REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DO GRUPO
DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO UNA

Foi realizada nas dependências do Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de
Taubaté, no dia 29 de janeiro de 2002 às 14:00, a primeira reunião visando a formação de
um Grupo de trabalho para Gestão das águas do Rio Una, conforme o Plano de Bacias
2000-03 aprovado pelo Comitê de Bacias Hidrográficas do Paraíba do Sul (CHB-PS), com
a seguinte agenda:
AGENDA DA REUNIÃO DO PROJETO UNA
29/01/2002 - 14:00 - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS / UNITAU
14:00 - Abertura - Jorge Reis (Pres. CBH-PS) e Joaquim Rodrigues dos Santos (Coord.
CTP-CBH-PS).
14:15 - Revisão de estudos e atividades prévias realizadas no Una - Prof. Dr. Marcelo
Targa (UNITAU).
14:30 - Apresentação de trabalhos específicos: Banco de dados georreferenciado da
Bacia do Una (INPE/UNITAU/PMT) - Dr. Bernardo Rudorff (INPE).
14:40 - Recuperação de áreas degradadas – Prof. Dr.Silvio Nagy (UNESP / Botucatu).
14:45 - O Rio Una - Vídeo do Rotary Club, 2001 e Expedição à Nascente em 1999.
15:00 - Proposta inicial do projeto (objetivos, metas, atividades iniciais) - Prof. Dr.
Getulio Batista (UNITAU).
15:15 - Discussão sobre a proposta inicial e passos seguintes - Grupo de trabalho Una
sob a Coordenação do Prof. Dr. Marcelo Targa (UNITAU).
16:00 - Encerramento - Jorge Reis (CBH-PS).
Tendo sido convidados para a reunião diversos representantes da sociedade organizada
(órgãos públicos, organizações não-governamentais, sociedade civil, usuários, moradores,
etc., a reunião foi aberta pelo Presidente do CBH-PS Benedito Jorge dos Reis que deu as
diretrizes para o estabelecimento do grupo e indicou que o grupo terá inteira liberdade de
ação e conforme decisão anterior ele será coordenado pelo Prof. Dr. Marcelo Targa da
UNITAU e a ligação entre o Grupo do Una e o Comitê será feita pelo Prof. Dr. Getulio T.
Batista, da UNITAU, que é membro representante das universidades e instituições de
pesquisa na Câmara Técnica de Planejamento do Comitê de Bacias. O Presidente indicou
que o CBH-PS criado em 1994 opera no sistema de "Gestão Participativa" e que o Grupo
de Trabalho, representativo dos usuários do Una tem a missão da gestão das águas do Una,
sendo o primeiro grupo a ser formado dentre as noves sub-bacias identificadas no Plano
como prioritárias para o período 2000-03.
Em seguida, o Coordenador da Câmara Técnica de Planejamento do Comitê, Joaquim
Rodrigues dos Santos, enfatizou a importância e prioridade do Una identificada no Plano,
especialmente por sofrer forte ocupação humana e ser utilizado para o abastecimento de
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Taubaté, irrigar áreas do Paraíba e atender demandas de fazendas e núcleos urbanos.
Colocou que o objetivo do Grupo é estabelecer e implementar ações para o cumprimento
das metas previstas no Plano (Metas 8 e 9) que devem ser atingidas até 2003. Enfatizou que
as metas são intocáveis, porém as ações podem ser priorizadas e ajustadas pelo Grupo.
Enfatizou ainda que as ações de gestão previstas no Plano valem para todas as sub-bacias.
O Grupo deve ter representantes dos diversos seguimentos interessados, tais como: a)
usuários da água; b) agentes impactantes (indústrias, produtores em geral); c) órgãos
reguladores; d) sociedade organizada interessada. Foi esclarecido que espera-se do Grupo
proposta de ação concreta para a curto prazo ter-se um projeto para recuperação e
preservação da Bacia do Una.
Em seguida, a coordenação da reunião foi transferida para o Prof. Dr. Marcelo Targa que
fez uma revisão das atividades já realizadas na Bacia, identificando:
1. DAEE, Relatório Final da Elaboração de Planejamento Hidroagrícola na Bacia do
Rio Una. PASICON, Taubaté, 1962.
2. Grizolia, J.A. Projeto de Manejo da Bacia Hidrográfica do Ribeirão das Antas. Bol.
Téc. N0. 4, DAEE, 1970. 28p.
3. Nagy, S.C.S. Repovoamento Vegetal Misto na Microbacia Hidrográfica do Itaim,
1987. UNITAU/Departamento de Ciências Agrárias.
4. Curso Internacional de Drenagem e Manejo de Bacias Hidrográficas.
UNITAU/SAA-SP/ILRI/GTZ, 1991. Projeto de Conclusão realizado em várzea do
UNA (Propriedade do Sr. Roberto Kamigata).
5. Curso Internacional de Drenagem e Manejo de Bacias Hidrográficas.
UNITAU/SAA-SP/ILRI/GTZ, 1992. Projeto de Conclusão realizado em várzea do
Itaim (Departamento de Ciências Agrárias).
6. Plantio de 20.000 árvores nativas no Departamento de Ciências Agrárias, UNITAU,
1995.
7. Luigi Carli Marroni Aulicino; Bernardo Friedrich Theodor Rudorff; Maurício Alves
Moreira; José Simeão de Medeiros, Romeu Simi Júnior. Subsídios para o manejo
sustentável da bacia hidrográfica do rio una através do uso de técnicas de
geoprocessamento e de sensoriamento remoto. Anais em CD-ROM do Simpósio
Internacional de Sensoriamento Remoto da SELPER, Puerto Iguazu, Argentina,
2001.
8. Plano de Bacias Hidrográficas, CPTI, 2001.
9. Vista Panorâmica da Bacia do Rio Una - filmagem de 30 minutos, Rotary Club,
2001.
10. 1a Expedição “Una pelas Águas”, Taubaté, 09 a 12 de outubro de 1999.
PMT,GECA, DAEE, Escolas Municipais, 50 Batalhão Infantaria de Caçapava, etc..
11. Avaliação, Recuperação, e Proteção de Mananciais para o Abastecimento Público
(Convênio MMA/SRH) - Secretaria do Meio Ambiente (Iniciado).
12. Confecção de composição Imagem/plano cartográfico, para a proposta do Parque
temático Monteiro Lobato da PMT na bacia do Itaim. LAGEO-SERE/UNITAU,
2001.
13. Correa, R. C. Avaliação das atividades antrópicas na bacia do ribeirão Itaim, no
município de Taubaté – SP. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação
em Ciências Ambientais/UNITAU...
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Em seguida, pela relevância, algumas dessas atividades foram detalhadas com
apresentações específicas.
O Dr. Bernardo Rudorff, do INPE, apresentou o Banco de Dados Georreferenciado
desenvolvido para parte da Bacia do Una, enfatizando áreas de preservação permanente que
apresentavam solos expostos e pastagem, sem formação florestal. Esse banco de dados
constitui a base para a continuidade dos trabalhos na Bacia.
O Prof. Dr. Silvio Nagy, da UNESP / Botucatu, seguido do Prof. Vicente de Carvalho da
UNITAU, descreveu, as possibilidades técnicas de recuperação de áreas degradadas com
vegetação através de sucessão estratégica de plantas e a experiência do plantio de ~23.000
mudas de espécies arbóreas na Fazenda Piloto do Departamento de Ciências Agrárias da
UNITAU.
Em seguida, foram apresentados os vídeos do Rotary Club: "O Rio Una 2001" e a
"Expedição à Nascente em 1999", da Agenda 21 do Município de Taubaté, pelo Ronaldo
Rodrigues dos Santos, da ONG GECA e Pós-Graduação em Ciências Ambientais da
UNITAU.
Finalmente, foi apresentado o escopo geral da proposta do projeto (objetivos, metas,
atividades iniciais) pelo Prof. Dr. Getulio Batista (UNITAU),que esse Grupo deverá a curto
prazo delinear e recomendar.
A reunião prosseguiu com discussão em plenária sobre a melhor forma de ação do Grupo.
Foi finalmente, aprovada e decretada a CRIAÇÃO DO GRUPO DO UNA, como um grupo
aberto e seus membros representantes de suas instituições/comunidades.
Dada a urgência de se ter um projeto em curto prazo, foi ainda em plenário decidida a data
da próxima reunião para o dia 19 de fevereiro de 2002, na mesma hora e local.

Taubaté, 29 de janeiro de 2002.

Getulio T. Batista
Câmara Técnica de Planejamento do CBH-PS.

