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Introdução: A água é um recurso extremamente importante para a manutenção da vida,
visto que nenhum processo metabólico ocorre sem sua ação direta ou indireta, além de
ser o habitat de várias espécies de organismos e devido a seus múltiplos usos serem
indispensáveis a um largo espectro das atividades humanas. Atualmente, o Brasil
vivencia uma escassez hídrica devido a má gestão e a falta de preservação deste
recurso, ocasionados principalmente pelo desmatamento, urbanização, construção de
canais, descargas de esgotos com fontes pontuais e não pontuais, descargas de
efluentes industriais e agrícolas, eutrofização, deposição de resíduos sólidos nas bacias
hidrográficas, entre outros. Objetivo: Monitorar as ações de recuperação ambiental
exercidas pela CENIBRA em uma nascente da sub-bacia do ribeirão Ipanema, a fim de
verificar se está havendo ações antrópicas que possam estar degradando o terreno.
Observar a qualidade e vazão do curso d’água e verificar se as práticas de recuperação
estão sendo efetivas. Metodologia: Conforme já contextualizado, o trabalho buscou
avaliar as ações de recuperação ambiental de uma sub-bacia do Ribeirão Ipanema,
ações estas desenvolvidas durante o período de julho/2017 a até o presente momento.
Assim, desde julho de 2017, além do levantamento de informações em campo
(observação direta), o monitoramento da sub-bacia é realizado também de forma
analítica, por meio da avaliação das características qualiquantitativas dos recursos
naturais presentes na área correspondente.
A metodologia adotada nesse monitoramento previu:
medição da vazão da nascente existente na sub-bacia; monitoramento da qualidade da
água; e levantamento das espécies da fauna e flora. Resultados: No início do projeto
foi identificado um rompimento da cerca por trilheiros, mas logo após houve a
manutenção da cerca seguido de uma atividade de educação ambiental com os jipeiros
registrando êxito na atividade, juntamente com a manutenção de placas que se
mantiveram conservadas. Para eliminar as áreas com ravinamento, ocorreu o plantio de
mudas e cercamento da área, resultando em uma progressão da vegetação sobre o
ravinamento, impulsionado pela chuva. Ao identificar coroas de formigas cortadeiras
utilizou-se formicida para combatê-las, não identificando supressão da biomassa
vegetal posteriormente. Com relação a manutenção da silvicultura, realizou-se a
remoção de espécies daninhas e o coroamento de mudas. Ao se realizar o
monitoramento qualidade e da vazão é notório um aumento em ambos no período
chuvoso, obtendo um pico de vazão em out/2017 (0,91 L/s). De acordo com o
levantamento da Fauna e Flora pode-se verificar nas proximidades a presença de cão
doméstico por meio de pegadas e fezes no local, com solução, foi desenvolvido um
trabalho de conscientização da população ao entorno para que possam coibir o acesso
dos animais na região. Quanto aos dados da flora, foram identificadas quatro espécies
populares: Solanum aculeatissimum, Leandra sp, Vernonia scorpioides e Asteraceae.
Conclusão: Pelo que foi exposto anteriormente, pode-se concluir que o processo de
recuperação da sub-bacia hidrográfica do Ipanema está sendo de fato significativo.
Apresentando aumento e diversificação da cobertura vegetal, na qualidade e vazão da
água da nascente, além de coibir o acesso de gado e animais domésticos na área.
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