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RESUMO

Nós  buscamos  entender  como  tamanho  de  propriedade  e  grupo  social  se  relacionam  com  a 
cobertura  de  vegetação  nativa  em imóveis  rurais  do  estado  de  São Paulo,  avaliando  possíveis 
implicações para políticas públicas de desenvolvimento rural e conservação ambiental. Utilizamos 
dados das propriedades rurais cadastradas no Cadastro Ambiental Rural de São Paulo (SICAR-SP). 
Mais de um terço das propriedades não possui vegetação nativa e cerca de metade  possui até 3%. 
Mesmo que a cobertura de vegetação nativa tenda a aumentar com o tamanho da propriedade, até 
mesmo  as  grandes  propriedades  estão  muito  aquém  do  exigido  pelo  Código  Florestal  (lei 
12651/2012). Somente grandes propriedades em comunidades tradicionais tiveram mais da metade 
de suas propriedades acima dos 20% de cobertura de vegetação nativa. Destacamos a importância 
em considerar grupos sociais na formulação das políticas públicas, e de se delimitar melhor os 
critérios de tamanho para os grupos mais vulneráveis no meio rural. 

Palavras-chave:  Código  Florestal;  Cadastro  Ambiental  Rural;  políticas  públicas;  conservação 

ambiental.

INTRODUÇÃO
As atividades  humanas  sobre  o  uso  da  terra  tem transformado  grandes  proporções  da 

superfície  terrestre  (FOLEY  et  al.,  2005) e  influenciado  diretamente  nos  processos  biofísicos 

regionais e globais (ROCKSTRÖM et al., 2009). A expansão dos usos agrícolas, que já cobre 40% 

da superfície terrestre sem gelo (ELLIS; RAMANKUTTY, 2008), é responsável por grande parte da 

emissão de carbono atmosférico, perda de biodiversidade, e interferência nos ciclos biogeoquímicos 

da  água,  nitrogênio  e  fósforo  (ROCKSTRÖM  et  al.,  2009).  Isso  torna  as  paisagens  rurais, 

compostas por mosaicos de elementos naturais e terras privadas convertidas e manejadas, ambientes 

importantes  para  a  conservação  da  biodiversidade  e  manutenção  de  serviços  ecossistêmicos. 

Consequentemente, qualquer política efetiva de conservação ambiental requer também conservação 



em terras privadas (POLASKY; DOREMUS, 1998), que no Brasil somam mais da metade de toda 

vegetação nativa existente (SOARES-FILHO et al., 2014). 

Para que programas governamentais e políticas públicas possam influenciar positivamente 

na conservação ambiental em paisagens rurais, é preciso inicialmente conhecimento sobre os fatores 

que influenciam na tomada de decisão sobre a conversão do uso da terra (CLAASSEN; TEGENE; 

OTHERS, 1999).  Embora o uso da terra seja afetado por decisões em vários níveis sociais,  os 

processos de mudança geralmente envolvem decisões individuais, que são influenciadas por fatores 

ambientais, socioeconômicos e políticos. Dos fatores socioeconômicos, o tamanho da propriedade, 

seus atributos logísticos, situação fundiária e rentabilidade econômica afetam a participação nos 

programas de assistência governamentais, na obtenção de crédito rural e na adoção de melhores 

práticas  de  manejo.  Em relação  ao  tamanho,  alguns  estudos  apontam  que,  no  Brasil,  grandes 

propriedades  desmatam  menos  e  são  mais  propícias  à  restauração  ecológica  (ver  revisão  em 

FARINACI  et al.,  2014). Por outro lado, grandes propriedades rurais estão também diretamente 

relacionadas  com  mercados  globais  de  commodities identificados  como  fomentadores  do 

desmatamento  nos  trópicos  (DEFRIES  et  al.,  2010).  Alega-se  que  propriedades  pequenas 

contribuem mais para o desmatamento por causa de maior intensidade de uso da terra, devido ao 

uso de tecnologias de baixa produtividade. Entretanto,  BRONDÍZIO  et al., (2009) contradiz esta 

ideia, argumentando que pequenos produtores podem formar grupos diversos com maior ou menor 

intensidade de uso,  podendo ou não implementar  estratégias de conservação aliadas  ao manejo 

agrícola diversificado.

As  decisões  sobre  as  técnicas  e  investimentos  para  o  manejo  refletem  também  a 

diversidade de valores, atitudes e motivações em relação ao uso da terra (FARINACI et al., 2014). 

Variações quanto a aspectos culturais, históricos e econômicos caracterizam a diversidade de grupos 

sociais  rurais,  que  por  sua  vez  concretizam  diferentes  formas  de  apropriação  do  território 

(BRONDÍZIO  et al., 2009). No Brasil, a mais recorrente comparação por parte de grupos rurais 

distintos  é  entre  agricultura  familiar  e  agricultura  convencional  em  larga  escala.  Além  das 

diferenças relacionadas às estratégias e à escala de produção, as análises abarcam também questões 

culturais, bem como a diversificação da atividade produtiva e das fontes de renda (SCHNEIDER, 

2010). Entretanto, essa dicotomia, mesmo que útil, pode mascarar a diversidade de atores sociais 

rurais,  por  exemplo,  a  existência  de  comunidades  locais  e  tradicionais  com  meios  de  gestão 

compartilhada dos recursos naturais (OSTROM, 2000). Os grupos sociais  no meio rural podem 

protagonizar  arranjos  produtivos  diversificados  a  partir  da  inovação,  cooperação  e  troca  de 

experiências  em  redes  horizontais  de  aprendizado  e  interação  (MURDOCH,  2000).  Um  bom 

exemplo são as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento local e as ações de conservação 

ambiental  realizadas  em  assentamentos  para  a  reforma  agrária  (RODRIGUES  et  al.,  2007). 



Entender como estes diferentes atores se arranjam e se relacionam com a terra de forma a promover 

ou  diminuir  a  conservação  ambiental  em  seus  territórios  é  tema  fundamental  para  direcionar 

políticas públicas mais específicas e efetivas ao desenvolvimento rural e a conservação ambiental. 

No contexto das políticas que influenciam a conservação ambiental em propriedades rurais, 

é preciso levar em conta tanto as políticas de desenvolvimento rural quanto as que regulamentam a 

restrição de uso da terra para conservação ambiental. No Brasil, a estrutura agrária é dual, havendo 

apoio  ao  agronegócio  ao  mesmo  tempo  em  que  promove  políticas  para  a  forma  familiar  de 

produção. Tais estratégias muitas vezes se mostram assimétricas, conflituosas e insuficientemente 

planejadas, já que os incentivos governamentais estão concentrados na produção de  commodities  

em larga escala para exportação, destinando poucos recursos à produção de alimentos para consumo 

regional, que ocorre geralmente nos estratos das pequenas propriedades (DELGADO, 2012). Esta 

estrutura  desbalanceada  de  incentivos  públicos,  principalmente  via  crédito  rural  subsidiado, 

aprofunda as desvantagens econômicas dos pequenos agricultores em relação à agricultura de larga 

escala, que pode gerar diferentes pressões sobre a conversão de uso da terra. Em relação às políticas 

ambientais, a principal ferramenta política governamental para conservação da vegetação em áreas 

privadas no Brasil é a Lei 12.651/2012, também conhecida como Código Florestal), que limita a 

conversão  de  terras  com  o  intuito  de  manter  remanescentes  de  vegetação  nativa  dentro  das 

propriedades. Mesmo que a reformulação recente do Código Florestal tenha sido considerada um 

retrocesso na legislação ambiental por diminuir as áreas obrigatórias de preservação da vegetação 

nativa, outros mecanismos criados foram considerados oportunidades de conservação  (SOARES-

FILHO et al., 2014). O principal destes mecanismos foi o Cadastro Ambiental Rural (CAR), que 

tem o objetivo de viabilizar a regularização ambiental das propriedades rurais por meio do registro 

de dados espacialmente explícitos da propriedade.  Os dados do CAR constituem uma poderosa 

ferramenta para entender os processos e fatores determinantes das mudanças de uso da terra e, 

consequentemente, conservação em propriedades rurais.

Neste  estudo,  utilizamos  os  dados  do  CAR  buscando  compreender  como  certas 

características socioeconômicas das propriedades se relacionam com a conservação ambiental em 

imóveis  rurais  do  estado  de  São  Paulo.  Mais  especificamente,  comparamos  a  cobertura  de 

vegetação nativa entre  propriedades de diferentes tamanhos e  grupos sociais  no meio rural.  Os 

grupos  sociais  estudados  foram:  assentamentos  de  reforma  agrária,  comunidades  tradicionais, 

agricultores  familiares  e  agricultores  convencionais.  Consideramos  como  agricultores 

convencionais, todas as propriedades que não se autodeclararam como pertencentes a qualquer uma 

das  outras  classes  supracitadas.  Desta  forma,  pudemos  explorar  se  a  proporção e  cobertura  de 

vegetação  nativa  aumenta  com  o  tamanho  das  propriedades  (Hipótese  1),  e  se  quanto  menos 



comercial e mais relacional é o uso da terra pelos grupos sociais mais vegetação nativa é mantida na 

propriedade (Hipótese 2).

Entendemos  que  o  percentual  de  cobertura  de  remanescentes  de  vegetação  nativa  na 

propriedade  não  necessariamente  reflete  as  preocupações  dos  proprietários  rurais  com  a 

conformidade com o Código Florestal. Porém, aqueles que são capazes de manter as quantidades 

mínimas  exigidas  por  lei  se  beneficiam pela  manutenção  de  serviços  ecossistêmicos  diretos  e 

indiretos que estes ambientes proporcionam. Baseados no entendimento que as contribuições da 

comunidade científica são críticas  para  guiar  as  políticas  ambientais  rumo a um futuro melhor 

(FEARNSIDE,  2016),  pretendemos  explorar  padrões  emergentes  nos  resultados  e  possíveis 

implicações  para  o  desenvolvimento  de  políticas  públicas  e  programas  de  incentivo  ao 

desenvolvimento e à conservação ambiental em paisagens rurais. 

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo

O estado de São Paulo, com 645 municípios, é o estado mais populoso e que mais contribui 

para  o  Produto  Interno  Bruto  do  Brasil  (IBGE,  2016).  O Estado  está  localizado  na  região  de 

transição entre os Biomas do Cerrado e da Mata Atlântica, sendo que atualmente apenas 16% da 

cobertura original de ambos os biomas se mantém (SOSMA; INPE, 2017). As principais formas de 

uso econômico da terra estão concentrados nas pastagens, cana-de-açúcar, eucalipto, laranja e café, 

produtos primariamente voltados para mercado externo. Ainda assim, o estado possui uma relevante 

porção produtiva gerada por pequenos e médio produtores (FREDO; OTANI, 2015). São Paulo 

possui o maior valor agregado da produção agrícola no país, tanto para o agronegócio, que sozinho 

concentra 25% do produto interno bruto do setor, como para a agricultura familiar.

Obtenção dos dados

Nós utilizamos os dados das propriedades cadastradas no Sistema de Cadastro Ambiental 

Rural do Estado de São Paulo (SICAR-SP) disponibilizados pela Secretaria do Meio Ambiente de 

São Paulo (SMA-SP) em abril de 2017 (cadastros até 31 março de 2017). Dos dados, utilizamos as 

informações espaciais de área da propriedade e área de vegetação nativa dentro da propriedade. 

Também obtivemos os dados declaratórios que caracterizam cada propriedade em 1) assentamento 

de reforma agrária; 2) comunidade tradicional e 3) agricultura familiar. Utilizamos esta informação 

para  classificar  as  propriedades  em grupos  sociais.  Em comunidade  tradicional  estão  incluídos 

principalmente  os  povos  indígenas,  quilombolas  e  pescadores  artesanais  (caiçaras).  Para  as 

propriedades que não declararam nenhuma das categorias acima descritas, classificamos-as como de 



agricultura convencional. Ao utilizarmos os dados autodeclaratórios do SICAR-SP, os quais ainda 

não passaram ainda por avaliação e validação pelo órgão competente, estamos cientes das possíveis 

fontes de erro e viés de interesse que podem diminuir a qualidade da informação. Acreditamos que 

estes erros e vieses sejam de pequenas proporções dado o grande volume de dados, introduzindo 

ruído mas não sendo um problema na análise e na identificação de padrões gerais. De qualquer 

forma, o refinamento da análise com dados em nível de propriedade proporcionado pelo CAR é um 

ganho quando comparado com estudos que utilizam dados em nível municipal ou regional.

Para  evitar  amostragem de  propriedades  em conflito  com unidades  de  conservação  de 

proteção integral, nós excluímos todas as propriedades sobrepostas a Parques Nacionais, Parques 

Estaduais, Parques Naturais Municipais e Estações Ecológicas. Também excluímos propriedades 

com erros de geometria em polígonos nos arquivos shapefiles, propriedades sobrepostas às áreas de 

represas e propriedades com cadastro cancelado no banco de dados. Excluímos propriedades com 

ambas declarações de comunidades tradicionais e assentamentos,  assim como propriedades com 

menos de 0,1 hectares (ha). Acreditamos que propriedades abaixo deste limiar possuem uma alta 

probabilidade de serem erros de cadastramento ou residências rurais  e,  portanto,  sem atividade 

econômica. Mesmo com a remoção, mantivemos cerca de 99,5% dos dados iniciais. Nós utilizamos 

a  classificação do IBGE (Instituto  Brasileiro  de Geografia  e  Estatística)  para  as  macrorregiões 

administrativas do estado de São Paulo (Figura 1), que reflete o agrupamento de municípios com 

características históricas e socioeconômicas semelhantes.

Análise dos dados

Nós comparamos graficamente a proporção de vegetação nativa existe por propriedade em 

relação ao tamanho da propriedade e ao grupo social. Dada a grande quantidade de propriedades 

sem  vegetação  nativa  declarada  em  todo  o  estado  (ver  resultados),  nós  realizamos  também 

comparações com as proporções de propriedades sem vegetação nativa. Associamos estas variáveis 

para todo o estado e por região administrativa. A manipulação e análise dos dados foi feita nos 

programas QGIS (v2.18, QGIS Develompent Team 2017) e no ambiente de programação R (v3.4, R 

Core Team 2017).

Para  facilitar  a  análise  e  interpretação  dos  dados,  convertemos  os  valores  de  área  da 

propriedade  em  4  classes  de  tamanho  seguindo  (HELFAND;  PEREIRA;  SOARES,  2014): 

propriedades muito pequenas – até 5 ha, propriedades pequenas – entre 5 e 100 ha, propriedades de 

médio porte – entre 100 e 500 ha, e propriedades grandes  – acima de 500 ha.  Os grupos sociais 

mais  abundantes  nos  dados  são  agricultura  convencional  e  agricultura  familiar,  que  juntos 

constituem  99,7%  das  propriedades.  Assentamentos  de  reforma  agrária  representam  0,2%  das 

propriedades  e  possuem  distribuição  mais  agregada  e  concentrada  nas  regiões  de  Presidente 



Prudente e Bauru, regiões cujas coberturas de vegetação nativa são muito baixas. Já as comunidades 

tradicionais são 0,1% das propriedades e se concentram principalmente nas regiões do Litoral Sul e 

Vale do Paraíba, onde também estão localizados os maiores remanescentes de Mata Atlântica do 

estado de São Paulo. Dada tamanha discrepância entre tamanhos amostrais e também diferenças 

regionais  nas  coberturas  de  vegetação  nativa,  nós  realizamos  comparações  adicionais  entre  os 

grupos  sociais  apenas  para  as  regiões  de  maior  ocorrência  de  assentamentos  e  comunidades 

tradicionais, separadamente.

RESULTADOS
Foram analisadas 309.675 propriedades cadastradas no Cadastro Ambiental Rural do Estado 

de São Paulo. O somatório da área de vegetação nativa em todas as propriedades analisadas foi de 

24.024 km², o que corresponde a 13% da área total das propriedades e cerca de 10% da área do 

estado de  São Paulo.  Considerando todas  as  propriedades  (Figura 1),  a  mediana e  a  média da 

porcentagem de cobertura de vegetação nativa na propriedade foi de 3% e 10%, respectivamente. 

As regiões com menores e maiores porcentagens médias de vegetação nativa por propriedade foram 

Presidente Prudente (3,9%, mediana 0%) e Litoral Sul (38,3%, mediana 34,7%). A porcentagem de 

vegetação nativa por  propriedade tendeu a crescer  com o aumento do tamanho da propriedade 

(Figura 2), passando de 0% (mediana) em propriedades com até 5 ha, 3% em propriedades entre 5 e 

100 ha, 7% em propriedades entre 100 e 500 ha e 9% em propriedades acima de 500 ha. No geral, 

comunidades tradicionais mantiveram os maiores percentuais de vegetação nativa (mediana 6,5%) 

por  propriedade,  seguido de assentamentos de reforma agrária  (3,9%),  agricultura convencional 

(3,5%) e agricultura familiar (2,21%).

O aumento  do  percentual  de  cobertura  de  vegetação  nativa  em relação  ao  tamanho  da 

propriedade se dá  principalmente  em propriedades  de comunidades  tradicionais  (Figura 2a),  as 

quais localizam-se principalmente nas regiões do Litoral Sul e Vale do Paraíba. Quando a mesma 

análise é replicada somente nestas regiões com maior densidade de comunidades tradicionais, os 

resultados evidenciam uma cobertura ainda maior de vegetação nativa em comunidades tradicionais 

principalmente  nas  categorias  intermediárias  de tamanho das  propriedades,  se  comparadas  com 

agricultura  convencional  e  familiar  (Figura  2b).  Cabe  observar  também que a  porcentagem de 

cobertura de vegetação nativa é em geral maior nestas regiões (compare as linhas medianas nos 

boxplots das figuras 2a e 2b). Para os assentamentos de reforma agrária, o aumento da cobertura de 

vegetação nativa também foi baixo quando analisando apenas as regiões de maior ocorrência de 

assentamentos (Presidente Prudente e Bauru) (Figura 2c). Nessas regiões, os assentamentos não 

parecem divergir da tendência regional. 



Observamos uma grande variabilidade da porcentagem de cobertura de vegetação nativa por 

propriedade, havendo valores entre 0 e 100% de cobertura em quaisquer classes de tamanho de 

propriedade e grupo social. Entretanto, a quantidade de propriedades sem vegetação nativa atinge 

cerca de 40% das propriedades em todo o estado. Quatro regiões do estado (Araçatuba, Araraquara, 

Marília  e  Presidente  Prudente)  possuem  mais  da  metade  das  propriedades  cadastradas  sem 

vegetação nativa.  A região do Litoral  Sul possui as menores porcentagens de propriedades sem 

vegetação nativa (18%). A proporção de propriedade sem vegetação nativa diminui com o aumento 

do tamanho da propriedade (Figura 2d), passando de cerca de 57% em propriedades com menos de 

5  hectares  a  19%  em  propriedades  com  mais  de  500  hectares.  Comunidades  tradicionais 

mantiveram as menores proporções de propriedades sem vegetação nativa (34%), seguido pelas 

propriedades  em  assentamentos  de  reforma  agrária  (37%)  e  agricultura  convencional  (39%). 

Propriedades  de  agricultura  familiar  obtiveram  as  maiores  proporções  de  propriedades  sem 

vegetação nativa (42%), entretanto mantiveram valores próximos aos de agricultura convencional 

para as classes de tamanho de propriedade (Figura 2d).

Figura 1.  Porcentagem de  cobertura  de  vegetação  nativa  em propriedades  rurais  no  estado  de São Paulo,  com a 

delimitação  das  regiões  administrativas  do  IBGE.  Áreas  em branco  indicam ausência  de  informação no  Cadastro 

Ambiental Rural, fornecido por SICAR-SP.



Figura 2. Relação entre porcentagem de vegetação nativa e tamanho de propriedade (hectares) por (a) grupo social para 

todo o estado de São Paulo; (b) apenas para as regiões com maior quantidade de comunidades tradicionais (Litoral Sul e 

Vale do Paraíba); e (c) apenas para as regiões com maior quantidade de assentamentos de reforma agrária (Presidente 

Prudente e Bauru).  As caixas (boxplots)  indicam mediana (linha central), primeiro e terceiro quartil (extremidades). 

Valores extremos são indicados com círculos pretos. A escala do eixo y está em raiz quadrada para permitir melhor 

observação dos valores baixos. Em (d) temos a proporção de propriedades sem vegetação nativa em classes de tamanho  

por grupo social. 

DISCUSSÃO
Este  estudo  apresenta  um  refinamento  sobre  dois  elementos  socioeconômicos  que 

fundamentam políticas públicas sobre conservação e uso das terras rurais no Brasil. São estes os 

possíveis efeitos de tamanho de propriedade e grupo social sobre a conservação da vegetação nativa 

em imóveis rurais do estado de São Paulo. Encontramos que a cobertura de vegetação nativa em 

propriedades rurais é geralmente muito baixa, corroborando resultados já reportado anteriormente 

em outras escalas de investigação  (e.g. FARINACI  et al., 2014; IGARI; TAMBOSI; PIVELLO, 

2009). Existe também uma importante heterogeneidade regional na cobertura de vegetação nativa 

em propriedades  rurais,  que  precisa  ser  levada  em consideração  no  planejamento  de  ações  de 

conservação  ambiental  para  que  possam  conferir  flexibilidade  e  adaptabilidade  aos  contextos 



regionais e locais. Apesar disso, nossos resultados sugerem um panorama mais abrangente, no qual 

as macrotendências observadas se reproduzem com maior ou menor força nos estudos regionais ou 

locais. 

Cobertura de vegetação nativa e tamanho da propriedade

O tamanho da propriedade tem um importante papel nas estratégias de alocação de tempo, 

esforço e recursos para um determinado uso da terra. As classes de tamanho das propriedades são 

tratadas  de  maneira  controversa  na  literatura  e  entre  agências  e  programas  governamentais 

(BRONDÍZIO  et  al.,  2009).  Apesar  disso,  são  muita  vezes  usadas  para  definir  os  critérios  de 

alocação de crédito e assistência rural, sendo recentemente inseridas como critério de recomposição 

de Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL) no Código Florestal, a chamada 

“regra da escadinha”. Nossos resultados de que a proporção de vegetação nativa aumenta com o 

tamanho da propriedade se assemelham a outros encontrados em diversas regiões do Brasil que 

compararam tamanho de propriedade e desmatamento  (BRONDÍZIO et al., 2009; GUIDOTTI  et  

al.,  2017).  Entretanto,  estes mesmos estudos apontam que as  pequenas propriedades,  apesar  de 

numerosas, contribuem pouco em termos absolutos de áreas desmatadas ou déficits de RL e APP. 

Utilizando os dados recentemente disponíveis para o estado de São Paulo (GUIDOTTI et al., 2017) 

temos  que  propriedades  com  até  4  módulos  fiscais  são  responsáveis  por  80% do  número  de 

propriedades e apenas 20% da área de déficit de vegetação nativa baseado na nova legislação do 

Código Florestal. Em outras palavras, as pequenas propriedades geralmente têm mais dificuldades 

de cumprimento do Código Florestal, porém as consequências ambientais são menores do que o não 

cumprimento da legislação em propriedades grandes.

Uma das hipóteses geradas para explicar as diferenças entre cobertura de vegetação nativa 

e tamanho e propriedade é que pequenos agricultores seriam mais sensíveis ao não aproveitamento 

econômico da terra (ver discussão em BRONDÍZIO et al., 2009; HELFAND; PEREIRA; SOARES, 

2014;  NAVARRO;  CAMPOS,  2013).  Pequenos  agricultores  teriam sistemas  agrícolas  de  baixa 

tecnologia e, portanto pouco produtivos, levando à necessidade de se aumentar a área para uma 

mesma  lucratividade  em  detrimento  da  vegetação  nativa.  Entretanto  a  hipótese  de  baixa 

produtividade não é generalizada  (BRONDÍZIO  et  al.,  2009),  já que a diversidade de métodos 

aplicadas  pelos  pequenos  proprietários  reflete  em  uma  ampla  variação  da  produtividade 

(HELFAND;  PEREIRA;  SOARES,  2014).  Não é  apenas  o  acesso  às  tecnologias  que  define  a 

produtividade dos pequenos agricultores, mas também a obtenção de crédito subsidiado, assistência 

técnica e acesso a sistemas de transporte,  assim como habilidades de negociação de preços em 

mercados locais e regionais (BRONDÍZIO et al., 2009).



Muitos obstáculos que os pequenos produtores enfrentam, todavia, podem ser mitigados 

por  meio  de  ações  coletivas  e  do  desenvolvimento  de  arranjos  institucionais  apropriados 

(HELFAND; PEREIRA; SOARES, 2014). A organização de pequenos produtores em cooperativas 

poderia resultar melhor organização local e produtiva ajudando a reduzir os custos de transação, 

intensificando  o  acesso  às  tecnologias  e  mercados  de  insumos  e  produtos.  O  maior  acesso  a 

tecnologias, sistemas de transporte e negociações de preços, aumentaria o valor agregado de seus 

produtos,  além de  permitir  o  acesso  a  nichos  de  mercado  e  a  ganhos  de  escala  (HELFAND; 

PEREIRA; SOARES, 2014). Resta entender se tal ganho econômico resultaria em abandono de 

terras menos produtivas permitindo a regeneração da vegetação nativa ou se o aumento da escala de 

produção  e  o  acesso  a  mercados  pressionaria  ainda  mais  o  desmatamento  nas  pequenas 

propriedades.

Reduzir  a  questão  ambiental  apenas  ao  fator  de  tamanho de propriedade é  diminuir  a 

importância da diversidade de grupos sociais  (BRONDÍZIO et al., 2009; FREDO; OTANI, 2015; 

HELFAND;  PEREIRA;  SOARES,  2014) atuando  no  meio  rural.  A ambiguidade  em  definir 

pequenos produtores, especialmente dadas as diferenças em práticas, experiências e motivações, e o 

estereótipo sobre os sistemas de produção em pequena escala tem papel importante na interpretação 

de sua contribuição para o desmatamento (BRONDÍZIO et al., 2009). 

Cobertura de vegetação nativa e grupo social

Neste  estudo,  fomos  capazes  de  separar  os  efeitos  de  grupos  sociais  e  o  tamanho  da 

propriedade sobre a vegetação nativa das propriedades ao avaliá-los independentemente. Isso nos 

permitiu comparar os grupos sociais em cada classe de tamanho de propriedade. As comunidades 

tradicionais, assentamentos de reforma agrária e propriedades de agricultura familiar são geralmente 

agrupados  na  classificação  genérica  de  pequenos  agricultores,  principalmente  devido  a  fatores 

econômicos  e  de  renda  (BRONDÍZIO  et  al.,  2009;  NAVARRO;  CAMPOS,  2013).  De  fato, 

comunidades tradicionais e assentamentos de reforma agrária estão incluídos como beneficiários da 

Política Nacional da Agricultura Familiar (lei 11326/2008) não pelo tamanho das propriedades, mas 

pela atividade econômica rural associada à renda e mão-de-obra familiar. Mantendo a classificação 

genérica  de  pequenos  agricultores  para  os  grupos  sociais  analisados,  teremos que  os  pequenos 

agricultores  não  possuem  menor  proporção  de  vegetação  nativa  em  suas  propriedades  se 

comparados com o que chamamos de agricultura convencional. Grandes assentamentos de reforma 

agrária cujo cadastro contemplou toda a área do assentamento (acima de 500 ha) e propriedades de 

comunidades  tradicionais  de  qualquer  tamanho  obtiveram  percentuais  de  vegetação  nativa 

semelhantes ou maiores se comparados aos da agricultura convencional.



Nós tivemos o cuidado metodológico de não comparar as comunidades tradicionais e os 

assentamentos  de  reforma agrária  somente  com os  dados  agregados  de  todo  estado  porque  as 

regiões de maior concentração destes grupos possuem coberturas de vegetação nativa distintas da 

média geral. A análise regionalizada destes grupos sociais nos permitiu uma maior confiabilidade 

nos  resultados  encontrados.  Propriedades  de  comunidades  tradicionais  destacaram-se  por 

apresentarem valores percentuais mais altos de cobertura de vegetação nativa, principalmente em 

propriedades  grandes,  demonstrando  a  importância  destas  comunidades  para  a  conservação 

ambiental (ADAMS et al., 2013). Tais comunidades, que em São Paulo são principalmente reservas 

indígenas,  comunidades  quilombolas  e  caiçaras,  são  definidas  como  propriedades  de  uso 

coletivo/comunal e geralmente aliam práticas de subsistência e desenvolvimento da economia local 

(FUTEMMA;  MUNARI;  ADAMS,  2015).  Os  laços  de  organização  social  nestas  comunidades 

criam relações territorializadas de uso regulado e coletivo da biodiversidade de forma que a mesma 

mantenha sua resiliência ao longo do tempo (OSTROM, 2000). Muitas destas comunidades utilizam 

seu território de forma multifuncional, havendo uma atuação com intensa articulação entre atores 

locais  e  regionais  na promoção de cogestão dos  recursos  naturais,  promovendo tanto  melhores 

oportunidades  de  geração  de  renda  como  práticas  de  conservação  (FUTEMMA;  MUNARI; 

ADAMS, 2015). 

Implicações para políticas públicas

O crédito rural  subsidiado tem um importante  papel no avanço da agricultura de larga 

escala  e  intensiva  em  capital  no  Brasil  (IGARI;  TAMBOSI;  PIVELLO,  2009).  Grandes 

propriedades possuem mais acesso aos benefícios públicos da concessão de créditos subsidiados 

que, consequentemente, fomentam a tecnificação. Esperaria-se que essas propriedades provessem, 

em  contrapartida,  os  benefícios  também  públicos  da  conservação  ambiental  via  serviços 

ecossistêmicos – manutenção de solos, ciclagem de nutrientes, provisão de água, controle natural de 

pragas, etc. Entretanto, essa mesma tecnificação e incremento de capital diminui de certa forma a 

dependência  das  grandes  propriedades  dos  serviços  ecossistêmicos,  desincentivando  assim  a 

conservação  ambiental.  Neste  grupo,  acreditamos  que  os  incentivos  econômicos  devem  estar 

atrelados a instrumentos como o crédito e outras abordagens de mercado (GUIDOTTI et al., 2017), 

gerando  políticas  direcionadas  à  intensificação  agrícola,  com a  promoção  de  tecnologias  mais 

avançadas associadas a políticas para frear o avanço de áreas agrícolas sobre a vegetação nativa 

(BARRETTO  et al.,  2013).  Condicionar a concessão de crédito subsidiado às propriedades que 

cumprem os requisitos legais de conservação ambiental  representa uma contribuição promissora 

para frear  o  desmatamento e  incentivar  a  restauração de vegetação nativa em terras produtivas 

(IGARI; TAMBOSI, 2016). De fato,  a recente reforma do Código Florestal (2012) incluiu uma 



cláusula  que  condiciona  os  empréstimos  rurais  subsidiados  à  inscrição  no  Cadastro  Ambiental 

Rural,  tornando-o uma ferramenta útil  para fazer cumprir as leis ambientais de uso da terra no 

Brasil (IGARI; TAMBOSI; PIVELLO, 2009).

É  necessário  mencionar  que  existe  ainda  uma  distorção  quanto  aos  incentivos  para 

conservação entre pequenas e grandes propriedades. Pequenas propriedades independente de grupo 

social, estão igualmente em déficit com a legislação ambiental. Isso nos leva à reflexão de como 

estabelecer  critérios  objetivos  e  inclusivos  para adoção das  políticas públicas  para grupos mais 

vulneráveis.  As  pequenas  propriedades,  pela  maior  dificuldades  de  obtenção  de  crédito  e 

tecnificação, são mais dependentes diretamente dos serviços ecossistêmicos, porém mais limitadas 

economicamente  em  destinar  áreas  para  conservação  ambiental.  Em  outro  aspecto,  pequenos 

produtores são mais intensivos em mão de obra, gerando mais empregos e, consequentemente um 

maior benefício social advindo de suas práticas agrícolas (HELFAND; PEREIRA; SOARES, 2014). 

Em pequenas propriedades, a conciliação entre o bem-estar social e conservação ambiental é mais 

viável mediante aumento de produtividade econômica. É papel das políticas públicas tratar desses 

desbalanços  entre  benefícios  e  retornos  sociais  entre  pequenas  e  grandes  propriedades.  Se  faz 

necessário gerar diretrizes capazes de apoiar os pequenos produtores a atingir suas metas ambientais 

ao mesmo tempo que geram rentabilidade econômica para manutenção de suas atividades agrícolas. 

Direcionar o acesso ao crédito subsidiado aos pequenos produtores e condicionar parte deste crédito 

ao financiamento da regularização ambiental pode ser um caminho prolífico e pode ser uma das 

medidas a serem implementadas via Programas de Regularização Ambiental  (BARRETTO et al., 

2013; SOARES-FILHO et al., 2014).

Outro  mecanismo  criado  pelo  Código  Florestal  que  pode  beneficiar  os  agricultores 

familiares é a possibilidade de atividade econômica de baixo impacto nas áreas de APP e RL. A 

aplicação de sistemas agroflorestais em assentamentos de reforma agrária tem se mostrado uma 

ação eficaz do ponto de vista ambiental  (RODRIGUES et al., 2007). Essa abordagem exige uma 

aproximação  individual,  que,  atrelada  aos  instrumentos  de  pagamentos  por  serviços  ambientais 

(PSA) e outros incentivos (GUIDOTTI et al., 2017), promoveria e apoiaria o desenvolvimento rural 

da agricultura de pequena escala. O Código Florestal prevê também a priorização de programas de 

pagamento ou incentivos ambientais em propriedades incluídas como beneficiárias do PRONAF 

(incluindo assentamentos de reforma agrária e comunidades tradicionais). Entretanto, no estado de 

São Paulo, ficam de fora deste grupo cerca de 60% das propriedades com até 4 módulos fiscais 

(aprox. 155 mil), as ditas pequenas propriedades de agricultura convencional. Estas propriedades 

não são potenciais beneficiárias do PRONAF e, portanto não são contempladas nas priorizações de 

PSA e PRA segundo o Código Florestal. Para este grande grupo, a conciliação entre conservação e 

desenvolvimento rural será dificultada, já que não há vinculação entre a viabilidade econômica e a 



adequação  ambiental  das  pequenas  propriedades,  tanto  na  perspectiva  histórica  como  atual 

(BARRETTO et al., 2013).

CONCLUSÕES
São Paulo é  um dos estados brasileiros  com as menores  porcentagens de cobertura de 

vegetação  nativa  em  propriedades  rurais,  consequentemente  com  o  maior  número  de 

descumpridores do Código Florestal. É também o estado com maior desenvolvimento tecnológico e 

institucional, tendo, portanto, capital e tecnologias para promover a conservação ambiental em seu 

território.  Mesmo  que  a  cobertura  de  vegetação  nativa  tenda  a  aumentar  com  o  tamanho  da 

propriedade,  até  mesmo  as  grandes  propriedades  estão  muito  aquém  do  exigido  pelo  Código 

florestal,  seja pela  antiga ou recente alteração na legislação. Somente grandes propriedades em 

comunidades tradicionais tiveram mais da metade de suas propriedades acima dos 20% exigidos 

pela legislação. Identificar a potencial contribuição dos diferentes atores sociais para a conservação 

ambiental é uma das questões que levantamos como necessárias à sustentabilidade do meio rural. 

Muitas políticas que favoráveis à agricultura podem promover o desmatamento. O grande 

desafio das políticas públicas de desenvolvimento rural e conservação ambiental é compreender 

como alinhar  os  objetivos  ambientais,  econômicos  e  sociais  em paisagens  rurais  heterogêneas. 

Destacamos  neste  trabalho  a  importância  em se  levar  em  consideração  não  só  o  tamanho  da 

propriedade mas também os grupos sociais e suas formas de relação com a terra de forma a adequar 

as diferentes formas de desenvolvimento social ao objetivo comum de conservação ambiental no 

meio rural.
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