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A Reabilitação de Áreas Degradadas é um tema discutido há algumas décadas 
no Brasil. Foi objeto de um artigo específico na Constituição Brasileira de 1988 (Art. 
225), já bem conhecido entrementes. Infelizmente volta-se apenas para o setor da 
mineração, enquanto existem tantos outros igualmente geradores de áreas degradadas no 
país. É um tema tratado ainda por demais sob uma ótica legalista e normativa, voltada 
para desonerar passivos, melhorar imagem ou, tão somente, para obter licenciamento. A 
norma NBR 13030, gerada pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas em 
junho de 1999, procurou ordenar o seqüenciamento de atuação, já inúmeras vezes 
complementada por outras leis, normas e termos de referência. O resultado da 
reabilitação de áreas degradadas, considerando o longo prazo (como mais de dez anos, 
por exemplo) ainda encontra-se muito efêmero e insatisfatório em boa parte das áreas 
outrora perturbadas. A versão evoluída da reabilitação ambiental, denominada de 
restauração de ecossistemas, é uma ciência nova no Brasil e no mundo, e por isso carece 
de inovações metodológicas e um bom lastreamento técnico, coerente com a integração 
dos fatores naturais e antrópicos localmente inerentes.  

O baixo padrão dos resultados remete a vários motivos. Pouca ou nenhuma 
preocupação, por exemplo, foi dada a planos regionais em nível estadual ou municipal, 
que muitas vezes inexistem ou encontram-se em escala incompatível com o 
planejamento local, inviabilizando, a longo prazo, o processo de sucessão natural na 
área em reabilitação. Por falta de liderança e planos de ordem pública, as áreas 
reabilitadas, muito sensíveis, são invadidas pelo gado, fogo, ou depredadas por 
atividades clandestinas; enquanto o responsável pela recuperação, conforme o artigo 
constitucional 225, fica sujeito a sansões graves ou à repetição dos trabalhos. Por 
conseqüência, todo sistema de reabilitação e restauração de ecossistemas fica 
desacreditado, chegando a fragilizar os conceitos de sustentabilidade de determinadas 
atividades humanas, em especial a de mineração, considerada hoje (indevidamente por 
se tratar de um setor sujeito, obrigatoriamente, à recuperação de suas áreas degradadas, 
além de compensações ambientais pesadas) como um dos grandes vilões da degradação 
ambiental no Brasil.  
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Na Austrália, segundo Worrall et al. (2008), há mais de 30 mil sítios de 
mineração que apresentam passivo ambiental, o que representa um fator de 
desconstrução da imagem do setor de mineração, uma importante fonte de riquezas do 
país, confundindo observadores e comunidades circunvizinhas quanto à sustentabilidade 
de seus propósitos. No Brasil existem inúmeros sítios de mineração, reabilitados 
erradamente, insuficientemente ou simplesmente abandonados. O foco da preocupação 
não deve estar voltado para uma imagem de sustentabilidade, sem que as metodologias 
de reabilitação ou restauração ecológica sejam incrementadas de alguma forma. Não há 
quem esteja agindo sistematicamente em favor dessa questão no Brasil. Enquanto isso, 
os licenciamentos tornam se cada vez mais difíceis perante a opinião pública.  
 
Entre as formas de incrementar os métodos de reabilitação Worrall, et al., op cit. 
apontam 14 critérios, subdivididos em 72 indicadores, com base nos três meios 
ambientais: Recursos Naturais, Meio Sociopolítico e meio Econômico, que, a despeito 
do excesso de normas e da deficiência na contextualização científica dos projetos, 
devem ser previstos nas práticas de reabilitação. Não é possível aqui entrar no mérito de 
todos os critérios citados por Worral, pois o tema neste artigo foca na bioindicação. 
Cabe, porém, ressaltar que os meios sociopolítico e econômico são de fundamental 
importância para garantir a longevidade de uma reabilitação, sem o que a invasão ou o 
insucesso são certos. Frente a isso, a reabilitação ambiental exige uma abordagem 
voltada para o bom planejamento territorial, com zoneamentos em escala detalhada, 
adequação com os propósitos das Prefeituras locais, inclusão da percepção comunitária, 
demandas dos proprietários e dos empresários, além das técnicas exclusivamente 
voltadas para a revegetação.  

Somente após a consideração dos critérios de reabilitação de uma forma mais 
ampla o foco passa a ser a restauração dos ecossistemas afetados e o processo de 
revegetação em si, em suas várias etapas de implantação, acompanhamento, 
monitoramento e manejo. Também neste aspecto é necessário ser realista para obter-se 
bons resultados. Segundo Kageyama et al. (2003), a restauração integral dos 
ecossistemas naturais está muito além de nossa capacidade, e retorná-los ao seu estado 
original é impossível em alguns casos, devido a algumas alterações irreversíveis no 
substrato (alteração estratigráfica, por exemplo), além de diferenciações no processo de 
sucessão natural, muitas vezes imprevisíveis.  

Em termos ecológicos, quando estamos falando de áreas degradadas, estamos 
falando de matrizes pouco permeáveis, áreas sem conectividade e de fluxo gênico 
escasso. Mas, pouco permeáveis para quem? A escala da macrofauna e da vegetação 
contínua está sempre presente no raciocínio antrópico, uma vez que ele a pode 
visualizar com facilidade. Porém, existem os representantes construídos para vários 
tipos de ambiente, por mais inóspitos que sejam. Há indicação ecológica em todos os 
níveis e escalas, desde os primeiros instantes da degradação. São indicadores que vão 
muito além dos resultados verdejantes de uma hidrossemeadura - que agrada ao 
visitante após os primeiros meses de aplicação, mas em geral frustra o fiscal e o ecólogo 
após dois ou três anos.  

Entre as ferramentas ainda pouco exploradas na condução e manejo dos projetos 
de restauração de ecossistemas encontra-se inquestionavelmente a bioindicação. Por 
meio dela podem ser direcionadas as verdadeiras vocações ou exigências peculiares de 
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cada terreno, que deixam de ser conduzidos então por conceitos genéricos de 
reabilitação e passam a adotar especificidade. A bioindicação, segundo experimentada 
por nós ao longo de áreas de reabilitação, torna-se um critério balizador das técnicas de 
revegetação, manejo e fomento da sucessão natural, nos vários estágios do processo de 
restauração ecológica. Diversas técnicas, neste sentido, foram adotadas no Brasil. Entre 
elas, a de Ribeiro, S.P. (in Brandt, 2004), consistindo de dados de composição e 
densidade relativa de espécies de formigas, por meio de uma análise de agrupamento 
simples, para determinar quais as áreas e locais que apresentavam maior similaridade 
faunística e conseqüente vocação ecológica. Os padrões observados foram reforçados 
por uma técnica de ordenação conhecida como médias recíprocas (RA, de “recirpocal 
average”), a qual converte medidas de vetores multivariados (“eingenvalues”), gerados 
a partir das localidades, com ordenação de espécies de formigas em categorias. Os 
resultados foram surpreendentes.  

Sob a ótica do reabilitador, pode-se gerar reforços ou replantios, dependendo das 
respostas dadas pelos invertebrados. São eles que preconizam a localização ideal para 
núcleos de diversidade florística, descritos por vários autores (Reis, A.; Kageyama, P.Y. 
2003.) e já experimentados em Minas Gerais (Brandt, op. cit.).  
 
 

 
Figura 1: A – Sucessão inicial definitiva ou estágio efêmero de revegetação? Os bioindicadores, em 
especial formigas, podem auxiliar a elucidar essa questão. B – Em meio ao nada surgem núcleos de 
biodiversidade, que nem sempre podem ser identificadas por meio de aspectos edafológicos (fertilidade / 
qualidade do solo). Alguns bioindicadores, no entanto, fornecem boas respostas. 
 
Não somente na fase de acompanhamento, etapa posterior à reabilitação, é que os 
bioindicadores podem ser úteis. Também antes, como diagnóstico dos níveis de 
resiliência1 de uma área completamente degradada, há indícios proveitosos. Ainda 
anteriormente à presença de indicadores vegetais, os invertebrados têm apresentado 
respostas nas áreas mais inóspitas. Percebeu-se, por meio dos levantamentos de 
bioindicação, em determinada mina de ferro, por exemplo, que a ausência de conexões 
físicas ou vegetais não significa falta de conectividade em uma área em reabilitação, e 
que a bioindicação permeia critérios como fertilidade ou estágios de recuperação 

                                                
1 Resiliência: capacidade de regeneração natural de um determinado sistema degradado. 
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edafológica. A partir de levantamentos desse tipo pode ser aplicada a técnica das 
espécies bagueiras e das nucleadoras, citada por Reis (2006), para alcançar-se uma 
sucessão gradativa, harmonizada com as vocações ecológicas (e usos futuros se for o 
caso) de uma área. Mediante o apoio da bioindicação o sucesso da restauração de um 
ecossistema dependerá da verba disponível, dos parâmetros citados por Worral et al,.já 
referenciado, do conhecimento técnico e criatividade do reabilitador. (Figura 3). 

Para os interessados nesta área de estudos queremos estimular o 
desenvolvimento da Bioindicação Aplicada, não somente na condução do 
acompanhamento e monitoramento de uma restauração já em andamento, mas também 
como diagnóstico para antes dos projetos de reabilitação. (Figura 2). Trata-se de um 
novo foco que busca o potencial de resiliência de uma determinada área perturbada, o 
que significa preconizar a real viabilidade da restauração ambiental, e em quantos anos 
esta potencialmente se dará.   
 

 
Figura 2: A - Exemplo de passivo ambiental em mina de ferro. A situação é extrema, com exposição solar 
ortogonal, com temperaturas superficiais de até 70ºC, ventos fortes, material roliço e ausência de 
substrato terroso. B - Primeiros sinais de atividade biológica nesta mesma área inóspita. Os furos são de 
uma vespa e o propágulo vegetal proveniente de um pássaro, predador da vespa (observação visual). 
Idade estimada dessa formação: 1 mês. C – Habitante (vespa) e indicador do início de uma sucessão 
natural. D – Formação secundária, com início de nucleação espontânea. A leitura destes núcleos gera 
informações importantes para o reabilitador. Idade estimada para formação: 4 meses. 
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As respostas sobre as reais condições de recuperação de uma área e possíveis 
previsões dos períodos de tempo que este processo demanda é o sonho de todo 
reabilitador no Brasil. Outros países hoje já são capazes de afirmar datas de recuperação 
natural para vários tipos de ecossistemas, variando entre poucas dezenas, a milhares de 
anos até a recuperação total de suas funções sistêmicas. Pode parecer exagerado para 
nossas condições brasileiras, onde culturalmente estamos muito distantes da idéia de 
garantir a sustentabilidade de nosso futuro, em função do excesso de burocracia e 
desvios relativos ao que realmente interessa na restauração do meio ambiente após sua 
utilização. Essa “leitura”, por meio dos bioindicadores, sobre os rumos sucessionais e 
indícios de “cura” de uma área perturbada, pode levar, além de clarezas sobre o sucesso 
de um projeto implantado, ao grau de evolução do estágio seral instalado, com 
redefinição de medidas de manejo adequadas em médio e longo prazo. Critérios como 
diversidade de espécies, especificidade ambiental de cada espécie ou das espécies, 
padrões de abundância, padrões fitossociológicos e comparações com ecossistemas 
circunvizinhos intactos (áreas testemunhas) podem ser muito úteis, a partir de uma 
determinada idade pós-reabilitação. Mas certamente os indicadores, invertebrados ou 
vegetais, serão (quando conhecidas as suas características e foco de indicação) 
fundamentais como linha mestra na condução de um processo de reabilitação ambiental 
em qualquer bioma deste diverso país. 

 
Figura 3: Exemplo da construção de atrativos artificiais, a partir de um diagnóstico prévio, dirigido para 
invertebrados polinizadores, fomento do início de uma cadeia sucessional. 
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