
Constituída por professores e representan-
tes de instituições do litoral norte, a Rede de 
Educação Ambiental do LN vem se reunindo 
mensalmente para propor atividades e propor-
cionar trocas de experiências nessa área. 

Atualmente o grupo está se mobilizando 
para participar da conferência Rio +20, even-
to mundial sobre desenvolvimento sustentá-
vel, que acontecerá entre os dias 13 a 23 de 
junho, no Rio de Janeiro. De acordo com as 
coordenadoras da Rede, Juliana Hogetop e Lu-
ciana Dalsasso, a ideia é participar da Cúpula 

dos Povos, com o debate sobre Educação Am-
biental e Recursos Hídricos. O objetivo deste 
espaço de discussão é marcar posicionamento 
crítico frente à conferência oficial, apresentando 
propostas teóricas e práticas trazidas pelos mo-
vimentos sociais e organizações da sociedade 
civil participantes.

Semana do meio ambiente - A Rede 
também está planejando as atividades para a 
semana do meio ambiente no mês de junho. 
Um dos eventos confirmados é a III Feira da 

Sustentabilidade Ambiental que acontecerá no 
dia 06/06, no Largo dos Estudantes, em Osó-
rio. A Rede lançará o programa completo das 
atividades, onde as escolas poderão se inscre-
ver através de agendamento.

Os encontros da Rede são realizados na 
segunda terça-feira de cada mês, em local iti-
nerante. Informações pelo email: educacaoam-
bientalln@gmail.com
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Maquiné terá mapa
das áreas de risco

O projeto Taramandahy, em parceria com a 
UFRGS, está realizando o mapeamento das áre-
as de risco do município de Maquiné. Os geógra-
fos Jéferson Ferreira e Tânia Cristina Gomes, sob 
a orientação do prof. Dr. Roberto Verdum, estão 
identificando os locais que possuem maior risco 
de deslizamentos, como encostas de morros, e 

de erosões devido às enchentes e ao desmata-
mento. A equipe está avaliando as condições 
ambientais, onde já ocorreram esses fenômenos 
e também conta com a ajuda dos moradores 
mais antigos que informam sobre o histórico de 
acontecimentos climáticos na região.

De acordo com o coordenador do projeto Ta-

ramandahy, Dilton de Castro, o objetivo desse 
mapeamento é subsidiar a elaboração de pro-
jetos para evitar desastres ambientais e colabo-
rar para ações preventivas. Durante este ano, a 
equipe estará percorrendo os vales do municí-
pio e ao final do trabalho será elaborado o mapa 
das áreas de risco da bacia do Rio Maquiné.

Inscrições abertas  
para o IV Curso de  

Educação Ambiental

Em maio, dias 05, 19 e 26, a Rede 
e o Projeto Taramandahy promovem 
o IV Curso de Educação Ambiental 
do Litoral Norte, com as parcerias do 
Comitê do Rio Tramandaí e da 11ª Co-
ordenadoria Regional de Educação do 
Estado. O curso acontece no município 
de Cidreira e é direcionado para auxiliar 
professores na elaboração e execução 
de projetos na área socioambiental. 
A informação completa está no site  
www.onganama.org.br.

Efeitos da enchente em 2007

Aula do III Curso de Educação Ambiental

Vista do Rio Três Forquilhas
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Águas do litoral norte sob 
constante atenção

Para lembrar o Dia Internacional da Água, comemorado em 22 de março, a Ação 
Nascente Maquiné (ANAMA) destacou as águas do litoral norte do RS que fazem 
parte da Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí. Sua faixa costeira de 115 km se esten-
de desde o norte da Lagoa Itapeva até o sul, na lagoa do Bacopari, em Mostardas e, 
ao oeste, desde as nascentes dos Rios Maquiné e Três Forquilhas.

Para lembrar o Dia Internacional da Água, comemora-
do em 22 de março, a Ação Nascente Maquiné (ANAMA) 
destacou as águas do litoral norte do RS que fazem parte 
da Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí. Sua faixa costeira 
de 115 km se estende desde o norte da Lagoa Itapeva até 
o sul, na lagoa do Bacopari, em Mostardas e, ao oeste, 

desde as nascentes dos Rios Maquiné e Três Forquilhas.
Enquanto o Estado não executa o Plano de Ação 

da Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí, definido há 4 
anos, o Projeto Taramandahy  está contribuindo com 

ações de monitoramento das águas, divulgação, identifi-
cação das áreas de risco, reflorestamento da mata ciliar e 
mobilização da sociedade.

Os rios e lagoas que escoam em direção a Foz do Rio 
Tramandaí formam um manancial de águas de múltiplos 
usos e de grande importância ambiental, social e econômi-
ca para a região. Fornece água para a população residente 
e para os veranistas, proporciona trabalho aos pescadores, 
fornece água para a agricultura irrigada, criação animal e 
para a indústria, apresenta inúmeros atrativos naturais que 
desenvolve o turismo e o lazer. Mas, nas últimas décadas, 
devido ao mau uso, a água está se tornando um recurso 
limitado e a qualidade comprometida. Citando apenas al-
guns exemplos dessa realidade, como a retirada excessiva 
da água para irrigação, desmatamento das áreas de preser-
vação permanente, despejo de esgoto e resíduos sólidos e 
aumento da urbanização sem planejamento.

Por ser um bem público, a água precisa ser cuidada por 
todos. O planejamento do uso racional das águas da Bacia 
do Tramandaí está sendo desenvolvido mediante elabora-
ção e execução do Plano de Bacia que procura harmoni-
zar a qualidade e a quantidade da água com os usos que 
a sociedade faz.  

 

Etapas do planejamento

O Plano da Bacia do Rio Tramandaí iniciou em 2004 e 
compreende duas etapas, composta de três fases. A pri-
meira etapa já foi implementada e o Comitê de Gerencia-
mento da Bacia está viabilizando a segunda etapa: 

1ª Etapa (concluída)
Fase A – Levantamento da situação atual da qualidade 

e quantidade dos recursos hídricos e o levantamento da 
situação atual e futura dos usos da água.  

Fase B – Discussão das alternativas de uso da água 
junto com a sociedade e elaboração da proposta de en-
quadramento (usos futuros da água), que foi aprovado em 
2008. Desta etapa, resultou um mapa da bacia com a clas-
sificação da qualidade das águas. 

2ª Etapa (a ser realizada)   
Fase C - Compreende o programa de ações que é a 

definição de medidas concretas para harmonizar os usos, 
a qualidade e a quantidade da água. Nesse processo, se-
rão desenvolvidos os planos de saneamento básico, plano 
agropecuário, plano de irrigação, da pesca, do turismo, 
programas de monitoramento da água, de educação am-
biental, proposta de critérios para outorga (licenciamento) 
e cobrança do uso da água, entre outras. 

O projeto Taramandahy: Gestão integrada dos recursos 
hídricos da bacia do Rio Tramandaí é desenvolvido pela 
ANAMA e patrocinado pela Petrobras através do Progra-
ma Petrobras Ambiental.

Acesse o relatório do Plano da Bacia do Tramandaí no 
site: www.onganama.org.br/pesquisas.htm.

Viveiros locais 
fornecem 
mudas para 
reflorestamento

O projeto Taramandahy iniciará o 
plantio de mudas de árvores nativas 
nas margens do Rio Maquiné a par-
tir de maio. O objetivo é recompor 
a mata ciliar e proteger as margens 
contra as enchentes, dando segui-
mento aos plantios que vem realizan-
do há dois anos. Para esse trabalho, a 
equipe está comprando as mudas nos 
viveiros do município, para valorizar 
o trabalho dos agricultores familiares 
e estimular a produção local. A ANA-
MA também utilizará mudas produzi-
das no seu próprio viveiro e do Hor-
to Florestal do Litoral Norte. Ao todo 
serão plantadas em 2012, 18 mil mu-
das, entre frutíferas, medicinais, atrati-
vas para a avifauna e melíferas.

Canoagem ecológica 
marca o dia 
internacional
da água

A III Caiacada da Bacia do Tramandaí ocorreu no Rio Três Forquilhas, no dia 
25 de março. O domingo ensolarado de outono, águas calmas e belas paisagens 
proporcionaram um passeio agradável num dos principais contribuintes da bacia 
hidrográfica do Rio Tramandaí. 

No evento náutico de caráter lúdico e educativo, teve distribuição de brindes 
e almoço no intervalo do trajeto, além de muita disposição. Estiveram presentes 
cerca de 50 participantes provenientes dos municípios de Três Forquilhas, Palma-
res do Sul, Osório, Maquiné, Tramandaí, Porto Alegre e inclusive de Criciúma 
(Santa Catarina), sendo que muitos já vêm acompanhando a caiacada desde a 
primeira edição. Na avaliação do organizador da atividade, o turismólogo Tiago 
Correa, o evento foi um sucesso e todos ficaram na expectativa para a realização 
da IV Caiacada, prevista para acontecer em novembro. A atividade foi promovida 
pelo projeto Taramandahy, com o apoio do Comitê da Bacia.

O Comitê de Gerenciamento da Bacia HidO Comitê de 
Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí é 
formado por representantes dos usuários da água, da socie-
dade civil e órgãos do poder público que se reúnem uma 
vez por mês em Osório para buscar soluções referentes à 
gestão dos recursos hídricos. Ultimamente, o Comitê vem 
discutindo a implantação de condomínios à beira das lagoas 
e rios. Está envolvido também nas ações de fechamento e 
abertura da comporta da Lagoa da Fortaleza que represa a 
água para a irrigação de lavouras no verão. 

Um dos principais desafios do Comitê é fazer com que 
o Plano de Bacia aconteça. Em 2008, o enquadramento 
da Bacia do Tramandaí se tornou lei estadual, definindo a 
qualidade da água almejada pela sociedade. Os municípios 
da região precisam estar mobilizados, quando for iniciada a 
execução do enquadramento (Fase C). Esta ação está sendo 
apoiada pelo Projeto Taramandahy junto às prefeituras e na 
qualificação dos membros do Comitê.

Além do desenvolvimento da Fase C, o Comitê busca 
a implantação da Agência da Região Hidrográfica do litoral 
(ARH) que irá auxiliar no gerenciamento da bacia do Tra-
mandaí. O Comitê é a instância local de gerenciamento 
que faz parte do Sistema Estadual dos Recursos Hídricos, 
composto pelo Departamento Estadual de Recursos Hí-

dricos (DRH), FEPAM, Conselho Estadual de Recursos Hí-
dricos (CRH), e a ARH, sendo que este Sistema funciona 
através de uma ação conjunta da Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente (SEMA).

A Agência tem atribuições executiva e fomentadora de 
projetos, mas ainda não foi instituída pelo governo estadual, 
afetando a implementação de mecanismos previstos pelo Sis-
tema Nacional de Recursos Hídricos, como a cobrança pelo 
uso econômico da água. Os recursos advindos da cobran-
ça deverão ser aplicados para a recuperação de nascentes, 
mata ciliar, saneamento básico e como incentivo econômico 
aos agricultores familiares que protegem os mananciais.

São muitos os desafios desse parlamento das águas do 
litoral norte gaúcho. Cabe também à comunidade local 
acompanhar esse processo e contribuir para a preservação 
dos recursos naturais da região.

 Para mais informações, entre em contato com o Comitê 
do Tramandaí que tem a sua sede em Osório (Av. Marechal 
Floriano, 920 - Sala 213). As reuniões acontecem nas últimas 
quintas-feiras do mês. 

Contatos: 
Fone: (51)3663.2530
Email: comitetramandai@yahoo.com.br

Os desafios do Comitê do Tramandaí

Comitê realiza visita técnica 
às nascentes do Rio Maquiné

Vista da lagoa da região de Maquiné

Caiacada no Rio Três Forquilhas


