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GALHARIA
O aproveitamento dos resíduos 
florestais permite que os 
nutrientes do solo armazenados 
pela floresta amazônica durante 
milhares de anos sejam 
disponibilizados para a formação 
do novo ecossistema após o 
processo de mineração.

TOPSOIL
A camada superficial do solo 
concentra um alto teor de matéria 
orgânica e uma riquíssima micro e 
meso fauna. Esta camada exerce a 
função de retenção de grande 
parte das águas das chuvas, 
evitando que ocorra escorrimento 
superficial.

Área de extração 
da bauxita

Disposição da 
galharia e topsoil 

formando 
rugosidades

Área aplainada 
pronta para 

receber galharia 
e topsoil

Área de 
desmatamento

Floresta 
nativa
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FORMAÇÃO DE MICRO-BACIAS 
Os módulos delimitados por bermas, formam 

macro-bacias de segurança para a retenção das 
águas pluviais nos períodos de chuvas intensas. 

As rugosidades formadas pelos montes de 
topsoil e galharia formam micro-bacias que 

retém a água das chuvas, para posteriormente 
abastecer o lençol freático.  

A NUCLEAÇAO EM RESTAURAÇÕES AMBIENTAIS DE MINAS A CÉU ABERTO

NUCLEAÇÃO

Dentro desta concepção, nucleação é hoje entendida como 
sendo: “Subsistemas sinérgicos introduzidos em áreas 
degradadas, utilizando-se elementos abióticos, biológicos e 
sociais, capazes de propiciar novos fluxos de energia para 
gerar emergências voltadas a potencializar a formação de 
ecossistemas (Ecossistemas emergentes).

Dr. Ademir Reis - Biólogo
MSC Kurt Bourscheid - Biólogo
Acad. Mateus S. Reis – Engenheiro ambiental

Galharia Topsoil

ABRIGO PARA A FAUNA
Os resíduos florestais servem 

de abrigo para pequenos 
vertebrados, que por sua vez 

atraem outros animais da 
cadeia alimentar. Estes 

animais estocam sementes 
nestes abrigos.

Funções dos montes de galharia e de topsoil para contribuírem com a perda do material biológico original dos 
ecossistemas destruídos pelo processo de  mineração (RAS 2013).

Esquema das superfícies dissipativas e concentradoras como forma de criar microbacias 
para o percolamento da água e de propiciar a estruturação do solo no processo de 
neopedogênese (RAS 2012).

Detalhe da deposição de topsoil 
formando microbacias de 
contenção das águas pluviais. 
A linha tracejada marca o nível 
máximo de acúmulo de água 
durante o período das fortes 
chuvas do mês de abril em Juruti 
(Arquivo Alcoa/Juruti, abril 2012).

Dissipadores de energia hídrica 
dos taludes sáo montados com 

os resíduos florestais locais, 
criando miniterraços que, por 
sua vez, proporcionam locais 

potenciais para o recrutamento 
do banco de sementes da 

vegetação pré-mineraçao (Foto 
RAS LTDA, 2013 -Mina MMX, 

Corumbá, MS).

Esquema do transporte de galharia e topsoil em sincronismo com os processos de recuperação. A náo estocagem representa ganhos 
econômicos de horas/maquina e melhorias das condições bióticas destes materiais, mantendo a fauna associada (RAS 2013).

Comparativo entre a coleta de sementes de várias matrizes (boa amostragem de alelos) e a coleta de poucas matrizes 
(má amostragem de alelos) e seus efeitos na variabilidade genética das novas populações (RAS 2013).

ATRAÇÃO DE INSETOS
A galharia atrai a fauna 

entomológica como 
brocas, abelhas, vespas, 

formigas, cupins e 
larvas variadas.

MATÉRIA ORGÂNICA
Os depósitos de galharias 

e topsoil favorecem a 
ciclagem de nutrientes 

através da açao dos 
microorganismos 
decompositores.

DEPÓSITO DE SEMENTES
O topsoil é o estoque de 
matéria orgânica do solo, 
mantendo um banco de 

sementes  que  favorece o 
processo de regeneraçao 

natural das áreas 
mineradas.

DISSIPATIVAS

CONCENTRADORAS CONCENTRADORAS CONCENTRADORAS

DISSIPATIVAS

TRANSPORTE DO TOPSOIL E GALHARIA SEM ESTOCAGEM

Etapas sucessionais previstas para as áreas em recuperação na Mina de Bauxita de Paragominas.  As etapas cronológicas 
caracterizam-se pela formação de novos subsistemas rumo a um novo ecossistema florestal complexo e mais sustentável 
sobre as áreas mineradas. As funções e a biodiversidade serão gradativamente recuperadas tendo como base o processo de 
neopedogênese (RAS 2013).

ETAPA 01 (1-2 ANOS)
Vegetais de rápido 

crescimento capazes de 
cobrir o solo das áreas 

recém-mineradas. 
Colonização natural de 

insetos e aves.

ETAPA 02 (3-5 ANOS)
Introdução de árvores 

atratoras de aves, morcegos 
e demais mamíferos. 

Primeiros colonizadores 
desta fase: aves, roedores e 

répteis.

ETAPA 3 (6-15 ANOS)
Regeneração natural e eventual 

introdução de plantas 
características dos platôs. Formação 

de estratos de vegetação com 
grande diversidade de formas de 

vida (árvores, arbustos, ervas, lianas 
e epífetas). Colonização de animais 
de vários portes e de especialistas 

em habitats diversificados

CHUVA DE SEMENTES
Modelo de coletores de chuva de sementes a 
serem implantados nos remanescentes florestais 
dos platôs em processo de mineraçao.

POLEIROS ARTIFICIAIS
Os poleiros artificiais atraem aves 
dos remanescentes, de forma a 

direcionar chuva de sementes sobre 
as áreas em recuperação. Consistirão 

de árvores finas, com as galhadas 
superiores, que serão fixadas em pé 
dentro das áreas em recuperação. 

Para uma melhor fixação destes 
poleiros sugere-se que sejam 

estaiados com cordas.

BOA AMOSTRAGEM
Alta variabilidade genética

MÁ AMOSTRAGEM

Baixa variabilidade genética

Argila Empolada
Camadas de argila 
em estruturação Solo estruturado

Solo com densidade normal

Camada 
compactada pelo 
movimentação da 

maquina

Supressão da 
vegetação nativa

Formação de um 

Recuperação do Retorno da 
função natural 

da região

Retirada da 
bauxita

Homogenização 
do solo

Reestruraçao das 
camadas de argila.

SOLO 
EMPOLADO

Área minerada Reposição do estéril Solo empolado

SITUAÇÃO IDEAL
A lenta percolação da água contribui com a 

formação da camada freática e formação das 
nascentes nas bordas do Platô.

LAVRA MINERAL EM TIRAS
Os tratores D11 dispõem as camadas de 
argilas movimentadas (estéril) em faixas 

diagonais e empoladas facilitando o 
processo de percolação da água nas 

áreas mineradas.

REESTABELECIMENTO DA DINÂMICA DAS ÁGUAS 
As rugosidades propiciam a dissipação lateral da 
água, uniformizando a percolação e retenção das 

águas  pluviais, propiciando um ciclo funcional 
semelhante as áreas florestadas.

EMPOLAMENTO
O revolvimento das 
camadas compostas 
por material estéril 
aumenta cerca de 

20% o volume desta 
camada do 

solo.

Comparativo entre a coleta de sementes 
de várias matrizes (boa amostragem de 

alelos) e a coleta de poucas matrizes 
(má amostragem de alelos) e seus 

efeitos na variabilidade genética das 
novas populações (RAS 2013).


