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A porção da zona ripária, áreas com saturação hídrica temporária ou permanente da 
microbacia, com função de proteção dos recursos hídricos, que não estiver protegida pela 
legislação, por não estar localizada em APPs ou sem possibilidades de ser considerada reserva 
legal, deveria ter manejo diferenciado de acordo com seu uso e ocupação. Foram elaboradas, 
com a utilização de SIG e levantamentos de campo, a carta de uso e ocupação de solo e a de 
zona ripária. A zona ripária da Microbacia do Ribeirão São João (Mineiros do Tietê–SP) 
(3.656 ha) possui 909,3 ha e está ocupada por cana de açúcar (39,8 % de sua área), pastagem 
(20,4 % de sua área) e vegetação nativa (27,8 % de sua área, sendo 8,6 % localizados fora de 
APP). A monocultura da cana, praticada forma intensiva, pode representar o 
comprometimento da agricultura sustentável, pois o preparo convencional do solo, utilização 
intensiva de agrotóxicos, aplicação indiscriminada de vinhaça, queimada e outros, promovem 
degradação ambiental. Devido à falta de manejo adequado, principalmente relacionado à 
conservação do solo, pastagens também oferecem risco de degradação da zona ripária, pela 
possibilidade de ocorrência de erosão e de assoreamento. Isso também ocorre com culturas 
anuais e com cafeicultura, quando o manejo inadequado não inclui práticas conservacionistas, 
além de causar baixa produção e pouca cobertura vegetal do solo. A silvicultura também pode 
degradar, mas com menos intensidade, pois promove melhor cobertura do solo. Áreas de zona 
ripária próximas aos bairros urbanos periféricos correm risco pela ocorrência de escoamento 
superficial das áreas impermeáveis dos bairros marginais. Em todos esses casos um manejo 
diferenciado deve ser aplicado: plantio direto e colheita mecanizada da cana, colheita em 
épocas secas, minimização ou não utilização de agrotóxicos, rotação de culturas na reforma 
do canavial. Para as pastagens é recomendada alternância entre períodos de pastejo e descanso 
da pastagem, manutenção do número de animais de acordo com capacidade de suporte das 
forrageiras e distribuição uniforme dos animais do pasto. As zonas ripárias em APPs 
degradadas devem ser restauradas. 
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