 

desmatamento, em grande parte devido à expansão das áreas agrícolas sobre florestas 

primárias (Gibbs et al. 2010, Hansen et al. 2013, Kim et al. 2015). Em alguns países, 

como Brasil, estas taxas declinaram significativamente (Hansen et al. 2013), em outros, 

como Panamá, Guatemala e Costa Rica, ganhos líquidos de cobertura florestal nativa 

estão ocorrendo (Aide et al. 2013, Crk et al. 2009, Yackulic et al. 2011, Redo et al. 

2012). Este processo de reversão de tendências é descrito pela Teoria da Transição 

Florestal (Mather 1992). 

A Teoria da Transição Florestal (TTF) é baseada na Curva de Kuznets 

Ambiental (CKA) que relaciona o crescimento econômico, geralmente medido pela 

renda per capta, à degradação ambiental. De acordo com a CKA, o crescimento da 

economia inicialmente promove a degradação ambiental. À medida que a economia 

cresce e a degradação atinge seu máximo, a qualidade ambiental melhora em resposta à 

preocupação com o meio ambiente e aos esforços para proteção ambiental (Dinda 

2005). O resultado é uma curva em forma de “U” invertido (Fig. 1A).  

 

 

FIGURA 1. Curva de Kuznets Ambiental (A) e Curva da Transição Florestal (B). 

 

Similarmente, a TTF descreve a relação entre a cobertura florestal e o 

desenvolvimento econômico de uma nação (Fig. 1B). A transição ocorre quando o 

desmatamento e a conversão de áreas naturais para outras formas de cobertura das terras 

são superados pelo aumento de áreas florestais. Assim que o desenvolvimento 

econômico atinge determinado limiar no qual a cobertura florestal é mínima, os países 
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começam a apresentar ganhos líquidos de cobertura florestal (Fig. 1B) (Mather 1992). 

Este processo é dividido em quatro fases (Fig. 2) (Angelsen 2007). 

 

 

FIGURA 2. Fases do processo de transição florestal (Fase I a IV) e a variação da 

cobertura florestal em cada fase. Modificado de Angelsen (2007). 

 

Num primeiro estágio do desenvolvimento econômico, o país ou região possui 

grandes extensões de florestas intactas e taxas muito baixas de desmatamento (Fig. 2, 

Fase I). Posteriormente, a expansão da agricultura, principal meio de subsistência e de 

crescimento econômico em países em desenvolvimento, provoca a conversão de 

extensas áreas de florestas nativas em pastos e cultivos agrícolas (Fig. 2, Fase II). 

Quando as florestas nativas são reduzidas a pequenos remanescentes imersos em matriz 

agrícola, o desmatamento desacelera e estabiliza (Fig. 2, Fase III). Mudanças sociais, 

políticas e econômicas favorecem a recuperação das florestas, por meio do abandono de 

terras e regeneração espontânea das florestas ou promovendo a restauração de áreas 

degradadas (Fig. 2, Fase IV) (Angelsen 2007).  

O desmatamento é causado por diversos fatores que influenciam diretamente 

(e.g. expansão da agricultura, construção de estradas, extração de madeira, entre outros) 

ou indiretamente (e.g. modernização da agricultura, industrialização, urbanização, 

desenvolvimento de políticas públicas, entre outros) as decisões em relação aos tipos de 

uso da terra (Geist & Lambin 2002). A conversão seguida de recuperação das florestas 

resulta de interações complexas entre estes fatores (Mather 1992, Mather & Needle 
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1999, Rudel et al. 2005, Barbier et al. 2010, Lambin & Meyfroidt 2010, Molin et al. 

2017).  

Alguns autores buscaram identificar os mecanismos (e fatores) associados à 

transição florestal, e descreveram vias ou caminhos para sua ocorrência. Entre as vias 

descritas estão a via da escassez florestal (Forest scarcity pathway), a via das políticas 

públicas (State forest pathway), a via do desenvolvimento econômico (Economic 

development pathway), a via da globalização (Globalization pathway) e a via do 

pequeno produtor (Smallholder, tree-based land use pathway) (Rudel et al. 2005, 

Lambin & Meyfroidt 2010).  

A via da escassez florestal (Forest scarcity pathway) sugere que os ganhos 

líquidos de cobertura florestal nativa são uma resposta ao declínio de produtos florestais 

e da provisão de serviços ecossistêmicos, que encorajam programas governamentais de 

recuperação das florestas (Rudel et al. 2005). Segundo a via das políticas públicas (State 

forest pathway), a escassez de produtos florestais também poderia incentivar o 

desenvolvimento de políticas públicas para a modernização da economia e uso da terra, 

integração de minorias étnicas, incentivo ao turismo ecológico e à criação de uma 

imagem mais “verde” do país que levariam à conservação e ao aumento das florestas 

(Lambin & Meyfroidt 2010). 

O desenvolvimento da economia é apontado pela via do desenvolvimento 

econômico (Economic development pathway) como gatilho para o aumento das florestas 

nativas, pois encorajaria a migração da força de trabalho rural para os setores da 

indústria e serviços nos centros urbanos. O declínio da mão-de-obra e consequente 

aumento de custos na agricultura com mão-de-obra levariam à intensificação da 

agricultura em terras mais férteis e abandono de terras marginais (Rudel et al. 2005). 

Impulsionada pelo desenvolvimento econômico, a integração da economia ao mercado 

internacional por meio de commodities, turismo ecológico, ideias conservacionistas e 

acordos ambientais multilaterais também teriam efeitos positivos sobre as florestas 

nativas, de acordo com a via da globalização (Globalization pathway) (Lambin & 

Meyfroidt 2010).  

Por fim, a via do pequeno produtor (Smallholder, tree-based land use pathway) 

destaca o importante efeito das decisões dos pequenos proprietários sobre a manutenção 

das florestas. Visto que são diretamente afetados pelo declínio da provisão de serviços 

ecossistêmicos em suas propriedades, os pequenos agricultores utilizariam inovações 

nos sistemas rurais para um cultivo mais amigável, como sistemas agroflorestais, além 



7 

 

de espontaneamente utilizarem cercas-vivas e manterem alguma cobertura florestal 

nativa nas propriedades (Lambin & Meyfroidt 2010).  

Além dos fatores descritos nas vias propostas, o ajuste agrícola a áreas mais 

produtivas também tem sido associado a ganhos de cobertura florestal. A concentração 

da produção em áreas mais férteis aliada ao uso de tecnologias levaria ao aumento 

significativo da produtividade. Como consequência, a expansão agrícola declinaria e 

terras pouco produtivas seriam abandonadas e recuperariam a vegetação nativa (Mather 

& Needle 1998, Igari & Tambosi 2016).  

Embora coerentes com os mecanismos que possivelmente conduzam a transição 

florestal, os fatores associados ao aumento da cobertura florestal nativa de cada país ou 

região são específicos, pois refletem mudanças socioeconômicas, políticas e culturais 

em cada localidade e em períodos específicos (Perz & Walker 2002, Mather & Needle 

1999, Uriarte et al. 2010, Zhang et al. 2015). Logo, dependendo do contexto, os 

mesmos fatores apontados pelas vias da transição florestal podem interagir 

diferentemente, levando ao desmatamento ao invés de recuperação das áreas nativas. 

Por exemplo, o decréscimo da população rural não leva necessariamente à recuperação 

das florestas nativas (Mather & Needle 1999), mas pode promover a fragmentação de 

florestas em resposta ao crescimento da população urbana e expansão dos grandes 

centros urbanos (Crk et al. 2009, Yackulic et al. 2011, Gao & Yu 2014).  

O aumento de florestas secundárias, por sua vez, pode ocorrer paralelamente à 

perda de florestas primárias, reduzindo a idade dos remanescentes florestais nativos. 

Esta secundarização dos remanescentes leva ao empobrecimento da biodiversidade e ao 

declínio da provisão de serviços ecossistêmicos (Lira et al. 2012, Ferraz et al. 2014). 

Além disso, tais ganhos de florestas secundárias podem estar associados ao 

deslocamento da produção agrícola para áreas com menores custos de produção ou leis 

ambientais e trabalhistas menos rígidas, onde o desmatamento ocorre em larga escala 

(Pfaff & Walker 2010, Meyfroidt et al. 2010, Walker 2012). Isto explica por que os 

estados brasileiros de Santa Catarina (Baptista & Rudel 2006, Baptista 2008), Rio de 

Janeiro (Costa et al. 2017) e São Paulo (Lira et al. 2012, Farinaci & Batistella 2012, 

Barretto et al. 2013, Silva et al. 2016, Molin et al. 2017) apresentaram ganhos líquidos 

de cobertura florestal nativa, enquanto o desmatamento ainda predomina em outras 

regiões como Centro-Oeste e Norte do Brasil (Walker 2012, Barretto et al. 2013).   

De acordo com relatórios técnicos realizados periodicamente pela organização 

não governamental SOS Mata Atlântica em parceria com Instituto Nacional de 
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Pesquisas Espaciais (INPE), o estado de São Paulo vem mostrando considerável 

desaceleração do desmatamento desde a década de 1990 (SOS/INPE, 2016) e ganhos 

líquidos de cobertura florestal nativa (Teixeira et al. 2009, Lira et al. 2012, Farinaci & 

Batistella 2012, Ferraz et al. 2014, Silva et al. 2016, Molin et al. 2017). Somado a isso, 

São Paulo destaca-se dos outros estados brasileiros devido ao alto nível de urbanização, 

alta contribuição ao PIB nacional, economia centrada nos setores de serviços e indústria, 

agricultura fortemente associada ao agronegócio e a investimentos em tecnologia e 

inovação. Neste contexto, é plausível que São Paulo esteja passando pela transição 

florestal, como destacado por estudos realizados em diferentes regiões do estado (Lira et 

al. 2012, Silva et al. 2016, Molin et al. 2017).  

No decorrer do século XX, São Paulo esgotou suas fronteiras agrícolas e montou 

uma potente agroindústria voltada para a exportação, como por exemplo, a indústria do 

suco concentrado de frutas cítricas (Maia 1996). A criação do Sistema de Crédito Rural 

em 1965 impulsionou a transição do uso da terra no estado ao encorajar a modernização 

da agricultura no Brasil (Igari & Pivello 2011), que resultou em importantes mudanças 

socioeconômicas em São Paulo como a mecanização da agricultura, intenso êxodo rural 

e urbanização, aumento significativo no uso de fertilizantes e pesticidas, e expansão da 

área cultivada para a produção de commodities (Veiga & Otani 1983, Camargo & 

Santos 1985, Vicente 1985, Garcia 1986, Carvalho & Silva 1987, Chabaribery 1999). 

Paralelamente, o governo brasileiro criou o Código Florestal Brasileiro (Lei nº 4.771 de 

1965), lei que estabeleceu áreas a serem preservadas dentro de propriedades rurais (e.g. 

Áreas de Proteção Permanente e Reserva Legal) e regras para uso sustentável de áreas 

nativas brasileiras; o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA (Lei nº 6.938 

de 1981), órgão que cria normas e assessora o governo federal para o desenvolvimento 

de políticas de exploração e preservação dos ecossistemas naturais; e o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis – IBAMA (Lei nº 7.735 de 

1989), órgão que objetiva a preservação do meio ambiente e uso sustentável dos 

recursos naturais, mas tem autonomia para fiscalização ambiental, monitoramento 

ambiental e aplicação de penalidades administrativas. Enquanto que, o governo paulista 

criou o Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA (Decreto nº 20.903 de 

1983), órgão estadual que estabelece normas, acompanha a política ambiental no estado 

e conduz audiências públicas para decisão e proposição de medidas de preservação e 

recuperação do meio ambiente.  
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A via da globalização parece explicar a recuperação das florestas de São Paulo, 

visto que a modernização da agricultura e a expansão da área cultivada com 

commodities foram importantes para a economia do estado durante o século XX 

(Chabaribery 1999). Em contrapartida, a criação de vários órgãos ambientais pelos 

governos brasileiro e paulista indica crescente preocupação com o meio ambiente neste 

período (e.g. via das políticas públicas). 

Estudos sobre a transição florestal no estado de São Paulo foram feitos em escala 

regional no Vale do Paraíba para o período de 1985 a 2011 (Silva et al. 2016) e sub-

regional na Bacia do Rio Piracicaba para o período de 1990 a 2010 (Molin et al. 2017). 

A regeneração nestas regiões ocorreu principalmente em áreas próximas de 

remanescentes de Mata Atlântica, menos adequadas à agricultura e distantes de centros 

urbanos e estradas (Silva et al. 2016, Molin et al. 2017).  Este aumento de florestas 

deveu-se principalmente ao abandono de terras para compensação das áreas de Reserva 

Legal e Áreas de Proteção Permanente para o cumprimento da legislação pelos 

proprietários, e para a obtenção de certificação ambiental pela agroindústria da cana-de-

açúcar na Bacia do Rio Piracicaba (Molin et al. 2017) e de papel e celulose no Vale do 

Paraíba (Silva et al. 2016). No entanto, outros fatores como o êxodo rural em resposta à 

industrialização, o desenvolvimento do turismo ecológico e a distribuição desigual de 

crédito rural em benefício do agronegócio foram importantes para o abandono das terras 

em alguns municípios do Vale do Paraíba, indicando a ocorrência de mais de uma via de 

transição florestal na região ao longo do tempo (Silva et al. 2016). 

Com base na constatação do processo de transição florestal em escala regional e 

sub-regional em São Paulo, este estudo buscou identificar os fatores socioeconômicos e 

biofísicos relacionados ao desmatamento e à recuperação das florestas nativas do estado 

de São Paulo. Este é o primeiro estudo da transição florestal em São Paulo que abrange 

todos os seus 645 municípios em longo prazo (1960-2006). Compreender os fatores 

associados a esses processos no estado de São Paulo é fundamental para elaboração de 

medidas e adoção de políticas públicas que busquem a conservação das áreas nativas 

(Hersperger et al. 2010).  Além disso, entender como estes fatores variam ao longo do 

tempo permite explorar cenários futuros de mudanças no uso da terra e suas 

consequências para a cobertura florestal nativa e para a manutenção da biodiversidade 

do estado de São Paulo.  

Este trabalho é constituído por dois capítulos apresentados na forma de artigo 

científico. O Capítulo 1 buscou identificar as possíveis fontes de discrepância entre os 
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dados de cobertura florestal nativa de três fontes distintas que estão disponíveis para o 

estado de São Paulo em escala municipal. São eles, dados do Censo Agropecuário do 

IBGE (IBGE 2006), mapeamento elaborado pela ONG SOS Mata Atlântica com 

resolução espacial de 30m para o período de 2005 a 2008 (SOS/INPE 2009), e 

mapeamento elaborado pelo Instituto Florestal do Estado de são Paulo (SIFESP 2010) 

com resolução de 10m para o ano de 2010. Cada uma das fontes de dados de cobertura 

florestal possuem erros e incertezas associadas aos métodos de obtenção. Assim, uma 

análise sobre a consistência das estimativas provenientes de diferentes fontes de dados 

de cobertura florestal do estado é crucial para que futuros estudos voltados para o 

entendimento dos processos de desmatamento e recuperação da cobertura florestal 

nativa possam avaliar, por exemplo, a possibilidade de combinar estimativas de 

diferentes fontes para criar séries temporais mais longas. 

Os objetivos específicos do Capítulo 1 foram verificar: 

(1) Se as estimativas de cobertura florestal obtidas por censo (IBGE) e por 

imagens de satélite (IF e SOS) são equivalentes. 

(2) Se as diferenças: (a) entre as estimativas de censo e mapeamentos podem ser 

explicadas por características dos municípios como área do município, área censeada, e 

a extensão de áreas protegidas nos municípios (Unidades de Conservação e Áreas de 

Proteção Permanente); (b) entre as estimativas de mapeamentos refletem variações na 

configuração da paisagem, ou seja, na forma dos fragmentos, distância média do 

vizinho mais próximo, área total dos fragmentos. 

(3) Se (a) a porcentagem de cobertura florestal nos municípios está relacionada à 

quantidade de Unidades de Conservação, extensão das Áreas de Proteção Permanente 

(e.g. margens de rios e cursos d’água, topo de morros e áreas com declive superior a 

45º) e características do solo (e.g. capacidade de retenção de água) nos municípios; e se 

(b) esta relação se mantêm com o uso diferentes fontes de dados de cobertura florestal 

nas análises. 

(4) Se o uso de diferentes fontes de dados para complementar uma série 

temporal resulta em diferentes estimativas de tendências de cobertura florestal. 

 

Utilizando os dados do Censo Agropecuário - IBGE, o Capítulo 2 buscou 

identificar os fatores relacionados às variações da cobertura florestal nativa no estado de 

São Paulo em quatro períodos distintos entre 1960 e 2006. Os objetivos específicos do 

Capítulo 2 foram identificar: 
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(1) Os padrões de perdas e ganhos de cobertura florestal em escala estadual 

durante quatro períodos consecutivos (1960-1970, 1970-1980, 1980-1996 e 1996-2006); 

(2) Os fatores socioeconômicos e biofísicos relacionados às perdas e ganhos de 

cobertura florestal nos municípios de São Paulo em quatro períodos consecutivos (1960-

1970, 1970-1980, 1980-1996 e 1996-2006).  
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Conclusão Geral 

 

O aumento de florestas nativas em países tropicais em desenvolvimento parece 

promissor em vista do acelerado desmatamento nos trópicos. A Teoria da Transição 

Florestal associa esta reversão nas tendências de desmatamento às mudanças 

socioeconômicas e políticas dos países. Neste contexto, o objetivo desta tese foi 

identificar os fatores socioeconômicos e biofísicos relacionados ao desmatamento e à 

recuperação das florestas nativas do estado de São Paulo, que apresenta ganhos líquidos 

de florestas desde a década de 1990.  

Para atingir este objetivo, o Capítulo 1 avaliou três diferentes fontes de dados de 

cobertura florestal disponíveis ao público para o estado de São Paulo em escala 

municipal (Censo Agropecuário do IBGE, mapas da ONG SOS Mata Atlântica e 

Instituto Florestal de São Paulo), visto que o entendimento dos fatores que levam ao 

desmatamento ou à regeneração depende de estimativas adequadas de florestas nativas. 

Este primeiro capítulo demonstrou que as três fontes de dados possuem diferenças 

relacionados aos métodos e às características dos municípios. Porém, estas fontes são 

robustas para seus respectivos objetivos principais, que estão alinhados aos métodos 

utilizados por cada instituto/organização (IBGE, SOS ou IF).  

O Censo Agropecuário do IBGE apresenta estimativas menores de cobertura 

florestal em municípios com extensas áreas protegidas (Área de Proteção Permanente e 

Unidades de Conservação), pois limita a coleta de dados às propriedades rurais dos 

municípios. Mapeamentos gerados a partir de imagens com resolução de 30m, como os 

mapas da SOS Mata Atlântica, apresentam estimativas de cobertura florestal, quando 

comparadas ao IF, em paisagens muito fragmentadas onde os remanescentes estão 

muito isolados e são muito pequenos ou muito alongados, pois não os detectam. Porém, 

mapas com essa resolução podem superestimar a cobertura ao caracterizar grupos de 

pequenos fragmentos próximos entre si como um único grande remanescente.  

Estes vieses podem refletir nos resultados de modelos construídos para predizer 

a quantidade de cobertura florestal. Devido às diferenças entre as estimativas, modelos 

para a previsão da cobertura florestal em função da porcentagem de áreas protegidas 

(e.g. Unidades de Conservação e Áreas de Proteção Permanente) e qualidade do solo 

para a agricultura (e.g. capacidade de retenção de água do solo) apresentaram grande 

variação no poder explicativo quando utilizadas diferentes fontes de cobertura florestal 
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como variável resposta. Estes resultados podem levar a conclusões diferentes quanto a 

influencia das variáveis explicativas escolhidas sobre a quantidade de cobertura florestal 

nos municípios paulistas. 

Unir dados de cobertura florestal provenientes de diferentes fontes para construir 

uma série temporal, por sua vez, gerou tendências controversas e tendências inexistentes 

para vários municípios paulistas. Logo, para escolher uma fonte adequada de dados é 

preciso saber se o objetivo do estudo a ser desenvolvido e os métodos utilizados para 

obtenção dos dados são coerentes, ou se os vieses relacionados aos métodos levariam a 

resultados duvidosos.  

De acordo com os resultados do Capítulo 1 optou-se pelos dados do Censo 

Agropecuário do IBGE para desenvolver o Capítulo 2 desta tese, apesar do censo não 

quantificar grande parte das florestas nativas em Unidades de Conservação. Esta escolha 

baseou-se no fato do censo disponibilizar dados de propriedades rurais brasileiras em 

escala municipal desde 1960, permitindo análises em escala municipal e em longo 

prazo. Visto que uma porcentagem baixa da cobertura florestal nativa do estado está em 

Unidades de Conservação e a dinâmica do desmatamento no estado está relacionada às 

mudanças no uso da terra, principalmente em propriedades privadas, dados das 

propriedades foram considerados adequados para o estudo da transição florestal em todo 

o estado (e.g. 645 municípios). 

Sob uma perspectiva histórica, o Capítulo 2 examinou como fatores 

socioeconômicos e biofísicos se relacionam às mudanças de cobertura florestal no 

estado de São Paulo em diferentes períodos (1960-1970, 1970-1980, 1980-1996, 1996-

2006). Observamos que os ganhos de cobertura florestal foram maiores em municípios 

com maior porcentagem de cobertura florestal nativa, maior declividade média, maior 

densidade de trabalhadores permanentes nas propriedades e com intenso uso de 

fertilizantes. As perdas, por sua vez, foram maiores em municípios com solos mais 

úmidos e/ou com grande parcela do município ocupada pela agricultura e pela pecuária.   

Abordando períodos consecutivos, mostramos que a transição florestal em São 

Paulo está relacionada à modernização da agricultura que inicialmente promoveu a 

expansão agrícola – principalmente da produção de commodities – e desmatamento em 

áreas mais adequadas à agricultura. No entanto, a intensificação agrícola, aliada a 

políticas de proteção dos ecossistemas naturais e a exigências do mercado externo por 

certificação ambiental, possibilitou a regeneração das florestas nativas, principalmente 

em áreas menos adequadas à agricultura. Ao demonstrar como os fatores relacionados 



18 

 

ao desmatamento e à recuperação das matas paulistas variam em longo prazo, 

contribuímos para o refinamento futuro de políticas e projetos governamentais que 

buscam conciliar produção agrícola e conservação de ecossistemas naturais. 

Estes resultados indicam, porém, que a transição florestal em São Paulo não é 

explicada por uma única via da transição florestal. O Capítulo 2 sugere que o 

desenvolvimento econômico relacionado à modernização agrícola (via do 

desenvolvimento econômico), a disseminação de ideias conservacionistas, exigindo 

certificação ambiental para importação de produtos paulistas (via da globalização), e a 

criação dos principais órgãos ambientais federais e estaduais a partir da década de 1960 

(via das políticas públicas) foram responsáveis pela desaceleração do desmatamento e 

aumento da cobertura florestal nativa no estado de São Paulo.  

Possivelmente, contudo, vias distintas de transição florestal ocorreram em 

algumas regiões do estado, visto que algumas culturas predominam há muitas gerações 

(e.g. laranja e cana-de-açúcar) em determinadas regiões, enquanto outras (e.g. café e 

criação extensiva de gado) declinaram nos intervalos analisados ou foram deslocadas 

(e.g. criação extensiva de gado) pela expansão de cultivos para exportação (e.g. cana-

de-açúcar e eucalipto). Também é possível que diferentes regiões paulistas estejam em 

fases distintas do processo de transição florestal. Por isso, estudos futuros precisam 

abordar paralelamente a transição florestal em diferentes regiões para avaliar a 

contribuição de uma região para o desmatamento ou regeneração em outras, e também a 

contribuição de cada região para os ganhos líquidos de cobertura florestal de São Paulo 

nas últimas décadas. 

Esta tese testou particularmente fatores socioeconômicos e biofísicos que 

influenciaram diretamente a variação da cobertura florestal em São Paulo entre 1960 e 

2006, como expansão do uso das terras, mecanização, população rural e uso de 

fertilizantes. Porém, possivelmente, estes fatores foram influenciados por outros, agindo 

em escala global, como a competitividade no mercado externo, variação do dólar em 

relação à moeda corrente ou mesmo pela crise do petróleo na década de 1970. Estes 

fatores provavelmente tiveram importante papel nas mudanças no uso da terra no 

estado, que foram caracterizadas pela substituição da produção familiar de alimentos 

para o mercado local pela produção de commodities em larga escala. Estudar como estes 

fatores afetaram as florestas pode ajudar a prever o quanto elas são vulneráveis a novas 

mudanças econômicas em longo prazo, pois é possível que a expansão de commodities 

sobre as matas regeneradas ocorra caso seja economicamente vantajoso para o produtor.  
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