
Fiscalização Preventiva Integrada – na defesa do Rio São 

Francisco 

 



A Fiscalização Preventiva 

Integrada é uma operação que 

reúne 22 órgãos federais e 

estaduais em Alagoas 

trabalhando para a revitalização 

da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco. A ação visa a melhoria 

das condições de vida da 

população ribeirinha e o aumento 

da quantidade e qualidade de 

seus recursos naturais. 

FPI 

 



Trata-se de uma operação 

continuada que irá fiscalizar os 50  

municípios da Bacia Hidrográfica 

do São Francisco em  Alagoas, 

buscando a prevenção de danos 

ambientais e a responsabilização 

de seus infratores. 

  

 

FPI 

 



  

Durante os trabalhos de campo são 

compostas equipes que irão fazer 

um diagnóstico da degradação 

ambiental na região, adotando-se 

de imediato as sanções 

administrativas cabíveis seguida da 

remessa de relatórios ao Ministério 

Público Federal, Ministério Público do 

Trabalho e aos Promotores  de 

Justiça das comarcas. 

 

FPI 

 



Objetivos da FPI 

 
Gerais 

 

• Proteger o meio ambiente em todas as 

 suas dimensões na bacia hidrográfica do  

Rio São Francisco. 
 

• Buscar a melhoria da qualidade de  

vida  da população ribeirinha. 

 

Específicos 

 

•  Conscientizar, mobilizar e promover a 
participação social. 

•  Contribuir para o desenvolvimento 
sustentável. 

•  Construir um banco de dados. 

•   Promover a responsabilização pelas 
degradações ambientais constatadas. 

 
 

 



Site 

http://sis.mpal.mp.br/carranca/index.html 

Por meio do site, é possível obter informações e fotos 

das ações das equipes da FPI.  



Hotsite 



1ª Etapa 

De 18 a 30 de maio/2014 

• Piaçabuçu,  Feliz Deserto, Penedo, Igreja 

Nova, Porto Real do Colégio, São Brás e 

Olho d'Água Grande 

 

2ª Etapa 

De 02 a 14 de novembro/2014 

• Traipu,  Girau do Ponciano, Campo 
Grande, Feira Grande, Belo Monte e Lagoa 

da Canoa 

 

 

Área de abrangência e Período 

das operações 

  

 
50 Municípios integram a bacia do  

Rio São Francisco no Estado de Alagoas 

 



1ª Etapa 



2ª Etapa 



Equipe 1 

 

 

 

Resíduos Sólidos, 

Mineração 

e Produtos Perigosos 

(Postos de Combustíveis) 

 



Inspeções em 24 alvos + 5 alvos extras; 

Aplicação de 03 Notificações - 

IBAMA; 

Lavratura de 09 Autos de infração - 

IMA; 

Expedidas 08 Intimações - IMA; 

Lavratura de 01 Auto de Interdição - 

IMA; 

Lavratura de 03 Autos de Paralisação 

– DNPM; 

Expedidos 07 Termos de Notificação – 

IPHAN; 

Aplicação de 08 Notificações 

Preventivas – CREA. 

Atividades Desenvolvidas 



Descumprimento da Legislação 

Ambiental; 

Contaminação do ar, do solo e de 

corpos hídricos próximos ao local; 

Descarte de RSS; 

Descarte de carcaças de animais; 

Descarte de vasilhames de 

agrotóxicos; 

Presença de catadores sem EPI; 

Presença de crianças; 

Queima dos resíduos, 

principalmente pneus. 

   

Resíduos Sólidos 















RECOMENDAÇÕES / 

SUGESTÕES 

 

Contratar um empresa  licenciada ao 

IMA e com registro no CREA, para coleta 

e incineração dos resíduos hospitalares. 

Cessar, imediatamente, a queima dos 

resíduos sólidos; 

Dispor os resíduos somente em valas 

escavadas com esta finalidade e 

manter a área isolada, para evitar o 

acesso de animais e pessoas não 

autorizadas pelo Poder público, 

sobretudo crianças; 

 

Resíduos Sólidos 



Compactar os resíduos e recobri-los com solo; 

Cobrir a carga de resíduos transportada pelo 

caminhão até o lixão com lona,  

Os funcionários responsáveis pela coleta do lixo 

utilizarem EPIs; 

Implantar placas de advertência, tais como: 

PROIBIDA A ENTRADA DE PESSOAS NÃO 

AUTORIZADAS; PERIGO: SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, 

INFLAMÁVEIS E PATOGÊNICAS; PROIBIDO COLOCAR 

FOGO. 

Proceder com o cadastro dos catadores, visando 

montar associações especializadas que orientem 

estes profissionais  

 

RECOMENDAÇÕES / 

SUGESTÕES 

 
Resíduos Sólidos 



PRINCIPAIS PROBLEMAS  

ENCONTRADOS 

 

Descaracterização da paisagem; 

Descumprimento de condicionantes da 

Licença de Operação; 

Descarte de resíduos contaminados por 

hidrocarbonetos de petróleo; 

Extração fora da área licenciada; 

Extração sem licença ambiental e sem 

registro de licença do DNPM; 

Extração sem anuência do IPHAN. 

Abandono da área. 

 

Mineração 







RECOMENDAÇÕES / 

SUGESTÕES 

 

Demarcação dos limites da poligonal 

autorizada por topógrafo habilitado 

Manter um engenheiro de minas responsável 

pelas atividades de lavra 

Efetuar a ART antes de qualquer atividade; 

Uso de estacas para orientar os trabalhadores 

sobre os limites da poligonal 

Oferecer estrutura que garanta condições 

dignas de trabalho 

Proceder com o plano de fechamento de 

mina, evitando o abano da área com risco 

para a população 

Proceder com diagnóstico e prospecção 

arqueológica nas áreas 

Mineração 



PRINCIPAIS PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 

 

Lava Jato sem caixa separadora de 

água e óleo; 

Ausência do Cadastro Técnico Federal – 

CTF; 

Ausência do plano de prevenção de 

riscos ambientais (PPRA); 

Empresa ou técnicos não habilitados na 

manutenção das bombas; 

Descumprimento das exigências da 

resolução CONAMA 273/2000; 

 

REVENDA DE PRODUTOS PERIGOSOS 

 (Postos de Combustíveis) 





RECOMENDAÇÕES / 

SUGESTÕES 

 

Instalar uma caixa separadora de água e óleo 

para evitar o lançamento de efluentes 

contaminados com hidrocarbonetos de petróleo; 

Cadastrar o empreendimento no CTF  e; 

Contratar empresas ou técnicos que estejam 

habilitados para os serviços de manutenção, laudos 

e planos; 

Deixar uma cópia das ARTs dos serviços realizados; 

 

REVENDA DE PRODUTOS PERIGOSOS 

 (Postos de Combustíveis) 



Equipe 2 - Produtos de Origem 

Animal e Agrotóxicos 

Equipe 2 

 

 

 



Fiscalização em 43 Alvos; 

Aplicação de 22 Notificações; 

Lavratura de 16 Autos de infração; 

Expedidas 11 Intimações; 

Lavratura de 02 Autos de Inutilização; 

Lavratura de 06 Auto de Interdição; 

Lavratura de 09 Autos de Apreensão;  

14 Comunicação de Ocorrência Policial; 

03 Flagrantes; 

13 Termos Circunstanciados de Ocorrência. 

2 Constatação de Estabelecimentos sem Atividades 

 

Atividades Desenvolvidas 



PRINCIPAIS PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 

 Estabelecimentos Clandestinos de Abate 

Animal; 

Casas Agropecuárias sem Registro nos Órgãos 

competentes; 

Ausência de Responsável Técnico nos 

Estabelecimentos Comerciais; 

Estabelecimentos Veterinários sem Estrutura 

Adequada para Atendimento Clínico; 

Exercício Ilegal da Profissão de Médico 

Veterinário; 

Venda Fracionada de Agrotóxicos; 

Comercialização de Agrotóxicos sem Registro 

ou Registro Atrasado; 

Reutilização de Embalagens Vazia de 

Agrotóxicos; 

Ausência de Licença Ambiental; 

Maus Tratos Animais; 

Poluição Ambiental. 
 

 



PRINCIPAIS PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 

 
Fábrica de Laticínios Clandestina 



PRINCIPAIS PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 

 Fábrica de Laticínios Clandestina 



PRINCIPAIS PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 

 Fábrica de Laticínios Clandestina 



PRINCIPAIS PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 

 Casas Agropecuárias 



PRINCIPAIS PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 

 



PRINCIPAIS PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 

 



PRINCIPAIS PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 

 



PRINCIPAIS PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 

 



PRINCIPAIS PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 

 Matadouros 



PRINCIPAIS PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 

 Matadouros 



PRINCIPAIS PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 

 



PRINCIPAIS PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 

 Matadouros 



Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário 

Equipe 3 

 

 

 



• Inspeções em 11 

empreendimentos; 

• Aplicação de 11 Notificações 

(Vigilância) e 20 Notificações 

CREA; 

• Lavratura de 01 Auto de infração; 

• 15 Comunicações de Ocorrência 

Policial; 

 

Atividades Desenvolvidas 



PRINCIPAIS PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 

 

Ausência de cloração na água 



Vazamento de Sulfato de Alumínio 

PRINCIPAIS PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 

 



Armazenagem  inadequada dos cilindros de cloro gás 

PRINCIPAIS PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 

 



Falta de retirada do resíduo de floculação e 

destinação correta do mesmo 

PRINCIPAIS PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 

 



Fonte de contaminação próximo à captação +- 500 m 

PRINCIPAIS PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 

 



Reservação e Cloração 





LAGOA  DA CANOA 

FEIRA GRANDE 



Falta da Licença Ambiental de Operação 

PRINCIPAIS PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 

 



Unidade Móvel da Funasa 

 





FEIRA GRANDE 



LAGOA DA CANOA 



Aquática 

Equipe 4 

 

 

 



Embarcações do IMA, 

IBAMA e Marinha do 

Brasil 



PRINCIPAIS PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 

 
•Covos com espaçamento fora dos 

padrões estabelecidos na Legislação; 

 

•Covos confeccionados em material 
plástico e PVC 

 

•Malhas das redes fora das 

especificações legais 
 

•Pesca ilegal no período da piracema 

 

•Pesca de mergulho com espingarda e 
arpão 

 



Atividades Desenvolvidas 

Flagrante de redes ilegais 







Condições de trabalho  

dos pescadores 



Atividades Desenvolvidas 

 
Inspeções navais  

 

Principais notificações: 

 

-Embarcações não inscritas; 

- Tripulantes não habilitados;  

- Luzes de navegação;    

- Extintores; e 

- Coletes 





Fiscalização em tanque-rede 



Doação de peixes apreendidos 



 Apreensão de um total de 719 covos ilegais; 

 Apreensão de 28 redes de pesca com um total de 4050 
metros; 

 Apreensão e doação de 11,5 kg de peixes (Xira, Piau, 
Pirambeba,......). 

 Soltura de aproximadamente 2600 mil espécimes de 
camarões e peixes. 

 Apreensão de conjunto de equipamentos de mergulho 
(08 peças). 

 Foram realizadas 21 inspeções navais, emitidas 10 
notificações afetas às embarcações , 05 embarcações 
lacradas e 05 autos de apreensão foram lavrados. 

 Foram fiscalizados 315 km no Rio São Francisco; 

 Foram aplicadas R$ 12.970,00 em multas pelo IBAMA; 

 Foram lavradas 11 notificações (IBAMA) e 09 
notificações (Marinha)em pisciculturas em tanques-
rede. 

 Ações de educação ambiental; e 

 Orientações a condutores de embarcações. 

 

 

 

RESULTADOS 

 



Ocupações irregulares 

Equipe 5 

 

 

 



Inspeções em 18 empreendimentos; 

Aplicação de 05 Notificações SPU; 

Lavratura de 09 Autos de infração IMA/IBAMA; 

Expedidas 14 Intimações IMA; 

Lavratura de 05 Auto/Termo de Embargo (dentre 

os autos); 

Lavratura de 06 Autos de Apreensão (dentre as 

intimações);  

10 Comunicações de Ocorrência Policial BPA. 

Atividades Desenvolvidas 



Atividades Desenvolvidas 

Ocupação em Área de Preservação Permanente 

do rio; 

Ocupação em área da União não regularizada 

na SPU; 

Ausência de Licenças Ambientais; 

Disposição inadequada de efluentes líquidos; 

Captação irregular de água do rio São Francisco. 







Ausência de Licenças Ambientais; 

Utilização de lenha nativa sem 

comprovação de procedência; 

Disposição irregular no meio ambiente 

da manipueira; 

Falta de Equipamentos de Proteção 

Individual. 
 

 

 

Casas de Farinha 



Casas de Farinha 



Casas de Farinha 



RECOMENDAÇÕES / 

SUGESTÕES 

 

Que responsáveis pelos estabelecimentos 

solicitem a regularização ambiental da 

atividade; 

Caso seja concedida a licença ambiental, 

que seja incluída a condicionante de 

apresentação de relatório periódico da 

destinação dos resíduos e/ou subprodutos 

gerados; 

Casas de Farinha 



PRINCIPAIS PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 

 

Ocupações: 
 Em Área de Preservação Permanente; 

 Em Terras Indígenas demarcadas; 

 Em terreno marginal e no leito do rio de 

propriedade da União; 

 Lançamento de esgoto sem tratamento 

diretamente no meio ambiente; 

 Captações irregulares de água. 

Porto Real, São Brás e Feira 

Grande 

Terra Indígena 

Barragem sem licença ambiental; 





Fauna e Flora 

Equipe 6 

 

 

 





• Fiscalização da feira livre (combate ao comércio ilegal 
de animais silvestres); 

• Autos de prisão em flagrante (TCO); 
• Armas de fogo e apetrechos de caça; 
• Fiscalização em áreas residenciais; 
• Fiscalização em áreas comerciais; 
• Apreensão de madeiras por transporte irregular; 
• Resgate de 1470 animais silvestres; 
• Apreensão de 31 animais exóticos (em situação de 

maus tratos); 
• Comunicações de Ocorrência Policial. 
 
 
 
 
 

 

 

Atividades Desenvolvidas 



Madeira nativa cortada apreendida 

Comércio ilegal nas feiras livres 

Supressão de arvores e uso de 

motosserra sem autorização. 

Destruição de viveiros 



Fiscalização de áreas residenciais Resgate de animais silvestres 



Flagrante de posse de arma de 

fogo e materiais para caça. 



Soltura dos animais resgatados 



RECOMENDAÇÕES / SUGESTÕES 

 

• Aquisição de animais 

exóticos e de criadouros 

autorizados; 

• Regularizar-se junto ao IMA 

para uso de motosserra. 

• Solicitar autorização junto ao 

IMA para supressão de 

vegetação. 

 



Serviços de Saúde 

Equipe 7 

 

 

 



Inspeções em 10 empreendimentos; 

Aplicação de 55 Notificações; 

Lavratura de 07 Autos de infração; 

Expedidas 11 Intimações; 

Lavratura de 02 Autos de Inutilização; 

Lavratura de 02 Autos de Apreensão;  

 

Atividades desenvolvidas 



Produtos de Interesse a saúde com 

prazo de validade expirado;  

Equipamentos e mobiliários sem 

manutenções preventivas  corretivas  

(muitos equipamentos quebrados e a 

maioria oxidados); 

Fluxo inadequados nos Serviços ( 

CME, SND e SPR); 

 

PRINCIPAIS PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 

 



Ausência de produtos hospitalares 

para desinfecção de artigos roupas e 

superfícies;  

Ausência das comissões de: Controle 

de Infecção, Investigação de Óbito e 

Revisão de Prontuário;  

Abrigo inadequado para os Resíduos; 

 

PRINCIPAIS PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 

 



Ausência de Licença Ambiental  

Ausência do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de  

Serviços de Saúde – PGRSS;  

Ausência de Projeto contra incêndio 

e pânico;  

Ausência de Controle integrado de 

vetores e pragas urbanas 

(Desensetização e Desratização);  

 

PRINCIPAIS PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 

 



Ausência de manutenção nos 

aparelhos condicionadores de ar por 

profissional ou empresa com registro no 

CREA/AL; 

Extintores recarregados sem ART – 

Anotação de Responsabilidade 

Técnica da Empresa no CREA/AL. 

Falta de placa de identificação 

profissional, referente aos serviços de 

engenharia. 

 

PRINCIPAIS PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 

 







Encaminhar Projeto Arquitetônico da 

reforma necessária para ser avaliado pela 

DIVISA/AL; 

Realizar manutenções prediais e das 

Instalações Elétrica e Hidráulica; 

Realizar Manutenções Preventiva e 

Corretiva dos equipamentos; 

 

 

RECOMENDAÇÕES / 

SUGESTÕES 

 



RECOMENDAÇÕES / 

SUGESTÕES 

 
Uso de Produtos hospitalares para 

desinfecção de artigos, roupas e superfícies; 

Limpeza dos reservatórios e controle 

bacteriológico da água; 

Retirada de botijão de gás (GLP), do 

serviço de nutrição; 

O Empreendimento só deverá funcionar 

mediante a emissão de licença ambiental 

pelo órgão estadual ambiental competente 

–IMA; 



RECOMENDAÇÕES / 

SUGESTÕES 

 
Manter a licença ambiental vigente 

disponível no estabelecimento para a 

eventual fiscalização; 

Realizar as manutenções periódicas nos 

Equipamentos, bem como exigir dos 

executores o registro no CREA; 

 

 

 



Equipe aérea 

 

 

 



Educação ambiental 

 

 

 



Educação ambiental 

 

 

 



Barreiras 

 

 

 

Fiscalização de transporte irregular de animais, produtos agrícolas e outros. 



Barreiras 

 

 

 
Fiscalização de transporte irregular de animais, produtos agrícolas e outros. 



RECOMENDAÇÕES / 

SUGESTÕES 

 
• Usar câmaras frigoríficas para 

transporte de carnes; 

• Não reutilizar embalagens de 

agrotóxicos; 

 



Audiência Pública 

 

 

 



Audiência Pública 

 

 

 



Audiência Pública 

 

 

 




