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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 8ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA 

DO ESTADO DO MARANHÃO 

  

 

 

 

Ref: IPL nº 1009290-77.2021.4.01.3700 (0283/2016) 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da 

República que ora subscreve, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com 

fulcro nos autos anexos, no art. 129, I, da Constituição Federal de 1988, no artigo 6º, V, 

da Lei Complementar nº 75/93 e no artigo 24 do Código de Processo Penal, vem oferecer 

DENÚNCIA em desfavor de 

 

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO 
– CAEMA, empresa pública estadual, de CNPJ 06.274.757/0001-
50, a ser citada na rua Silva Jardim, 307, Centro – São Luís/MA, 
CEP 65020-560. 

 

diante das razões de fato e de direito a seguir assinaladas. 

 

DA CONDUTA E DAS PROVAS 

 

A empresa requerida, por meio de condutas omissivas reiteradas e 

de conhecimento dos seus órgãos de direção, as quais ainda persistem, deu causa à 

poluição do rio Calhau e da praia de mesmo nome, na capital maranhense, em razão do 

lançamento direto de esgotos a partir da Estação Elevatória do COHAJAP, situada na 

avenida Santo Antônio, pelo menos desde o ano de 2015 até os dias atuais. 
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Consta nos autos do Inquérito Policial anexo que a CAEMA, no 

exercício de sua atividade social, tem promovido lançamento de efluentes não 

tratados no rio Calhau e praia de mesmo nome, na capital maranhense, de tal 

gravidade a causar uma nítida diferença de cor nas águas do corpo hídrico que 

desemboca no mar, em contraste com a das areias, ao assumir coloração escura, com 

peixes mortos e aparência escurecida também do leito, a resultar no fenômeno da “língua 

negra". 

 De acordo com os laudos periciais que instruem os autos, a 

formação de língua negra de esgotos é o resultado do acúmulo de diversas fontes de 

esgoto, ao longo da bacia do rio. Porém, para o seu surgimento, ela deve ser 

potencializada por um grande lançamento pontual, com elevado volume de efluentes 

líquidos. Ou seja, há vários poluidores, mas o fenômeno se apresenta com visibilidade – 

com o escurecimento das águas, odor elevado e turbidez das águas do mar – quando 

houver um “escape” de uma quantidade intensa de esgotos, conforme o laudo da Polícia 

Federal: 

 

No caso, a perícia técnica apurou que a causadora desse maior 

escape de esgotos, por meio do extravasamento de suas instalações técnicas, foi a 

requerida, a partir da Estação Elevatória de Esgotos, conhecida como EEE COHAJAP, 

situada na avenida Santo Antônio, onde, em razão de panes frequentes em seus 

sistemas operacionais, verifica-se o escape de grande quantidade de efluentes não 

tratados, conforme exame no local. 
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O lançamento de efluentes não tratados a partir da EEE COHAJAP 

causou (e causa) a alteração significativa da qualidade das águas do rio Calhau e afetou 

a praia. Tal evento foi documentado inicialmente em 11 de agosto de 2015, mas se 

repetiu várias vezes desde então. 
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Além da Superintendência de Polícia Federal, a Polícia Civil do 

Estado do Maranhão elaborou o Laudo de Perícia Criminal Ambiental 73/2018-

EXT/EFMA-SICRIM, o qual foi preciso em diagnosticar amiúde não só as Estações 

Elevatórias na região, mas também a relação de causa e efeito, entre a “língua negra” e 

o esgoto que extravasou em pane dos equipamentos, verificada no ano de 2015: 

 

 

 

 

O exame realizado por ocasião da perícia mencionada, pelo perito 

do INCRIM/MA, identificou uma operação precária na Estação Elevatória de Esgotos do 

COHAJAP, sem controle da vazão dos líquidos, equipamentos antigos, inclusive bombas 

hidráulicas, dentre outros. Verificou-se, ainda, marcas indicativas do extravasamento 

constante de esgotos. 

Especificamente sobre a relação entre a Estação Elevatória do 

COHAJAP e o acesso das águas ao rio Calhau, consignou a perícia ter ocorrido um 

extravasamento de esgotos, em episódio ocorrido em agosto de 2015, decorrente da 
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pane de uma válvula ou de outra parte mecânica, como um motor, que levou a que o 

esgoto fosse atirado em canais externos, nos arredores da Estação Elevatória, que 

conduziam a um afluente do rio e, de lá, ao rio e à praia. 

 

 

A perícia policial conclui que a Estação Elevatória de Esgotos, de 

responsabilidade da CAEMA, figura como fonte da poluição indicada, a ocorrer não 

apenas na situação especificada, no ano de 2015, em razão de existirem sinais 

claros de reiteração da conduta, ante a condição dos equipamentos – manutenção 
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deles em estado de precariedade – e das marcas de esgotos encontradas no local, com 

sinais de superação dos níveis toleráveis de escoamento (havia sinais de falhas 

corriqueiras dos sistemas). 

De acordo com o referido laudo pericial do INCRIM/MA, a análise 

laboratorial de efluentes e sedimento constatada na tubulação próxima ao curso d’água 

adjacente à EEE-COHAJAP indica que o material apresentava coloração escura e odor 

fétido, com resultados compatíveis com os exames referentes à matéria orgânica 

encontrada em curso d’água integrante da Bacia hidrográfica do Rio Calhau. Aduziu-se 

expressamente que “as evidências são compatíveis com o cenário de falha no sistema 

de recalque da Estação Elevatória de Esgotos do Cohajap, com a emissão de esgoto em 

direção ao curso d’água integrante da Bacia Hidrográfica do Rio Calhau”. 

A situação é causadora de poluição excepcional – o sistema da 

CAEMA, em casos de falhas, libera esgoto no rio Calhau, dando causa à língua negra. 

E isso importa em causação direto de dano ao ambiente, pelos prejuízos que implica ao 

ecossistema, à qualidade do ambiente do corpo hídrico e aos usuários das praias, para 

as suas múltiplas finalidades, conforme o laudo técnico da Polícia Civil: 

 

Existe algum tipo de poluição que se opera nas EEEs da CAEMA? 
 
Analisando o sistema de drenagem e de esgotos na região externa adjacente à EEE-
Cohajap foi possível identificar sistema de escoamento próximo a curso d’água 
integrante da Bacia Hidrográfica do Rio Calhau. Esse sistema de escoamento 
apresentava sentido direcional a partir da referida Estação Elevatória. Na ocasião 
dos exames, a desembocadura desse sistema de escoamento apresentava deposição 
de sedimento de esgoto. Além disso, as marcas verificadas na calha do referido curso 
d’água indicaram que ali ocorrera emissão de vazão acima do nível normal de 
escoamento. Na estação Elevatória, por sua vez, foi constatada marca de nível de 
esgoto no coletor acima do nível normal de funcionamento da EEE. Essa marca de 
esgoto na parede do coletor é indicativa de acúmulo de resíduos líquidos decorrente 
de interrupção no sistema de recalque ou redução da vazão do escoamento em 
direção ao poço de sucção. Essas evidências, adicionadas aos exames laboratoriais, 
são compatíveis com o cenário de falha no recalque de efluentes da Estação 
Elevatória de Esgotos do Cohajap, com a consequente emissão de excesso de esgoto 
em direção ao curso d’água integrante da Bacia Hidrográfica do Rio Calhau. 
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Configura-se quadro significativo de poluição, capaz de causar 

danos à saúde humana, inclusive de forma a dificultar ou impedir o uso público das praias: 

 
 

A consequência direta da emissão excessiva de esgoto doméstico apresentando 
elevada concentração de compostos orgânicos e sedimentos é a contribuição 
para a formação do fenômeno da língua negra na região da foz do curso d’água. 
Esse processo resulta em degradação da qualidade da região litorânea, 
produzindo mau cheiro, desvalorização das praias, podendo afetar 
negativamente a saúde dos frequentadores devido à potencial ocorrência de 
patógenos causadores de doenças como micoses e infecções. Na região das 
praias da Avenida Litorânea, em São Luis, um estudo contemporâneo aos 
exames periciais revelou, através de entrevistas com banhistas 7% dos 
entrevistados afirmaram ter apresentado doenças após o banho, tais como 
“coceira”, “alergia”, “micose”, “bicho de pé”, “dor de barriga” e “infecção urinária”. 
 

Existem riscos para a saúde pública em razão de tal situação? 

Sim. 

Por sua vez, as informações existentes referem à reiteração de 

eventos semelhantes, com a mesma causa, além de 2015: 

 

Existem vestígios de lançamento de esgoto in natura rotineiro ou intercorrente 
na Bacia Hidrográfica do Rio Calhau? 

As imagens de satélite indicam um histórico de ocorrência de elevada 
concentração de matéria orgânica, principal fator de aumento da turbidez e 
enegrecimento das águas do Rio Calhau. Assim, as imagens mostram 
ocorrência de escoamento de água enegrecida na foz desse rio nos anos 
de 2007, 2013, 2015, 2016 e 2017. 

Portanto, o Laudo de Perícia Criminal Ambiental 73/2018-

EXT/EFMA-SICRIM demonstra claramente que as falhas na manutenção da Estação 

Elevatória consistem em causa direta de poluição do rio Calhau e praia do Calhau, a 

resultar no aparecimento constante do fenômeno da “língua negra”. Também o Laudo de 

Perícia Criminal Federal nº289/2019 – SETEC/SR/PF/MA (fls. 116/135) demonstra a 
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gravidade da situação analisada, corroborando os aspectos delineados anteriormente 

pela Polícia Civil1. 

Com efeito, aduziu-se expressamente que há poluição constante 

oriunda de esgotos que são despejados in natura e sem nenhum tratamento ao longo de 

toda a microbacia do Rio Calhau, indicando a ocorrência do fenômeno da língua negra 

em diversas oportunidades: 11/08/2015, 11/11/2016, 04/01/2017, 28/02/2017, 

16/01/2018, 07/04/2018 e 11/09/2019. 

 

Da reiteração do quadro de poluição 

 

E, de forma a ratificar a ocorrência dos eventos de forma reiterada, 

deve-se verificar que a prova da conduta se apoia ainda em avaliação em laudo técnico 

apresentado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA, no ano de 2019, que 

resultou na constatação de poluição, com a reiteração da persistência do fenômeno da 

língua negra, quatro anos após o evento de 2015. Conforme laudo técnico do órgão 

estadual de meio ambiente: 

 
1 Além disso, nos mesmos termos do laudo pericial elaborado pela Polícia Civil, a PF também confirma 

que o problema o ocorrido na Estação Elevatória do Cohajap tem aptidão para causa a “língua negra” 
observada no dia 11 de agosto de 2015. 
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Conforme a apuração realizada pelo órgão ambiental estadual, a 

causa da língua negra era a poluição por esgotos domésticos, em virtude da presença 

de bactérias e características químicas que identificam as fezes humanas e animais: 

 

A situação comprometeu o uso da praia naquele espaço, razão pela 

qual a região foi declarada imprópria e os banhistas/usuários orientados a não manter 

contato com aquelas águas: 

 

 

Ainda que o laudo técnico elaborado pela SEMA naquela ocasião 

não tenha assinalado a responsabilidade da CAEMA, em razão da não ter realizado 

vistoria na Estação Elevatória, a medida resultou em notificação da Companhia de 

Saneamento, de forma que havia a indicação de correlação entre o sistema de 

esgotamento e o fenômeno da “língua negra” ora verificado, em convergência com o 

resultado das perícias anteriores (as quais foram hábeis em indicar a autoria) em 

especial o Laudo nº 289/2019 – SETEC/SR/PF/MA: 
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Assim, a solução do problema passaria necessariamente por uma atuação 
(planejada, organizada, firme, constante) do órgão público responsável pelo 
saneamento dos esgotos, qual seja, a CAEMA ( Companhia de Saneamento 
Ambiental do Maranhão). 
(…) 
Portanto, o fenômeno de “língua negra" é mais fácil de ser detectado na estação 
seca, quando qualquer lançamento maciço de efluente, como aconteceu em 
11/08/2015 e nos demais exemplos citados nesta estação. Em casos onde o 
volume é grande como aconteceu em 04/01/2017, 28/02/2017, 16/01/2018 e 
07/04/2018, em plena estação chuvosa, também pode ser verificado e notado, a 
ponto de ser exposto nas mídias televisivas e da rede mundial de computadores. 
Esta constatação coloca a CAEMA, principal agente do Estado responsável pela 
despoluição dos rios, tratamento de esgotos, fiscalização dos sistemas 
particulares de tratamento de esgotos domésticos e industriais, assim como a 
SEMA (Secretaria de Meio Ambiente), no epicentro do problema. 

 

Fatos semelhantes foram relatados, conforme os laudos da Polícia 

Federal e da Polícia Civil, reiteradamente, de 2015 a 2020. 

 

DA CLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS 

 

Ao agir da forma narrada, a pessoa jurídica ré praticou a conduta 

do art. 54, § 2ª, IV e V, da Lei nº 9.605/98, cuja ação não cessou, mostrando-se em 

verdadeiro estado de permanência, razão pela qual não se pode sequer dizer que teve 

início a fluência do prazo prescricional: 

 

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou 
possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade 
de animais ou a destruição significativa da flora: 

 
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
 
§ 2º Se o crime: 
 
IV - dificultar ou impedir o uso público das praias; 
 
V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, 
óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas 
em leis ou regulamentos: 
 
Pena - reclusão, de um a cinco anos. 
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Em relação ao crime em sua forma qualificada, deve-se observar 

que a foz do rio Calhau, na intercessão da praia com o mar, encontra-se há vários anos 

declarada como imprópria para o banho, conforme relatórios de balneabilidade 

produzidos reiteradamente pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente2. Por sua vez, as 

resoluções CONAMA 274/00 (art. 3º, §1º) e 430/2011 e proíbem o lançamento de 

efluentes sem tratamento, nas condições indicadas, que justificam a interdição da praia.  

Incide no caso a circunstância agravante do art. 15, II, ‘p’ da Lei 

9.605/1998, uma vez que parcela substancial das atividades da CAEMA é realizada 

mediante aporte de recursos públicos, inclusive por meio de aportes da União, para a 

realização de ações de despoluição das praias (mediante ação do Ministério do Turismo), 

sem que o resultado esperado seja obtido. 

Por sua vez, deve-se observar que o crime ocorreu em sua forma 

continuada, pois a cada episódio de pane na estação elevatória de esgoto, conduz-se a 

um resultado lesivo que acresce ao anterior, de forma a comprometer a qualidade das 

águas em nova ocorrência da língua negra, pelo que deve incidir a causa de aumento 

de pena correspondente, nos termos do art. 71 do CPB, no seu máximo: 

 

Código Penal: 
 
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois 
ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira 
de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como 
continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, 
ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois 
terços.  

 

Deve-se observar que a conduta é dolosa, uma vez que os 

episódios reiterados de lançamento de efluentes são de conhecimento da Companhia e 

dos seus diretores, mas que se omitiram da adoção de providências no interesse da 

operação da Companhia. Ou, ainda que não tenham desejado expressamente a sua 

 
2 Acesso em < https://www.sema.ma.gov.br/arquivo/?tp=6>, em 29 de março de 2021. 

https://www.sema.ma.gov.br/arquivo/?tp=6
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ocorrência, assumiram o risco de produzir a degradação, sendo sabedores das 

circunstâncias de funcionamento da EEE e sua precariedade. 

 

DOS PEDIDOS 

ISSO POSTO, o Ministério Público Federal requer a citação da 

denunciada, bem como a instauração da ação penal, com a sua condenação ao final às 

penas do art. 54, § 2ª, IV e V, da Lei nº 9.605/98, com a circunstância agravante do art. 

15, II, ‘p’ da Lei de Crimes Ambientais e a causa de aumento da realização de forma 

continuada (art. 71 do Código Penal). 

Por fim, o MPF deixa de oferecer proposta de Acordo de Não 

Persecução Penal, eis que a CAEMA já responde à ação penal 0027342-

85.2014.4.01.3700, pela prática do crime de poluição, não se mostrando adequada a 

medida ao caráter habitual da atuação apontada como ilícita. 

Para a instrução, apresenta-se abaixo o rol de testemunhas. 

São Luís/MA, data da assinatura eletrônica 

  

ALEXANDRE SILVA SOARES 

PROCURADOR DA REPÚBLICA 

 

 

Testemunhas: 

1 - Sara de Carvalho Ribeiro, servidora da SEMA, podendo ser intimada na respectiva 

sede do órgão. 

2 - Orleans Silva, perito da Polícia Civil, podendo ser intimado na respectiva sede do 

INCRIM. 

3 - Fábio Leônidas Campos dos Santos, perito da Polícia Federal, podendo ser inti-

mado na Superintendência de Polícia Federal no Maranhão 


