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Planeta Água
Água que nasce na fonte serena do mundo
E que abre o profundo grotão
Água que faz inocente riacho e deságua
Na corrente do ribeirão
Águas escuras dos rios
Que levam a fertilidade ao sertão
Águas que banham aldeias
E matam a sede da população
Águas que caem das pedras
No véu das cascatas ronco de trovão
E depois dormem tranqüilas
No leito dos lagos, no leito dos lagos
Água dos igarapés onde Iara mãe d’ água
É misteriosa canção
Água que o sol evapora
Pro céu vai embora
Virar nuvens de algodão
Gotas de água da chuva
Alegre arco-íris sobre a plantação
Gotas de água da chuva
Tão triste são lágrimas na inundação
Águas que movem moinhos
São as mesmas águas
Que encharcam o chão
E sempre voltam humildes
Pro fundo da terra, pro fundo da terra
Terra planeta água...terra planeta água
Terra planeta água. (Guilherme Arantes)

Bendito sejais, ó Pai Providente, pelos rios e mares imensos,
pela bênção das chuvas, pelas fontes refrescantes
e pelas águas secretas do seio da terra” (Campanha da Fraternidade 2004 – CNBB).
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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi comparar os cenários de inclusão e de não inclusão
da delimitação da zona ripária da microbacia na determinação dos riscos ambientais, na
adequação do uso do solo e conseqüentemente no planejamento sócio-ambiental,
contribuindo com a elaboração e implementação dos planos de manejo integrado de
microbacias com uso agrícola diversificado, considerando como premissas a busca da
agricultura sustentável, a restauração do ecossistema ripário e o envolvimento social e
econômico do produtor rural. Através de estudo de caso realizado na microbacia do
Ribeirão São João (3.656 ha) no município de Mineiros do Tietê (SP), que faz parte do
Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas do Estado de São Paulo, foram feitas
análises das suas condições sócio-ambientais que constaram de: a-) preparação de base
cartográfica; b-) diagnóstico e planejamento participativos; c-) descrição de cenários
convencionais e de cenários com inclusão da zona ripária para a adequação do uso do
solo e caracterização dos riscos ambientais; d-) discussão sobre as relações entre o
cenário que inclui a zona ripária e a legislação ambiental, a distribuição da estrutura
fundiária, o uso e manejo agrícola e as estradas rurais e e-) proposta de um programa de
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