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8 – PERFIS SANITÁRIOS


8.1.- Bacia do Rio Aguapeí

As medições efetuadas pela CETESB durante 1996, nos dois pontos de amostragem do Rio Aguapeí, mostraram o IQA – Índice de Qualidade das Águas, variando de 47 (qualidade aceitável) a 70 (qualidade boa). O ponto de amostragem localizado no Rio Tibiriçá registrou qualidade da água boa durante todo o ano, variando o IQA entre 57 e 74.

Estes resultados, entretanto, não garantiram padrões de qualidade compatíveis com aqueles definidos para os corpos d’água enquadrados na Classe 2, como é o caso dos dois rios citados.

Em termos de Coliformes Fecais e Fosfato Total, é freqüente ter-se concentrações superiores aos padrões exigidos para a Classe, nos três pontos de amostragem. Este fato evidencia os impactos causados pelos lançamentos de esgotos sem tratamento, principalmente domésticos.

Embora não existam pontos de amostragem nos demais tributários do Rio Aguapeí, é notório também, o impacto provocado pelos esgotos lançados em alguns deles..

No trecho do Alto Aguapeí, o Córrego Cascata tem seu estado sanitário comprometido por forte lançamento de esgotos não tratados, provenientes de Marília.

No Médio Aguapeí, a cidade de Tupã lança importante carga poluidora no Ribeirão Afonso Treze e, no Baixo Aguapeí, o Ribeirão Galante recebe os esgotos da cidade de Tupi Paulista,

8.2.- Bacia do Rio do Peixe 

O ponto de amostragem da CETESB, localizado no Alto Rio do Peixe, registrou IQA variando de 19 (qualidade péssima), em setembro de 1996, a 62 (qualidade boa), em maio do mesmo ano. Nesse mesmo ponto, praticamente todas as medições de Coliformes Fecais e Fosfato Total apresentaram concentrações superiores aos padrões estabelecidos para a Classe 2.

O ponto de amostragem localizado no Baixo Rio do Peixe, registrou o valor mínimo de IQA igual a 38 (qualidade aceitável) em novembro de 1996. O maior valor, de 68 (qualidade boa), foi registrado em maio. As medições de Coliformes Fecais e Fosfato Total mostraram concentrações incompatíveis com os padrões estabelecidos para a Classe 2.

Também neste caso, embora não existam pontos de amostragem nos tributários do Rio do Peixe, é fácil notar-se o mau estado sanitário de vários deles, devido ao lançamento de esgotos domésticos não tratados.

No Alto Rio do Peixe, as cidades de Garça e Marília, com grandes cargas poluidoras remanescentes, comprometem o estado sanitário do Ribeirão da Garça e do Córrego do Barbosa. Marília efetua lançamentos de relevante carga poluidora, também no Córrego do Pombo, no Córrego Palmital e no Ribeirão dos Índios, localizados no Médio Rio do Peixe.

Ainda no trecho do Médio Rio do Peixe, o Córrego São Luís recebe os esgotos da cidade de Pompéia.

No Baixo Rio do Peixe, os maiores impactos acontecem no Rio Mandaguari, que recebe os esgotos de Presidente Prudente.


