
Controle de
degradação e
recomposição
das áreas da obra

CONTROLE DAS ÁREAS DA OBRA

flora e da fauna, utilizando-se a sucessão natural das 
espécies e as interações planta-animal (dispersão de 
sementes).

Esses procedimentos são comprovadamente mais 
eficientes e mais econômicos do que o intensivo plantio 
das espécies da mata nativa, pouco resistentes às áreas 
degradadas.

A metodologia adotada foi modelada sobre dois pressupos-
tos básicos: evitar causar danos e/ou reduzi-lo ao menor 
possível e reverter o dano causado.

Para reverter este processo o conceito trabalhado baseou-se 
em identificar os procedimentos de interferência que 
possam representar “gatilhos” que permitam às áreas 
readquirir sua própria resiliência, ou seja, procedimentos 
que desencadeiem os processos naturais de regeneração da 

Identificando os procedimentos de interferência na flora e da fauna

O controle da degradação das áreas do canteiro da UHE Itá 
já vem sendo executado pela empreiteira construtora da 
barragem desde o início das obras e abrange, além do 
desenvolvimento das ações de controle e recuperação, um 
programa de esclarecimento e conscientização do pessoal 
envolvido com a obra, objetivando motivar e informar 
sobre a importância da proteção ao meio ambiente.

As ações preventivas contribuem para um nível aceitável de 
qualidade ambiental e minimizam as ações posteriores de 
recomposição das áreas afetadas.

Por exemplo, são tomados cuidados com o controle de 
poluição e disposição final dos resíduos líquidos, sólidos e 
gasosos, com a exploração de áreas de empréstimo, a 
destinação de materiais em bota-foras e o reafeiçoamento 
das áreas utilizadas, entre outros.

Com a conclusão de cada uma das etapas da obra da usina 

e na medida que as áreas de apoio foram sendo liberadas 
para as obras de recomposição, foi elaborado um projeto 
específico para a sua recuperação.

A partir de levantamentos de campo, foram identificados 
dez tipos de áreas, de acordo com o grau de degradação 
e de compactação do solo, o uso atual, a declividade do 
terreno, o estágio de desenvolvimento da vegetação e as 
condições de regeneração natural.

Uma vez identificadas e classificadas, a cada uma das 
áreas, foram recomendadas as ações adequadas para 
deixá-las em condições de receber o plantio sucessivo das 
espécies, respeitando a sequência que se verifica nas 
áreas entregues à regeneração natural.

A recomposição final das referidas áreas pressupõe a 
adoção de medidas a curto, médio e longo prazo, numa 
implantação compatível com o ritmo da natureza.
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