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PREFÁCIO 

Ao lê num jornal local a notícia do embargo das obras de escoamento das águas 

servidas do Condomínio Jardins, da Cyrela, em São Luís, baseado no aumento da 

poluição no Rio Calhau, achei estranho. Uma empresa do porte da Cyrela não atender as 

exigências básicas. Havia também trabalhado com o projeto dos interceptores e a 

implantação de vários quilômetros da rede coletora de esgoto da Capital e sabia que 

naquela região não era contemplada pela rede. Resolvi investigar o assunto. Primeiro 

baixei a sentença do juiz. E foi verificar o seu embasamento. Esta curiosidade que virou 

um parecer para auxiliar a Construtora e neste trabalho.  
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1 INTRODUÇÃO 

A Justiça embargou a obra de escoamento do lançamento das águas pluviais do 

condomínio Jardins, no bairro do Calhau, alegando que era a causadora da poluição desta 

bacia hidrográfica, através da Ação Civil Pública 378142015 (Em anexo). Uma das mais 

poluídas da Capital. Isto nos despertou o interesse a fazer uma investigação sobre o problema. 

Determinar a real interferência deste empreendimento no sistema. 

Este trabalho tem como objetivo específico o levantamento de um quadro de 

consequências do lançamento das águas pluviais do condomínio Jardins, no bairro do Vinhais, 

em São Luís do Maranhão na bacia do Rio Calhau/Canaã. E os impactos caso a obra não seja 

REINICIADA imediatamente. 

O objetivo geral é um entendimento do problema que envolve a bacia hidrográfica do 

Rio Calhau/Canaã e sua área do entorno. 

A metodologia adotada será o levantamento da previsão de precipitação histórica e a 

previsão para o ano de 2016 feita pelos órgãos governamentais, determinação da bacia 

hidrológica de contribuição, o perfil do leito dos Rio Calhau/Canaã, o efeito da maré sobre 

esta bacia e os impactos causados pela paralização das obras que conduzem a drenagem do 

condomínio até o Rio Calhau, a jusante da Estrada do Pimenta. 
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2 O PROBLEMA 

2.1 Localização do Condomínio 

O Condomínio Jardins da Cyrela está situado na Av. Jerônimo de Albuquerque, 25, 

bairro do Vinhais, em São Luís, no Estado do Maranhão, no CEP 05074-220. 

Figura 01 – Mapa da localização do Condomínio no geral na Ilha de São Luís. 

 
Fonte: GoogleMaps 

Figura 02 – Mapa da visão do condomínio. 

 

Fonte: GoogleMaps 
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2.2 Precipitação 

Com base nos dados do CPTEC, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, 

do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, cujo o sistema de computação é 

alimentado por informações derivadas dos satélites Meteosat e Goes, da rede de dados da 

Organização Meteorológica Mundial (WMO) e das redes nacionais sob a responsabilidade do 

INMET (Instituto Nacional de Meteorologia do Ministério da Agricultura). Outras 

informações vêm do DEPV (Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Vôo do Ministério da 

Aeronáutica), DHN (Diretoria de Hidrografia e Navegação do Ministério da Marinha), centros 

estaduais de meteorologia e de outros centros internacionais (PORTAL DO GOVERNO 

BRASILEIRO, [20--]). 

Nos últimos 20 anos a precipitação de chuvas no decorrer dos meses do ano se 

apresentou da seguinte forma, na região metropolitana de São Luis (região 32) conforme 

dados do monitoramento do CPTE, onde podemos constatar que os meses, historicamente, 

com maiores precipitações são os de fevereiro, março e abril. 

Figura 03 - Boxplot da precipitação mensal entre 1981 e 2010 da região 32.  

 
Fonte: Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (2015, não paginado).   
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Figura 04 - Apresenta o acumulado em mm da precipitação ocorrida em janeiro e fevereiro de 2016 e a 

média histórica.  

 

Fonte: Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos a ([201-], não paginado) 

Para este estudo adotaremos a previsão do CPTEC, para os próximos 4 meses, 

constantes na Figura 02: 

Figura 05 – Dados Climáticos para os próximos 3 meses. 

 
Fonte: Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos b ([20--], não paginado) 
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2.3 Hidrologia da Ilha de São Luís 

A capital maranhense encontra-se a altitude de quatro metros acima do nível do mar. 

Existem baixadas alagadas, praias extensas e dunas que formam a planície litorânea, segundo 

"Maranhão - Quadro Natural" do CPRM Serviço geológico do Maranhão (BRASIL CHANEL, 

[20--]). 

A bacia de São Luís é composta por rochas sedimentares com formação na era 

cenozoica e apresenta vários tipos de minerais, o calcário é um encontrado em abundância. 

Os principais rios que cortam São Luís são o Bacanga, que atravessa o Parque 

Estadual do Bacanga, e o Anil, que divide a cidade moderna e o centro histórico. O rio 

Itapecuru abastece a cidade, embora não passe pela ilha. 

A hidrografia da região é formada pelos rios de Anil, Bacanga, Tibiri, Paciência, 

Maracanã, Calhau, Pimenta, Coqueiro e Cachorros. São rios pequenos que deságuam em 

diversas direções abrangendo dunas e praias. Sendo que o rio Anil com 12.63 km de extensão, 

e Bacanga com 233,84 km fluem para a Baía de São Marcos tendo em seus estuários áreas 

cobertas de mangues. 

A laguna da Jansen (laguna, por existir saídas para o mar) é a principal e maior laguna 

da ilha, com seis mil metros quadrados de área. 

Figura 06 - Principais Bacias Hidrográficas da Ilha de São Luís.  

 

Fonte: Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos c ([20--], não paginado) 
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2.4 Bacia do Rio Calhau/Canaã 

O empreendimento em questão encontra-se situado na sua totalidade dentro da bacia 

hidrográfica do rio Calhau/Canaã. Esta Bacia inicia-se na nascente do Rio Canaã que alimenta 

o Rio Calhau e desemboca no mar ao lado do hotel Pestana. Alguns autores desconsideram o 

Rio Canaã e considera tudo sendo Rio Calhau. 

Figura 07 – Foz do Rio Calhau. 

 

Fonte: Os autores. 

Em seu percurso a Bacia do Rio Calhau/Canaã tem aproximadamente 5 km e este 

percurso é apresentado na Figura 07.  

Para facilitar o entendimento dividiremos seu percurso em três trechos: 

a) Nascente, de aproximadamente 600 m compreendendo o seu nascedouro até a 

estrada do Pimenta, caracterizado com um baixo declive do rio Figura 08; 

b) Foz, de aproximadamente 1.400 m compreendendo entre a Av. Dos 

Holandeses e a sua foz, também de declividade mais acentuada; 

c) Percurso entre a estrada do Pimenta e a av. dos Holandeses, de cerca de 

3.000m, com declividade moderada, com moradores de renda média e comércios. 

A rede de drenagem de agua pluvial do empreendimento Jardins se utilizou do 

encaminhamento natural das águas de chuva e é bom ressaltar: 

a)  Que existe uma ETE, estação de tratamento de esgoto, para fazer o tratamento 

do esgoto do condomínio e lança o efluente no sistema de coleta da CAEMA. 

b) Que não aumentou a área de contribuição, com isto é o mesmo volume de água 

pluvial que corre para o caminho natural. 

https://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.a-brasil.com/documen/hotel/es/8097-ef0-350.jpg&imgrefurl=http://www.a-brasil.com/it/hotelpestanasaoluis/index.htm&h=359&w=539&tbnid=0lIRLXNTPl6PcM:&docid=NnJTSS5PM6B51M&ei=RIDhVqXvLMmcwATp5IDwAw&tbm=isch&ved=0ahUKEwiloeP7pbbLAhVJDpAKHWkyAD4QMwhlKD0wPQ
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c) Que foi feito a limpeza do rio recentemente. 

Figura 08 - Percurso do Rio Calhau. CEAMA – Projeto Interceptor Canaã CONCORRÊNCIA No 

010/2013 – CSL/SES 

 

Fonte: Adaptado do  GoogleMaps. 

2.5 Sistema Sanitário da Região 

Um sistema sanitário de maneira básica é composto da coleta da aguas pluviais e das 

aguas servidas. As águas pluviais, as normas, recomendam que devem ser encaminhadas para 

a absorção pelo solo para recompor o lençol freático e descarregadas diretamente nos Rios, 

enquanto que as águas servidas devem ser coletadas por redes de esgotos, que alimentam rede 

de interceptores que levam até as estações de tratamento de esgoto para depois de serem 

tratadas poderem ser jogadas nos rios. 

 



17 

Figura 09 - Perfil do Rio Calhau. 

 

Fonte: CEAMA – Projeto Interceptor Canaã. CONCORRÊNCIA No 010/2013 – CSL/SES 

Na Bacia do Calhau/Canaã a realidade é que o Inteceptor da rede de esgoto, o 

Interceptor Canaã, com sua elevatória, que interligaria com o Inteceptor da Praia e levaria os 

esgotos até a estação de esgoto, foi licitado em 2013, pela concorrência 010/2013 – CSL/SES, 

e nunca foi iniciado por problemas de planilha e desapropriação. 

Com isto o esgoto praticamente não é tratado, quando muito é despejado em fossas. 

Na sua maioria é lançado no próprio rio, causando poluição e seu assoreamento. 

Existe uma serie de interceptores, estações elevatórias e estações de esgotos, 

projetados, conforme a figura 11, e que fazem parte do projeto de revitalização das praias de 

São Luís. Porem tudo no papel. 

Alguns foram licitadas no PAC 1 ou no PAC 2, mas nenhuma foi concluída, por 

diversos motivos, que não vem ao caso. 

Importante ressaltar que retirar a agua pluvial do condomínio do leito do Rio 

Calhau/Canaã, gera o aumento da concentração da poluição no rio e na praia, pois diminui um 

volume de agua boa, não poluída e oxigenada, que já faz a diluição dos rejeitos. Bem como a 

redução da vazão, gera o aumento do assoreamento, pois reduz a velocidade da água, fazendo 

sentar os elementos sólidos. 
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Figura 10 - Rede de esgoto da bacia das Praias. 

 

Fonte: CEAMA – Projeto Interceptor Canaã. CONCORRÊNCIA No 010/2013 – CSL/SES. 
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2.6 Localização do Acidente (Queda do Muro) 

O Acidente ocorreu na passagem do Rio Canaã com a estrada do Pimenta. 

Figura 11 – Localização do acedente. 

 

Fonte: Adaptado do GoogleMaps. 

Na saída do condomínio tem uma caixa receptora pronta. Existe um desnível de quase 

3 metros do nível da rua ao nível do Rio Canaã. A sua margem corre o muro de um motel cuja 

o nível coincide com o do rio e na outra margem se amontoa lixo. 

O Rio encontra-se assoreado, cheio de vegetação e lixo, neste trecho conforme 

mostram as fotos de 01 a 05. 
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Foto 1 – Saída do Condomínio com a caixa de coleta pronta. 

 

Fonte: Os autores. 

Foto 02 - Motel, com um desnível de carca de 3 metros do nível da rua. Encontra-se na cota do Rio 

Canaã. 

 

Fonte: Os autores. 
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Foto 03 - Muro do motel a margem do Rio Canaã. 

 

Fonte: Os autores. 

Foto 04 - Lixo acomodado na margem do Rio Canaã. 

 

Fonte: Os autores. 

Foto 05 - Lixo no leito do Rio. 

 

Fonte: Os autores. 
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Na altura da estrada do Pimenta temos duas situações: 

Foto 06 – Vista da Estrada do Pimenta, de trafico intenso por ser uma rota alternativa. 

 

Fonte: Os autores. 

a) O talvegue natural é servido por dois bueiros que atravessam a rua, devido 

estarem obstruídos eles não atenderam a sua funcionalidade e a agua passou por cima da via, e 

o muro serviu com barragem e acabou caindo numa extensão de aproximadamente 20 metros. 

Foto 07 - Vista a montante da Estrada do Pimenta, de talvegue natural. 

 

Fonte: Os autores. 
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Foto 08 - Vista a jusante da Estrada do Pimenta do talvegue natural. 

 

Fonte: Os autores. 

Foto 09 - Vista a jusante da Estrada do Pimenta do talvegue natural. 

 

Fonte: Os autores. 

b) A caixa receptadora esta entupida, o que fez a agua passar por cima dela e já 

provocou uma erosão na via. 
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Foto 10 - Vista da caixa receptadora. 

 

Fonte: Os autores.  

Foto 11 - Vista da caixa receptadora e danos na pavimentação. 

 

Fonte: os autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

Foto 12 - Vista do local da caixa receptadora e não há sinal de continuação da tubulação para o outro 

lado da pista. 

 

Fonte: Os autores. 

Importante ressaltar que em todo o percurso do Rio Canaã, da saída do Condomínio 

até a estrada do Pimenta é grande a quantidade de lixo em sua margem. 

Foto 13 - Lixo depositado em todo o percurso da Rio Canaã do trecho da saída do Condomínio até a 

estrada do Pimenta. 

 

Fonte: Os autores. 

2.7 Bacia de Contribuição 

A região a montante que contribui para esta bacia eté o ponto do acidente (queda do 

muro) é indicada na figura 10, e possui uma área aproximada de 4,5Km2. 
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Figura 12 - Bacia de Contribuição a montante do acidente. 

 

Fonte: Adaptada do GoogleMaps. 

Importante ressaltar que a bacia hidrográfica do Rio Calhau, na sua totalidade é quase 

quinze vezes maior que esta contribuição. 

2.8 Efeito das Marés 

É necessário lembrar que no trecho da Foz, que possui uma baixa declividade, pode 

acontecer da coincidência de uma maré alta (enchente) com uma forte precipitação. O Mar se 

comporta como um dique não deixando a água sair, e a chuva aumenta o volume, quando a 

maré desce, o volume de escoamento na foz cresce, levando todo o esgoto. 
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3 MEDIDA LIMINAR 

O Ministério Público Estadual entrou com uma ação de número 35374-

02.2015.8.10.0001, foi distribuído no dia 03 de agosto de 2015, caindo na Vara De Interesses 

Difusos e Coletivos, conforme se verifica nas Figuras 13 e 014. 

Figura 13 - PrintScreen do Sistema de Consulta Processual do Tribunal de Justiça do Maranhão-

Processo 

 

Fonte: Os autores. 

Figura 14 - PrintScreen do Sistema de Consulta Processual do Tribunal de Justiça do Maranhão-

Distribuição 

 

Fonte: Os autores. 
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“ÀS 16:50:52 - CONCEDIDA EM PARTE A MEDIDA LIMINAR - PROCESSO Nº 

35374-02.2015.8.10.0001 (378142015) AÇÃO CIVIL PÚBLICA CAUTELAR AUTOR: 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PROMOTOR  

Luis Fernando Cabral Barreto Júnior RÉU: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS 

PROCURADOR Júlio César de Jesus RÉU CYRELLA BRAZIL REALTY RÉU OXACA 

INCOPORADORA LTDA. Vistos, Cuida-se de Pedido de Medida Liminar em sede de Ação 

Civil Pública Cautelar ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 

MARANHÃO, em desfavor de Município de São Luís, Cyrella Brazil Reality e Oxaca 

Incorporadora Ltda., visando à imediata paralisação das obras de drenagem pluvial do 

empreendimento Jardins até o julgamento final da ação principal. Aduz o Órgão Ministerial 

que : "Em 24 de abril de 2014 a Associação de Moradores do Parque La Ravardiére 

protocolou representação a este órgão do Ministério Público informando seu grave receio de 

alagamentos e outros danos que seriam causados em razão de obras executadas pela Cyrella 

para drenagem e canalização de esgotos do Condomínio Jardins, situado no Loteamento 

Park La Ravardiére. Tendo em vista a pré-existência do inquérito civil nº 120/2010, os 

documentos foram juntados a esses autos e solicitadas informações aos órgãos de meio 

ambiente e urbanismo no Município de São Luís. Em resposta, Secretaria de Meio Ambiente 

do Município de São Luís prestou informações pelo ofício nº 459/2014 - GAB/SEMMAM, no 

qual atestou que os esgotos seriam tratados em estação própria e que a drenagem pluvial 

fora aprovada pelo Município. A Secretaria de Urbanismo e Habitação do Município de São 

Luís prestou informações pelo ofício nº 923/2014 - GAB/SEC, informou que a Cyrella foi 

notificada e teria iniciado "obras referentes à correção da drenagem do empreendimento". 

Requisitadas informações sobre o processo administrativo nº 120.356/2013 e que se referiam 

à autorização para drenagem, vieram os documentos que tratam da renovação de licença de 

instalação. A princípio não existe um processo específico sobre a drenagem das águas 

pluviais e sua derivação para o Rio Calhau. Em novos documentos que vieram aos autos (fls. 

935 a 937) constata-se que a empresa está ciente das demandas e receios da comunidade 

Park La Ravardiere e o Município sabe que o rio Calhau, para onde pretendem direcionar as 

águas pluviais se encontra poluído e assoreado, tanto que elenca diversas medidas de 

revitalização que seriam necessárias para que a drenagem se tornasse, a princípio, possível. 

Em mais recente manifestação, os moradores apresentaram documentos do Município que 

atestam a inexistência de segurança para o licenciamento dessa drenagem uma vez que a 

SEMURH oficiou à SEMAM impondo "ressalvas" para aprovação dessa drenagem. Em laudo 

pericial realizado em outro processo judicial confirma-se que a jusante do Park La 
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Ravardiére, o rio Calhau está bastante poluído em consequência do lançamento de esgotos, 

tratando-se portanto de ecossistema fragilizado e seriamente ameaçado. Data vênia, e 

conforme já foi lançado em outra ação cautelar a aprovação do Condomínio Jardins se deu 

sem as avaliações de impactos ambientais realmente eficientes para prever os danos que 

seriam causados à sua área de influência. É fato público e notório que além de estar 

seriamente poluído, o rio Calhau tem sérios problemas de alagamento e que já causaram 

significativos prejuízos ais moradores do Park La Ravardiere.". Sustenta, por fim, com 

arrimo no princípio da precaução, que é necessária a paralisação das obras "até que seja 

demonstrada a inexistência de alternativa locacional para a rede de drenagem e sejam 

asseguradas todas as medidas preventivas e reparatórias, ressalvada a possibilidade de não 

execução da rede de drenagem com derivação ao rio Calhau." . Instado a se manifestar, a 

teor do art. da lei de ACP, o município de São Luís aduziu, de essencial, que "eventual 

paralisação das obras de drenagem do condomínio geraria transtornos para os terceiros ali 

residentes, devendo ser verificados os princípios do devido processo legal e do amplo acesso 

à jurisdição, cuja inobservância não recomenda a concessão da liminar na forma pleiteada 

pelo parquet, sob pena de ter-se violado o princípio do contraditório e ampla defesa.". 

Vieram-me conclusos. Passo a decidir. O provimento liminar, em sede de ação civil pública 

requer, para seu deferimento, o cumprimento dos requisitos das tutelas de urgência geral, 

consistentes no periculum in mora e no fumus boni juris. No caso dos autos, verifico que os 

requisitos para o deferimento da presente medida estão satisfeitos, na medida em que os 

documentos apontam para o risco de deterioração de um bem ambiental, já bastante 

degradado, o Rio Calhau (fls.56-117). Outrossim, é cediço que qualquer interferência de 

grande porte no meio ambiente deve ser precedida por estudos técnicos com vistas a 

minimizar os impactos(danos) causados, contudo, in casu, há indícios consideráveis que as 

obras de drenagem foram iniciadas sem o estudo específico condizente. Deste modo, 

considerando o princípio da precaução, segundo o qual : "a ausência de certeza científica 

absoluta não deve servir de pretexto para postergar a adoção de medidas efetivas de modo a 

evitar a degradação ambiental. Vale dizer, a incerteza científica milita em favor do ambiente, 

carregando-se ao interessado o ônus de provar que as intervenções pretendidas não são 

perigosas e/ou poluentes.". Nesse sentido, vale colacionar o seguinte julgado, verbis: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MEIO 

AMBIENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. IN DUBIO PRO NATURA. 1.O princípio da 

precaução está ligado aos conceitos de afastamento de perigo e segurança das gerações 
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futuras, como também de sustentabilidade ambiental das atividades humanas. 2. Assim, no 

caso dos autos, o dever de remoção da obra se impõe, pois está se desenvolvendo em área de 

preservação permanente do Município, e sem o processo de licença ambiental. 3. In dúbio 

pro natura, nesse sentido, é o suposto poluidor que deve provar que a poluição não ocorre, 

de modo que a dúvida é sempre em prol do meio ambiente. RECURSO PROVIDO. (Agravo 

de Instrumento Nº 70063996649, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 07/05/2015). (TJ-RS - AI: 70063996649 RS , Relator: 

Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 07/05/2015, Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 13/05/2015) Ademais, infere-se possível lesão ao meio 

ambiente artificial, compreendido este pelo espaço urbano construído, exteriorizado no 

conjunto de edificações e pelos equipamentos públicos. Com efeito, basta que o espaço seja 

habitável pelo homem para que se considere como meio ambiente artificial. Bem como já 

salientado, adquiriu proteção, não só pela Constituição Federal de 1988, como também pelo 

Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/2001), que em seu art. 2°, I, garante, expressamente, o 

direito ao saneamento ambiental como garantia do direito às cidades sustentáveis. Logo, a 

política de desenvolvimento urbano tem por finalidade proporcionar aos habitantes das 

cidades uma vida com qualidade, satisfazendo os direitos fundamentais, tais como a moradia 

digna, a livre e tranquila circulação, o lazer, a recreação, bem como a limpeza pública e a 

coleta e a disposição de resíduos sólidos, dentre outros. A esse respeito, insta transcrever 

ensinamento de Celso Antonio Pacheco Fiorillo, assim posto: [...] dado o conteúdo pertinente 

ao meio ambiente artificial, este muito relaciona-se com à dinâmica das cidades. Desse 

modo, não há como desvinculá-lo do conceito de direito à sadia qualidade de vida, assim 

como do direito à satisfação dos valores da dignidade humana e da própria vida. Sendo 

assim, imperiosa a concessão da liminar pleiteada também em razão da possibilidade de a 

drenagem pluvial feita erroneamente ser capaz de causar alagamentos nas residências dos 

moradores do Loteamento Park La Ravardiére. Dessa forma, DEFIRO PARCIALMENTE O 

PEDIDO LIMINAR, para determinar às requeridas Cyrella Brazil Realty e Oxaca 

Incoporadora Ltda. que paralisem as obras de drenagem pluvial do empreendimento jardins 

até ulterior deliberação, a fim de evitar o agravamento da degradação do Rio Calhau e 

alagamentos, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais). Citem-se os requeridos para que, querendo, ofereçam resposta no prazo legal, sob 

pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Cumpra-se. São 

Luís, 21 de outubro de 2015. CLÉSIO COELHO CUNHA Juiz de Direito Auxiliar Portaria 

CGJ 13032015 Resp: 147777” 
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Fonte:http://jurisconsult.tjma.jus.br/eNoFwYENwBAQXDDAXSxQj_6XDtAxmkclEi2h9nc3HI

ITEsFGShEpoZY2hh0Mk9KHV4aBUuv5fXKvV-e5hfqNWX6-

2_QlBxbnAriXFgI,#todas_movime 

O Juiz paralisou as obras de drenagem pluvial do empreendimento Jardins até ulterior 

deliberação, a fim de evitar o agravamento da degradação do Rio Calhau e alagamentos, sob 

pena de pagamento de multa diária no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

Importante ressaltar que no seu despacho sita que a “Secretaria de Meio Ambiente do 

Município de São Luís prestou informações pelo ofício nº 459/2014 - GAB/SEMMAM, no 

qual atestou que os esgotos seriam tratados em estação própria e que a drenagem pluvial 

fora aprovada pelo Município. A Secretaria de Urbanismo e Habitação do Município de São 

Luís prestou informações pelo ofício nº 923/2014 - GAB/SEC, informou que a Cyrella foi 

notificada e teria iniciado "obras referentes à correção da drenagem do empreendimento".  

A fundamentação é que a agua pluvial é o fator gerador do “agravamento da 

degradação do Rio Calhau e alagamentos”. Por si só muito frágil, pois para aumentar a o 

volume de água pluvial, a Cyrela teria que ter aumentado a bacia de contribuição de águas 

pluviais com implantação do Empreendimento Jardins ou negociado com São Pedro o 

aumento das chuvas.  

Ora Francamente!!! 

Mas decisão judicial não se discute se cumpre.  
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4 SOLUÇÃO TÉCNICA PARA ATENDER O JUIZO 

A Cyrela contratou a empresa Hidraele, que desenvolveu um Projeto Básico para saber 

qual seria o Canal do Rio Calhau necessário para recuperar o assoreamento do rio e evitar os 

alagamentos que ocorrem, que se encontra em anexo. 

A Hidraele apresenta uma proposta de implantar um novo canal com base na divisão 

do Rio em três trechos, o primeiro do empreendimento até a rua Pimenta, o segundo da Rua 

Pimenta até a Av do Holandeses e o ultimo até a foz. A metodologia adotada foi levantar a 

vazão de cada trecho e utilizar o software CANAL para dimensionar o perfil necessário. 

Desprezou o efeito da supressão de parte do maceio original da foz com a implantação 

de dois complexos hoteleiros e um condomínio de alto luxo. Softwares mais atualizados como 

MODCEL, criado por Marcelo Gomes Miguez (2001) durante o desenvolvimento de sua tese 

de mestrado, “Modelação Matemática de Grandes Planícies de Inundação, através de um 

Esquema de Células de Escoamento, com Aplicação ao Pantanal Mato-Grossense”, em 1994 e 

que foi aperfeiçoado, e, em 2001, o mesmo Miguez apresentou uma nova versão do modelo, 

com a finalidade de aumentar o grau de representatividade dos fenômenos das cheias urbanas 

através da criação de novos tipos de células e ligações e foi a sua tese de doutorado na 

COPPE/UFRJ. 

O MODCEL é um modelo computacional hidrodinâmico, que permite uma 

representação adequada tanto dos escoamentos que se concentram na calha fluvial, como dos 

que ocorrem por sobre as planícies de inundação, sendo assim capaz de representar as 

diversas interações da bacia em estudo, possibilitando ainda simular intervenções futuras na 

região. 

Assim como em qualquer modelo, o grau de detalhamento desejado na resposta e o 

tipo de dado que se deseja analisar vai ser o fator determinante para que se possa escolher o 

tamanho das células em relação à bacia hidrográfica. As células podem ser de vários tipos 

como, por exemplo, de canal, planície, reservatório, encosta, galeria, entre outras. 

  



33 

5 CONCLUSÂO: 

A precipitação de chuvas na ilha de São Luis, com base nos dados históricos, acontece 

entre os meses janeiro e maio de cada ano, com maior precipitação em abril. 

O condomínio Jardins contribui inteiramente a Bacia Hidrográfica das Praias, 

referente ao Rio Calhau/Canaã, e deveria ter suas aguas servidas e pluviais jogadas no 

interceptor Canãa, cujo o ponto mais próximo se localiza na Estrada do Pimenta. O 

interceptor Canaã, foi licitado em 2013, pelo governo estadual através da CONCORRÊNCIA 

No 010/2013 – CSL/SES, que não teve suas obras começadas devido a problemas de projeto e 

desapropriações. A empresa vencedora, COVAP-Construtora Vale do Paraíba Ltda., teve seu 

contrato encerrado em outubro de 2015. 

O rio Calhau/Canaã é um rio pequeno, de aproximadamente de 5km de extensão, 

praticamente plano, com pequena declividade, sofre influência do mar, que nas marés altas 

priva a sua vazão e até a inverte. A região é povoada, com rede de esgoto e sem o interceptor, 

sendo em alguns pontos derramados no próprio rio. Fato este que o torna um dos mais 

poluídos da Capital e fonte de notícias constantes. 

Pensar em retirar a agua pluvial do condomínio da contribuição ao leito do Rio 

Calhau/Canaã, é aumentar a concentração da poluição no rio e na praia, pois diminui um 

volume de agua boa, não poluída e oxigenada, que já faz a diluição dos rejeitos e oxigena 

durante o percurso até a foz. Bem como, esta diminuição de contribuição (volume de água) 

gera a redução da vazão, em consequência o aumento do assoreamento, pois reduz a 

velocidade da água, fazendo os elementos sólidos sentem ao longo do percurso. 

Pensar em encaminhar as aguas para um outro rio, é transferir o problema e não o 

resolver, e cai no mesmo problema, uma vez que não existe um interceptor de esgoto 

próximo.  

Ressaltamos que qualquer outro percurso que não seja via o Rio Calhau/Canaã, que é 

o natural. Teremos que vencer a lei da gravidade, para isto, gasta-se mais não só com a 

construção, mas principalmente com a operação do sistema que vai exigir a construção de 

estações elevatórias, movida a energia elétrica, cobrando dos condôminos uma conta que é do 

órgão público, que não fez o interceptor Canaã, e é omisso, por ser de sua responsabilidade, 

quanto as emissões de esgoto que realmente poluem este rio e causam o seu assoreamento. 

Lembramos também que o condomínio possui ETE, estação para tratar seu esgoto e 

que o efluente desta estação está ligado na rede de coleta da CAEMA. Que a contribuição no 

rio é apenas de água pluvial e que não foi aumentado o volume de contribuição, uma vez que 
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o condomínio se encontra integralmente dentro da bacia de contribuição e que o 

encaminhamento é o natural, antes do empreendimento.  

Do Acidente (Queda do Muro da Estrada do Pimenta): 

Com base no levantamento da bacia de contribuição a montante do acidente, da 

precipitação ocorrida em janeiro de 2016 e o estado físico de obstrução encontrado na 

travessia da estrada do Pimenta, esta funcionou como uma barragem. Não deu passagem a 

vazão de ávgua, o que ocasionou: 

a)  a derrubada do muro, pois este não foi projetado para resistir a esforços 

horizontais; 

b) Alagamento a montante afetando moradores e forçando o leito da estrada do 

Pimenta 

c) Mais assoreamento no rio com os restos do muro 

Continuidade (Não continuar com as obras): 

Caso não seja tomada providencias e a desobstrução feita, o leito da estrada do 

Pimenta vai funcionar como barragem. Num primeiro estágio, a agua passará por cima do 

leito o que pode ocasionar acidentes devido a aquaplanagem dos veículos. Em seguida, 

persistindo a situação, pode vim a romper a estrada. 

È bom lembrar, que devido a pouca declividade do Rio e a constante saturação do 

solo, as inundações a montante, tendem a atingir áreas maiores.  

Com final do efeito do El Nino, o mês mais crítico, abril, se aproximando e 

estatisticamente a crescente concentração das chuvas em espaço de tempo menores, a situação 

se agrava muito mais. 

Recomenda-se: 

a) A conclusão imediata das obras de encaminhamento da drenagem do 

condomínio até o Rio Calhau.  

É importante ressaltar a necessidade e urgência de conclusão da obra 

embargada, pois é a ÚNICA ALTERNATIVA VIÁVEL para evitar mais danos à 

vizinhança; 

b) Ampliação da cama de pedras a jusante na saída do leito natural, hoje 

danificada;  

Ações de competência do poder público: 

c) Ações no do rio Canaã (entre o condomínio e a estrada do Pimenta); 

c.1) A limpeza das margens (retirada do lixo) do leito natural; 

c.2) A escavação do leito do Rio Canaã, devolvendo sua cota natural; e 
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c.3) Desobstrução dos elementos de drenagem do leito natural; 

d) Recuperação dos 20 metros de muro; 

e) Interligação da caixa da estrada do pimenta a algum destino, podendo ser 

temporariamente ao leito do Rio; 

f) Recomposição do sublastro, lastro e pavimentação da estrada do Pimenta na 

altura da caixa; 

g) Rebaixamento da caixa a cota do acostamento para evitar acidentes. 

h) Manutenção de limpeza do sistema de drenagem do rio. 
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ANEXO 1:TODAS AS FOTOS 
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ANEXO 2: PROJETO BASICO CANAL DO RIO CALHAU 
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