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O Centro de Referência da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba foi crido a
partir de uma parceria entre os Institutos de Biociências e de Pesquisas
Hidrául icas da UFRGS e o Comitê de Gerenciamento da Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba. Contribui com o conhecimento e mostra-se
ativo com intervenções, sugestões e manifestações que venha julgar
necessária para enfrentar os problemas de melhoramento da gestão e
qualidade das águas. Tem por objetivos organizar discussões sobre
gestão de recursos hídricos, bem como estruturar um banco de dados e
um acervo dos trabalhos mais relevantes desenvolvidos na área de
abrangência da bacia do Lago Guaíba, criar uma rede de informações
técnico-científicas a fim de qualificar a rede de Educação Ambiental,
estabelecer um fluxo de informações entre a Universidade, o Comitê do
Lago Guaíba e a Comunidade, participar do processo de implantação do
sistema de gestão de recursos hídricos no Estado do Rio Grande do Sul,
formar continuadamente professores da rede pública para atuar como
multiplicadores em atividades de Educação Ambiental e, por fim, realizar
anualmente a Mostra de Trabalhos Técnicos, Científicos e Comunitários
produzidos na área de abrangência da Bacia Hidrográfica do Lago
Guaíba. Para realizar tais objetivos o Centro de Referência conta com
uma sala de reuniões, uma mini-biblioteca dotada de títulos dirigidos as
mais variadas questões ambientais, em especial a questão dos recursos
hídricos, e os seus membros também buscam participar ativamente de
reuniões, workshops e palestras referentes às discussões que envolvam
a Bacia do Lago Guaíba, para se mostrarem capacitados perante as
atribuições a eles referidas. A mini-biblioteca foi organizada em quatro
categorias: recursos hídricos, educação ambiental, legislação e diversos.
Todos os seus títulos foram catalogados e identificados possibilitando
assim o cadastro de usuários e posterior locação dos exemplares a
disposição. A mini-biblioteca encontra-se em total disposição da
comunidade tornando-se um local de busca de conhecimento, para todos
estarem aptos a discutir os assuntos sobre a bacia do Lago Guaíba.
Basta o usuário dirigir-se ao Centro de Referência e realizar o seu
cadastro e já poderá fazer uso da biblioteca. A Mostra de Trabalhos
ganha grande importância por ser um espaço para divulgação de estudos
e pesquisas que são realizados na área de abrangência da Região
Hidrográfica do Guaíba, a qual é composta de nove comitês de bacias



hidrográficas: Comitê Gravataí, Comitê Sinos, Comitê Caí, Comitê
Taquari-Antas, Comitê Alto Jacuí, Comitê Vacacai e Vacacai-Mirim,
Comitê Baixo Jacuí, Comitê Pardo e Comitê Lago Guaíba. Esses
trabalhos dão subsídio para a base de dados do Centro de Referência
com o objetivo de divulgar o conhecimento sobre a Região Hidrográfica e
os assuntos relacionados à gestão de nossas águas. Os trabalhos são
divididos em quatro categorias, sendo premiado o melhor em cada uma
das seguintes categorias:  *	Cidadania das Águas - trabalhos voltados à
participação popular e à educação e conscientização ambiental, com foco
na questão da água e na gestão dos recursos hídricos da Região
Hidrográfica do Guaíba. *	Educação Ambiental - destinados aos trabalhos
voltados à conscientização, conservação e percepção ambiental nas
escolas. *	Conhecimento das Águas - pesquisas, estudos técnicos e
científicos e que tenham contribuído para o conhecimento da região
hidrográfica, nas diversas áreas. *	Responsabilidade das Águas - ações
voltadas à gestão ambiental e de recursos hídricos, com a preocupação
com os aspectos sociais e de preocupação pública.  A VI edição da
Mostra já está sendo preparada, estando agora na fase das inscrições
dos trabalhos. A mesma será realizada de 05 a 09 de outubro de 2009,
buscando novamente o sucesso das edições anteriores.  O Centro
também realizou o projeto Portas Abertas, onde durante um ano
professores dos municípios de Barra do Ribeiro, Sertão Santana, Guaíba
e Porto Alegre participaram de um curso de formação de educadores
ambientais, onde participaram de encontros e desenvolveram um projeto
final na área de educação ambiental, esses projetos foram divulgados na
IV Mostra de Trabalhos Técnicos, Científicos e Comunitários. Através da
disponibilização de informações técnicas e científicas, o Centro de
Referência busca fomentar a aproximação com a população, qualificando
as discussões e incentivando a constituição de uma rede de informações,
vinculada a uma rede de educação ambiental continuada. A rede de
informações a ser estruturada deverá contemplar os 14 municípios que
integram a bacia hidrográfica, disponibilizando a base de dados e
informações sobre a gestão de recursos das mais distintas realidades da
bacia hidrográfica do Lago Guaíba. Essa rede já está planejada e
pré-moldada, aguardando apenas a liberação de recursos para ser posta
em prática. Desenvolvendo tais atividades o Centro de Referência da
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba torna-se cada vez mais valoroso para
a comunidade, pois se preocupa em interligar os diversos segmentos
envolvidos nas questões referentes ao Guaíba, buscando sempre uma
melhor gestão dos nossos recursos hídricos.


