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Introdução: Trata-se aqui de um relato sobre as ações de recuperação de parte de uma
sub-bacia do Ribeirão Ipanema (área de 0,86 Ha). Esta recuperação ambiental, iniciada
em Ago/2016, está sendo realizada pela CENIBRA, com o apoio e parceria do
Unileste MG.
A relevância do processo de recuperação em curso se deve ao fato de que, em meio à
sub-bacia, tem-se uma nascente do Ribeirão Ipanema, a qual se encontra em processo
de extinção devido à degradação da área de influência correspondente. Tal degradação
é catalisada pela ausência de vegetação de porte, até mesmo da mata ciliar.
 Objetivo: Identificar as ações de recuperação ambiental planejadas para o período de
referência desse projeto;
Confrontar as ações desenvolvidas no período de referência com aquelas previstas no
cronograma de trabalho acordado entre a CENIBRA e o Unileste;
Avaliar o estágio de evolução ambiental da área contemplada no processo;
Metodologia: Foram feitas algumas intervenções como por exemplo uma
Blitz Educativa  com parceria da CENIBRA associada ao plantio de mudas na área da
sub-bacia, para maior conscientização dos moradores ao redor da área e pessoas que a
frequentam;
Construção e Manutenção de cercas, para impedir a entrada de gado, trilheiros, jipeiros
na área;  
Recuperação de Áreas com Erosão;
Controle de Formigas Cortadeiras;
Metodologia para o Monitoramento Analítico que consiste em: Medição da vazão da
nascente existente na sub-bacia; Monitoramento da qualidade da água da nascente;
Levantamento das espécies da fauna e flora.
 Resultados: Os resultados ainda estão em andamento, porém, constataram-se avanços
na recuperação das ravinas existentes na área, por meio da eliminação da circulação de
veículos e animais no terreno e pela progressão da biomassa vegetal sobre os sulcos
formados.  Conclusão: Apesar da apresentação de poucos resultados, o projeto
consta-se em andamento em função do alcance de seus objetivos.
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