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NÚMERO 

008B/2019 

A. DADOS DO LOCAL DA INFRAÇÃO/PROPRIEDADE 

1. OBJETIVO/FINALIDADE 

Averiguar denúncia de mortandade de peixes no Córrego Machadinho, altura da Rua Duque de 

Caxias. 

2. ENDEREÇO 
Avenida Joaquim Pompeu de Toledo 

 

3. COORDENADAS 
-21.222202, -50.441346 

4. PROCESSO Nº 

5. ASSUNTO/OBJETIVO 

              DENÚNCIA              INFRAÇÃO             HABITE-SE             PLANTIO             PODA/SUPRESSÃO               DEMANDA INTERNA             DEMANDA EXTERNA              OUTROS 

B. DESCRIÇÃO DA INSPEÇÃO 

6. DESCRIÇÃO 

Fora realizada diligência no local a fim de identificar a presença de peixes mortos no 

córrego bem como qualquer evidência que motivasse o fato. Fora percorrida as duas 

margens do córrego desde a Avenida Brasília até a Rua Antonio Stort, compreendendo a 

montante e a jusante das obras de prolongamento da Avenida Joaquim Pompeu de Toledo que 

margeia o corpo d’água. A frente de trabalho da obra situa-se há aproximadamente 500 m 

de distância do local de visualização dos animais mortos, à montante. No percurso foram 

avistados 8 (oito) peixes mortos da mesma espécie. Eles aparentavam ter aproximadamente 

30 cm e de coloração clara. Em contrapartida, avistou-se grande quantidade de cardumes 

de outra espécie nadando sem apresentar dificuldades. Os cardumes compreendiam de 10 

(dez) a 15 (quinze) indivíduos entre filhotes e adultos com tamanho máximo de 20 cm e 

coloração escura. Suspeita-se que a espécie morta não seja a mesma dos cardumes nem 

tampouco endêmica do local. Aparenta-se que os mesmos tenham sido descartados no local. 

Também constatou-se que os indivíduos mortos estão situados entre a Rua Duque de Caxias 

e a Avenida Saudade, apenas, reiterando a hipótese de descarte visto que se tratasse de 

contaminação da água existiriam exemplares em toda extensão do córrego ou pelo menos a 

jusante de algum ato contaminante, se existisse. Quanto à água, apresenta coloração e 

odor característicos considerando a estação climática (turbidez média e odor de material 

em decomposição), com diversos bancos de areia devido assoreamento e alguns poços com 

acúmulo de água, ambos condizentes com a topografia local. Não foram avistados pontos de 

extravasamento de redes de esgotos, indícios de espuma, material particulado ou oleoso. 

A vegetação apresenta-se como gramíneas nos pontos assoreados e algumas macrófitas 

aquáticas flutuantes nos poços. Assim, sugiro a coleta de amostras de água para análises 

bioquímicas e de concentração de oxigênio dissolvido para conclusão da averiguação e 

posterior adoção de medidas caso façam-se necessárias, e se possível, identificação das 

espécies cujo nicho ecológico está compreendido no local. 

Concluo o auto.  
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FOTOS AINS008B/19 

 

C. FORMALIZAÇÃO 

7.  PROVIDÊNCIA 
--- 
 

8. PRAZO 
---   

9. DATA DA INSPEÇÃO 
30/09/2019 

10. HORA DE INÍCIO 
08h15 

11. HORA DO FIM 
09h30 

12. DATA, ASSINATURA E CARIMBO DO FISCAL 

Araçatuba, 30 de setembro de 2019. 
 

 
Biolª Jaqueline Casoni Borges 

Fiscal Ambiental 
CRBio nº 79181/01-D 
Carimbo e assinatura do fiscal 

13.  MATRÍCULA 

12039 

14. MÚMERO DE PÁGINAS 
2 + fotos 

Avenida Dr. Alcides Fagundes Chagas, nº 222 – Aviação – Fone: (18) 3607-6550 - CEP 16055-565 
e-mail: smmas@aracatuba.sp.gov.br 







 


