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INTRODUÇÃO  

A dualidade entre conservação e desenvolvimento tem aquecido os debates sobre a 

quem interessa manter a floresta Amazônica em pé em virtude da racionalidade econômica em pressupor 

que as florestas podem funcionar como verdadeiras fábricas a céu aberto, capazes de produzir alimentos 

suficientes para abastecer toda a humanidade. 

Essa racionalidade desconsidera os limites naturais, a complexidade e a importância 

dos ecossistemas tropicais para o planeta – como a Amazônia, pois não está preocupada com a interrelação 

entre a bio e sociodiversidade e com os serviços ambientais prestados pela floresta amazônica, tais como: 

ciclagem da água (evapotranspiração das plantas), formação de chuvas para todo o país e o mundo, o maior 

reservatório de água doce do mundo (Bacia Amazônica), seqüestro de carbono e proteção e manutenção do 

solo (SALATI, 1983; FEARNSIDE, 2003, 2004). 

O valor desta diversidade amazônica para manutenção da vida biótica, abiótica e 

socioeconômica para sociedades presentes e futuras constitui o maior desafio das políticas publicas 

brasileiras para região. Isto porque, em grande medida, o valor da natureza tem se confundido com a 

natureza do valor, que é entendido como uma visão puramente antropocêntrica, utilitarista e neoclássica de 

bem-estar social. A partir de uma visão ecológica e sistêmica sobre o valor dos ecossistemas para a própria 

sustentação do desenvolvimento econômico, o valor da natureza exerceria um outro impacto sobre os 

processos produtivos, mudando a racionalidade hegemônica vigente. 

A elucidação sobre a relevância da valoração econômica dos ativos ambientais para a 

humanidade parece ser um grande divisor de águas entre os sistemas produtivos extremamentes 

simplificados, como as monoculturas, e os sistemas complexos e diversificados, particularmente os 

desenvolvidos nas regiões tropicais, como as três principais práticas agrícolas sustentáveis desenvolvidas 

na Amazônia: os Sistemas Agroflorestais (SAFs), praticados pela Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA); a Agroecologia praticada pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e 

Florestal Sustentável do Estado do Amazonas/Assistência Técnica e Extensão Rural no Estado do Amazonas 

(IDAM/ATER)  e a permacultura difundida no Amazonas por meio do Instituto de Permacultura da Amazônia 

(IPA). 

Entre os sistemas complexos e diversificados existentes na Amazônia, as técnicas e 

filosofias da permacultura tem sido um exemplo sui generis na região de recuperação florestal, conservação 

da biodiversidade e possíveis alternativas para difusão de processos produtivos agrícolas em bases 

ecológicas voltadas aos pequenos agricultores rurais – atores essenciais para manter a floresta viva e evitar 

a racionalidade em transformar a floresta numa grande fábrica a céu aberto, a serviço da produção de 

alimento para mundo. 
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 OBJETIVOS  

Esta pesquisa  analisou a valoração do processo de recuperação florestal, realizado pelo 

IPA, de uma área aproximada de quatro hectares parcialmente degradada, localizada no município de 

Manaus/AM, com o fim de propor uma nova racionalidade econômica instrumental e sustentável para os 

pequenos agricultores rurais.  

 

 METODOLOGIA  

A proposta metodológica está organizada em etapas: 

 Primeira etapa: conhecimento da área de estudo por meio de análise documental, 

fotografias, mapas e imagens cartográficas. 

 Segunda etapa: por meio de pesquisa de campo e entrevistas semi-estruturada 

foram (a) levantados todos os materiais utilizados no processo de recuperação 

florestal com suas respectivas quantidades e valores a preços de mercado 

corrente; (b) elaboradas planilhas de custos baseadas no meio biótico, abiótico e 

socioeconômico; (c) diagnosticados os benefícios gerados pela recuperação da 

área e (d) proposto um método de valoração ambiental para analisar o valor do 

processo de recuperação florestal com o fim de avaliar os custos auferidos e os 

benefícios gerados.  

 Terceira etapa: Para avaliar a aplicabilidade de processos produtivos agrícolas de 

base ecológica e de baixo impacto socioambiental no estado do Amazonas, foi 

aplicado um questionário com questões semi-estruturadas. A um casal de 

pequenos agricultores rurais localizado no município de Presidente Figueiredo/AM, 

que se identificam com uma agricultura de base indigenista/ecológico-sustentável. 

A escolha destes agricultores se deu de forma estratégica, pois são proprietários 

de um sítio de 54 hectares, sendo que em 50 hectares a floresta está preservada e 

quatro hectares área alterada. Nos quatro hectares que eram alterados, 

desenvolveram suas atividades diversificadas recuperando o solo e formando uma 

floresta de alimentos.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados e a discussão serão apresentados em três etapas: 

 

O processo de recuperação florestal do IPA 

A área total do IPA é de 10,35 hectares, sendo que 39% estavam degradados (quatro 

hectares) e o restante era de mata secundária. Dos quatro hectares degradados este trabalho optou por 

estimar os custos de apenas hum hectare.  

A recuperação florestal se deu praticamente em duas etapas: uma intensiva e outra 

contínua. A intensiva ocorreu em três meses (janeiro a março de 1998) com base nas técnicas e filosofia da 

permacultura. A contínua teve um acompanhamento para manutenção do sistema nos primeiros três anos, 

após este período beneficiou-se da sinergia e necessitando por isso de menos trabalho humano para a 

manutenção da sustentabilidade. 

Isto porque, a permacultura busca trabalhar em cooperação com a natureza. Essas 

técnicas se relacionam ao planejamento e a manutenção consciente de processos agriculturalmente 

produtivos, em que o uso da terra combina-se com múltiplas espécies compatíveis e a produção é contínua 

em qualquer época do ano, permitindo a diversidade, estabilidade e resistência dos ecossistemas naturais. É 

uma integração harmoniosa das pessoas e da paisagem, provendo alimento, energia, abrigo e outras 

necessidades, materiais ou não, de forma sustentável (MOLISSON, 1994; SHARIF, 2007). 

Com base na permacultura, o custo total (CT) da recuperação florestal de hum hectare 

de floresta foi de R$ 14.214,10, sendo que 19% foi do meio biótico, 30% do meio abiótico e 52% 

socioeconômico. Os 19% dos custos provenientes do meio biótico tiveram na flora o maior peso 

(especialmente as mudas das espécies perenes - frutíferas ou madeira). As espécies invasoras (secundária) 

tiveram custo zero por causa da germinação que ocorre naturalmente, pois as suas sementes estão 

dispersas no ambiente. Os custos provenientes do meio abiótico foram 30%, tendo os maiores gastos 

advindos da incorporação do solo por húmus e calcário dolomítico. Os 52% do meio socioeconômico tiveram 

três grandes gastos nas seguintes proporções: mão de obra para a implantação do sistema, mão de obra 

para a manutenção do sistema por aproximadamente três anos e a compra de equipamentos que 

continuaram sendo utilizados em outros serviços.  

A partir da implantação intensiva (três meses), foi observado os primeiros sinais de 

vida, em que o solo já está protegido e de acordo com Salati et al (1983) a cobertura do solo evita a erosão e 

lixiviação dos nutrientes mantendo os minerais no sistema por meio da reciclagem orgânica. Salati et al 

(1998) expõe que a cobertura vegetal é importante tanto para o balanço hídrico quanto para o balanço 

energético do ecossistema amazônico.  



Da Morte à Vida: um Exemplo Sui Generis de Recuperação Florestal na Amazônia 

Anais do I Seminário Internacional de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. 5 5 

Os primeiros sinais de vida, traduzidos nesta pesquisa como benefícios gerados, para o 

meio biótico resultou, sobretudo no surgimento de produtos advindos da recomposição da biomassa 

(floresta de alimentos e criação de pequenos animais). Sachs (2005), defendendo a importância da 

biomassa para a sustentabilidade da vida, relata que  além de produzir alimentos para o homem, também 

produz  forragem para os animais, materiais de construção, adubos verdes, biocombustíveis, matérias-

primas industriais (fibras, plásticos etc.), fármacos e cosméticos que podem ser potencializados pela 

biotecnologia. 

A vida gerada no meio abiótico a partir do processo de recuperação florestal produziu 

um dos serviços ambientais mais cobiçados no âmbito das mudanças climáticas – redução de gases de 

efeito estufa (GEE), especialmente pela captação e armazenamento de CO2. Segundo o IPCC (2007) as 

emissões de GEE provenientes do uso da terra e da mudança no uso da terra e floresta representaram 40% 

da emissões globais desses gases. Logo, o beneficio gerado pela recuperação florestal representa e muito 

um valor inestimável pela humanidade, pois contribuiu para a mitigação em curto e médio prazo emissões. 

Quanto ao meio socioeconômico, o retorno do processo de recuperação florestal mais 

significativo para a sociedade tem sido a difusão das técnicas e da filosofia da permacultura para os 

pequenos agricultores familiares por meio da Rede de Agricultores Tradicionais do Estado do Amazonas 

(REATA) e a capacitação técnica que o IPA proporciona para a sociedade. 

 

Valoração econômica ambiental do processo de recuperação 
florestal do IPA 

Analisar o valor de um processo de recuperação florestal no que concerne aos seus 

custos auferidos e, em especial, aos seus benefícios gerados não é tarefa fácil. Isto porque os custos são 

operacionalmente tangíveis e fáceis de captar, mas os benefícios geralmente são imateriais, metafísicos e 

intergeracionais, pois envolvem valores intrínsecos ao processo de recuperação e não apenas valores de uso 

utilitarista. 

No entanto, o método de valoração reposição usado para analisar o processo de 

recuperação florestal do IPA permitiu avaliar, o valor dos benefícios dos bens e serviços ambientais 

considerados não quantificáveis. O método de reposição usa o custo de reposição como uma aproximação 

da variação da medida de bem-estar relacionada ao recurso ambiental. O método de custo de reposição 

estima o custo de repor ou restaurar o recurso ambiental danificado, de maneira a restabelecer a qualidade 

ambiental inicial (ORTIZ, 2003), e usa esse custo como uma medida do benefício da recuperação (PEARCE, 

1994). 

Como o método é baseado em funções de produção de mercados de bens substitutos 

(MOTTA, 2006) e como uma função de produção mostra o produto máximo que uma atividade pode obter 
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para cada combinação especificada de insumos (PINDYCK, 2005), a função de produção do processo de 

recuperação florestal do IPA é (Equação 1): 

RF = ƒ(Mb, Mab, Mse)       (1) 

A equação mostrou que a recuperação florestal RF dependeu da quantidade de insumos 

Mb, Mab, Mse (meio biótico, meio abiótico, meio socioeconômico) empregados no processo. Esses 

insumos podem ser utilizados e/ou combinados em proporções variadas, o que explica uma variação para 

maior ou menor no valor de cada custo utilizado no processo de recuperação. Os custos de reposição são a 

medida dos danos causados, mas podem ser interpretados como uma medida dos benefícios da 

recuperação florestal, BR (Equação 2): 

RF = ƒ(Mb, Mab, Mse) ≡ BR     (2) 

Como os bens e/ou serviços degradados tiveram benefícios secundários em adição aos 

benefícios de recuperação, os custos de recuperação subestimaram os benefícios totais. Ou seja, aos 

benefícios gerados, BR, foram acrescentados outros benefícios sinérgicos, BS, o que possibilitou aumentar o 

valor dos benefícios ambientais do ponto de vista do enfoque ecológico e sistêmico (Equação 3). 

RF = ƒ(Mb, Mab, Mse) ≡ BR + BS     (3) 

Assim, os benefícios sinérgicos, ecológicos e sistêmicos gerados pela recuperação 

florestal e considerando os pressupostos teóricos de uma função de produção, são mostrados no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Análise do processo de recuperação florestal 

 
Fonte: resultado da pesquisa 

 

 O gráfico mostra que (a) a intersecção c1b1 é o ponto de equilíbrio, entendido aqui 

como o custo e o benefício inicial gerados pelo processo de recuperação florestal, (b) o ponto c2b2 

caracteriza o ponto ótimo da recuperação florestal, em que não há mais necessidade de investimentos 

monetários que demande inserir recursos externos do meio biótico, abiótico ou socioeconômico, pois a vida 

no sistema obedece um fluxo natural de entrada e saída de energia, (c) a partir de c2 os custos caem e (d) 

os benefícios continuam sinergicamente (linha pontilhada). Isto possibilitaria, por exemplo, que pequenos 

agricultores rurais amazônicos adaptassem suas escolhas através das potencialidades e dos recursos 
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existentes em suas propriedades rurais, o que permitiria alcançar uma maior eficiência nos seus processos 

produtivos e um maior bem-estar social.  

 

Uma nova racionalidade para os pequenos agricultores rurais no 
estado do Amazonas 

É factível usar os princípios da permacultura, por meio do trabalho em cooperação e 

integração com os processos naturais, em pequenas propriedades rurais localizadas na Amazônia.  

Todo este processo produtivo integrado e consorciado com o ambiente natural permitiu 

para este pequeno agricultor rural familiar as seguintes virtudes: ajudou a proteger e recuperou as fontes de 

água e as florestas; diversificou e aumentou a produção; reduziu os custos de produção; aumentou a renda 

por meio dos excedentes produtivos; eliminou a necessidade de usar insumos agrícolas; possibilitou a 

prática eficiente da sustentabilidade; reduzir desmatamento; dentre outros. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Toda e qualquer atividade humana que interage com o ambiente natural, provoca 

alterações sejam elas positivas ou negativas. No que tange às alterações positivas, o exemplo sui generis do 

processo de recuperação florestal de uma área degradada do IPA foi valorado do ponto de vista do enfoque 

ecológico e sistêmico.  

Os resultados da valoração econômica ambiental detectaram que os custos, a partir de 

uma aproximação com os benefícios gerados, por meio do método reposição/recuperação, são inferiores aos 

benefícios sinérgicos e intergeracionais para a meio ambiente (homem e natureza).  Isto porque a idéia de 

sustentabilidade envolve a idéia de manutenção dos estoques da natureza ou a garantia de sua reposição 

por processos naturais ou de intervenção realizados pelo homem, o que foi concretizado pela aplicação das 

técnicas e filosofia da permacultura no processo de recuperação florestal do IPA. 

Sendo assim, existem dois caminhos possíveis para o desenvolvimento de políticas 

públicas voltadas para os pequenos agricultores rurais familiares, que são atores sine quo non para 

manutenção da floresta em pé – um caminho de morte e outro de vida. O caminho de morte é permitir que a 

agricultura convencional e o agronegócio (a) exaure os ecossistemas florestais complexos da Amazônia, 

transformando assim a floresta numa verdadeira fábrica a céu aberto a serviço de uma economia de 

mercado que não internaliza as externalidade provenientes dos processos produtivos; (b) exproprie e expulse 

os pequenos agricultores de suas propriedades dando lugar ao grande capital rural. Quanto ao caminho de 

vida, os procedimentos adotados durante o processo de recuperação florestal do IPA, baseados nas técnicas 

e filosofia da permacultura, permitem inferir que os processos produtivos agropecuários de base ecológica e 

baixo impacto ambiental é a alternativa mais viável para o desenvolvimentos dos pequenos agricultores que 

vivem na e da floresta.  

Portanto, valorar os ecossistemas complexos da Amazônia é passar de uma dinâmica 

socioeconômica em curso existente atualmente no interior da floresta para novos processos de vida da 

floresta por meio da integração e inter-relação homem natureza. 
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