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RESUMO 

REVEGETAÇÃO OE ÁREAS DEGRADADAS COM A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA 
DA PALHA DO COQUEIRO DE BABAÇU NA MINERAÇÃO. 

A Companhi a Vale do Rio Doce tem uma de suas unidades produtivas, as minas de ferro de Carajás, loca lizada 
dentro de uma área de preservação ambientaL a FLON ACA. Nestes últimos anos, o aumen to da demanda de minério 
de ferro cresceu absurdamente, fazendo com que o ri tmo de produção, princ ipalmente cm Carajás. aumentasse de 
forma exponenc ial. Nestas condições. novas áreas são incorporadas aos planos de lavra, com movimentação de 
volumes astronômicos de materia l, seja minério ou estéril. 

Para o caso espec ífico do estéril , grandes pilhas são formadas. O traba lho de recomposição vegetal destas pilhas é 
um desafio crescente e importantíssimo, pois atua nos tàtores que tiiVorccem a sua estabi lidade, c também nos 
cumprimos às instmções do PRAD. 

Este trabalho de recuperar áreas em estado de pit final e derósito de estéril com a utilização da palha do babaçu, foi 

desenvolvido para atender as instruções ambientai s do IBAMA bem como, a demanda das áreas degradadas, que 
apresentavam características bem peculiares, como: inclinações dos taludes iguais a 45° até 90°, com alterações 
químicas e biológicas do substrato, com baixa fert ilidade e alta ac idez. 

A palha do babaçu é ti xada ao solo nos ta ludes, criando vários "microterraços", que favorecem a retenção da 
semente c insumos, ev itando maiores erosões por arraste de sed imentos pela água das chu vas, alem de aj udar a 
formar uma "massa" vegetal que irá favorecer muito a t'crtilização do so lo pela própria decomposição da palha. 

Após desenvolv imento e comprovações de resultados, esta técnica foi exposta em di versos congressos (ex: 
Congresso de Lavras a Céu Aberto). vindo a ganhar di versas prcmiaçõcs( ex: I o Lugar CN J _Categoria Estadua l). 
Para o presente congresso, objet ivamos apresentar a palha como uma técnica altcmativa e económica para RA D. i\s 
instruções de aplicação expostas no decorrer desta explanação, mostra de forma objctiva os bcnelkios deste 
trabalho. 
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1. INTRODUÇÃO 

A CVRD tem como escopo de sua atividade a mmeração, destacando-se principalmente a 
extração do minério de ferro. O produto da lavra e benetieiamento do Sistema Norte é 
transportado por modal ferroviário através da Estrada de Fen·o Carajás, totalizando um trajeto de 
892 km. que interliga a província mineral da Serra dos Carajás, localizada no estado do Pará, ao 
Porto de Ponta da Madeira em São Luís- MA, de onde o minério de ferro é exportado. 

Em função das atividades da empresa, que podem interagir com o meio ambiente, ocasionando 
possíveis impactos ambientais, a CYRD objetiva se resguardar de quaisquer requisitos legais de 
natureza ambiental, principalmente aqueles prescritos na Lei dos Crimes Ambientais (n." 
9.605/98), e estar concernente com o Decreto n." 97 .632, de lO de abril de 1989 que regulamenta 
o artigo 2" da lei 6.938/81, que elenca: 

A política nacional do meio ambiente tem por objctivo a preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no País, condições ao desenvolvimento 
socioeconõmico, aos interesses da segurança nacional c à proteção da dignidade da vida humana, 
atendido os seguintes princípios: 

Equilíbrio ecológico; 
racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 
planejamento c tlscali zação do uso dos recursos ambientais; 
protcção dos ecossistemas com as preservação de áreas representativas; 
controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras; 
incentivo ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos 
recursos ambientais; 
acompanhamento do estado da qualidade ambiental; 
recuperação de áreas degradadas; 
proteção de áreas ameaçadas de degradação; 
educação ambiental a todos os níveis ensino inclusive a educação da comunidade, objctivando 
capacitá-la para a pmiicipação ativa na defesa do meio ambiente. 

1. MATÉRIA PRIMA 

O coqueiro de babaçu é uma planta da família das palmáceas (Orbignia martiana), dotada de 
frutos drupáccos com sementes oleaginosas e comestíveis, das quais se extrai um óleo, 
empregado, sobretudo na alimentação. Das folhas e cspatas se tàbricam esteiras, cestos, chapéus, 
etc. A mesma, também pode ser conhecida como: bauaçu, baguaçu, auaçu, aguaçu, guaguaçu, 
oauaçu, uauaçu. coco-de-macaco. coco-de-palmeira, coco-naiá, coco-pindoba, palha-branca. 

245 



XXI ENTMME - Natal-RN, novembro 2005. 

Neste caso, em especial, as palhas do referido coqueiro são extraídas, pelos colonos da APA 
(área de proteção ambiental) que vivem nas áreas circunvizinhas a mina de ferro de Carajás. 
Vale lembra que as palmeiras em questão eram suprimidas pelos seus proprietários, por "não 
trazer" beneficio para a comunídade. 

Depois da extração, cada palmeira tem que ficar com no mínimo cinco folhas no olho, para que a 
mesma possa se regenerar. As palhas são retiradas no final de cada ano. 

2. CONFECÇÃO 

Após a extração, a palha, com aproxímadamente três metros de comprimento, é trançada, da 
parte de maior diâmetro do talo até a ponta contrária. A mesma toma formato de cordão com 
aproximadamente 25 centímetros de diâmetro. 

FOTOl 

Trançando a palha 

3. APLICAÇÂO 

Trinta dias antes de aplicar os micro terraços da palha do coqueiro de Babaçu. ocorre a aplicação 
do calcário dolomítico (1500 Kg/há). O mesmo vai atuar diretamente no pH 4,3 do solo, para 
mesmo ficar com o pH 6,7. 
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FOT02 

Calagcm da área 

A área é gabaritada e estaqueada, formando fileiras com um metro de uma para outra, cobrindo 
assim, toda a face do talude. Os micro-terraços da palha do coqueiro de Babaçu devem ser 
aplicados dirctamente sobre a superflcic do talude antes da semeadura /adubação inicial, o 
espaçamento entre um micro-terraço c outro deve ser de 50 a 80 cm, sendo fixados com estaca 
de madeira. Esta prática de bioengenharia é recomendada para taludes com inclinação maior que 
45 o ou para aqueles, independentemente do grau de inclinação, que possui má qualidade de 
substrato para a fixação dos insumos, visando proteger a supcrficie dos taludes contra a ação dos 
agentes erosivos, em específico da chuva, de forma a se evitar o carreamento de sedimentos e 
insumos (fertilizante, esterco, sementes, etc.) já convenientemente aplicados sobre os mesmos. 
Os micro-terraços deveram ter uma longevidade variando de 08 a 14 meses, com dimensões 
padronizadas de acordo com as situações de taludes encontrados, devendo suas características 
com gramatura, resistência a tração, dimensões, longevidade e natureza do material vegetal 
estarem em função da declividade e qualidade de substrato do talude. 

FOT0 3 

Estaqucando a área 
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FOT04 

Face do talude após a apticaçllo dos micro terraços. 

4. Plantio 

Em seguida, é realizada a semeadura que consiste no lançamento do coquetel de sementes 
misturada com o fosfato natural na proporção 400Kg/ha e 1.500 kg/ha de cama de galinha bem 
curtidos, essa mistura deve estar bem homogeneizada. É importante ressaltar que ao fazer a 
mistura, deve ser utilizado no mesmo dia devido à maioria das sementes serem hidroscópica. 
Na semeadura deve ser utilizados um coquetel com sementes de leguminosas na proporção de 
150 Kg/ha complementado com sementes do ecossistema regional por meio de 
microcoveamento, visando a indução da SUCESSÃO NATURAL das espécies vegetais locais e 
a formação de um novo substrato, garantindo a sustentabilidade da área e a sua integração à 
paisagem local. A diversidade mínima recomendada é de cinco espécies, entretanto a sugestão é 
que o máximo de espécies devem ser testadas para que sejam observadas as de melhor 
comportamento para recobrimento de taludes. O microcovemaneto consiste na abertura de 
pequenas covas ou microcovas sobre toda a superfície de solo/substrato exposto de taludes, a um 
profundidade variando 3 a 5 cm, ligeiramente inclinados para dentro do talude. As microcovas 
deverão ser dispostas sobre o talude de forma desencontradas, ou seja, em quincôncio, espaçadas 
O, 15 a 0,20 cm entre as covas. Nos quadros abaixo está a relação das espécies comerciais que 
podem ser utilizadas. 

Quadro 01: Espécies comerciais a serem utilizadas. 

NOME COMUM NOME CIENTinCO FüÓLIA DENSIDADE (kglba) 
Mucuna preta Mucuna aterrima Leguminosa 70 
Feijão de porco Canava/ia emiformis Leguminosa 50 
Crotalária Crotalaria junceo Leguminosa 15 
Milbeto Pannisetum glaucum Graminca lO 
Girassol lfelianthus anuus Compo;,l!l 5 

TOTAJ, 1541 
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Quadro 02: Espécies nativas a serem utilizadas experimentalmente. 

Nome comum 
- .------ --- -- -Nome Cientifico Porte 

Mucuna da Canga Arbustivo 

Vassourinha de Botão Mirc:yaria Iene/la Herbâcco ·-

Assa-peixe -- Vemonla muriCa/a - Herbáceo 
-

Galopogônio 
1- Trepadeira 

-

Malicea trepadeira Mtmosasp. Trepadeira 

Mucuna flor vermelha Trepadeira 

Ma liceu donnidcirn Mimosasp. Herbáceo 

Murta Myrcia guianensis llerbáceo 

Maria fecha porta Mimosa s-p-. --f-- Arbustivo 

S. FOTO 

Resultado Final 

5. CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos na aplicação deste projeto atingiram, não só as metas ambientais, 
proporcionando a RAD (recuperação de áreas degradas) maior eficiência, atuando diretamente 
na recomposição do substrato, diminuindo a geração de resíduos, já que se trata de uma técnica 
100% biodegradável, diferentes das técnicas industrializadas existentes no mercado, que chegam 
a conter até 40% de materiais não biodegradável cm sua composição. Mas também, sendo 
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atuante diretamcnte nas comunidades circunvizinhas à mineração, gerando emprego c renda, 
proporcionando maior integração entre comunidade-empresa, uma vez que os mesmos coletam e 
vendem as palhas dirctamente para a CV RD, sem "atravessadores" ou " industrias" no meio do 

processo. Podemos ainda, ressa ltar o baixo custo do projeto, uma vez que o Babaçu é uma planta 
nativa da região. 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AB'SABER, A. Geomorfologia da região. ln: Carajás: Desafios políticos, ecologia e 
desenvolvimento. São Paulo. Editora Brasiliense, Brasília, CNPq. 19R6. p-RR-124. 

BARTH, R.C. Avali ação da recuperação de áreas mineradas no Brasil. Viçosa, SIF, 1989. 41p. 
(Boletim Técnico, I) 

CAMPELLO, E. F. C. Sucessão Vegetal na Recuperação de Áreas Degradadas. ln: Dias, L.E. & 
Mello, J.W.V. (eds.) Recuperação de Áreas Degradadas. Univ. Federal de Viçosa, Sociedade 
Brasileira de Recuperação de Áreas Degradadas, 251 p. (ii.), 1998. 

CARPANEZZI, A. A.; COSTA, L. G. S.; KAGEYAMA, P. Y.; CASTRO, C. F. A. Funções 
Múltiplas das Florestas: Conservação e Recuperação do Meio Ambiente. Anais do VI Congresso 
Florestal Brasileiro, Campos do Jordão, SP. p.2 I 6-217, I 990. 

COMISSÃO DE FERTILIDADE DO SOLO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 
Recomendações para uso de corretivos c fertili zantes em Minas Gerais. Belo Hori zonte, 
EPAMIG, 4" aproximação, 1990. 

DIAS, L. E.; GRI FFTITH, J. J. Conceituação e Caracterização de Áreas Degradadas. ln: Dias, 
L.E. & Mello, J. W. V. (eds.). Recuperação de Áreas Degradadas . Univ. Federal de Viçosa, 
Sociedade Brasileira de Recuperação de Áreas Degradadas, 251 p. (ii.), 1998. 

250 


