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RESUMO 
 

O presente estudo ocupa-se do embate entre direito à moradia e o direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado. De um lado estuda-se o Programa 
de Aceleração de Crescimento na Bacia do Rio Anil - São Luis/MA cujo objetivo 
é garantir o direito a moradia e proporcionar melhorias na qualidade de vida da 
população de baixa renda. E de outro viés, salienta-se a incompatibilidade 
entre o programa e a legislação ambiental vigente, tendo em vista que esta 
trata o ecossistema de manguezal como reservatório ecológico, portanto área 
de preservação permanente. Optou-se pelo método da proporcionalidade, para 
equacionar o embate principiológico em questão. 
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Anil; 2 Áreas permanentemente protegidas e o processo de urbanização; 3 
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direta; 4 A Legislação Ambiental frente ao PAC; 5 Exercício da 
proporcionalidade; Considerações Finais; Referências. 
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INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que direito à moradia é um direito fundamental que deve 

                                                           
1 Artigo premiado com o 2º Lugar na VIII edição do Prêmio João Maurício Adeodato realizado 
pela Unidade de Ensino Superior Dom Bosco – UNDB. 
2 Acadêmico do 9º período do curso de Direito da Unidade de Ensino Superior Dom Bosco. 
3 Acadêmica do 9º período do curso de Direito da Unidade de Ensino Superior Dom Bosco.  
4 Doutoranda e Mestre em Direito Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina. 



REVISTA DO CEDS  
Periódico do Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável da UNDB  
N. 2 – Volume 1 – março/julho 2015 – Semestral  
Disponível em: http://www.undb.edu.br/ceds/revistadoceds 
 

  

ser garantido pelo Estado. Porém, na tentativa de satisfazer tal direito, ocorrem 

conflitos com outros direitos fundamentais, como o direito fundamental ao meio 

ambiente equilibrado, muitas vezes, a legislação ambiental é ignorada, 

desrespeitada, por programas governamentais que tem como objetivo uma 

urbanização a qualquer custo. Custo esse incompatível com a saúde de 

ecossistemas que deveriam ser preservados permanentemente.  

O Programa de Aceleração de Crescimento desenvolvido pelo 

governo federal em parceria com o estadual é exemplo de que a política social 

não organizada gera impactos ambientais gravosos na área de mangues 

encontrados na Bacia do Rio Anil em São Luís. Impactos que por sua 

inobservância causam o perecimento acelerado do ecossistema de 

manguezais ludovicense que apesar de ser protegido pela Constituição 
Federal – em seu Art. 225, § 4º que consideram os manguezais como 

patrimônio nacional – e a Constituição do Estado do Maranhão – em seu Art. 

241, inc. IV que inclui os manguezais como área de preservação permanente – 

sofreram e sofrem agressões e danos irreversíveis.    

Com o crescimento populacional nos meios urbanos e a intervenção 

do sistema de produção econômico ocorre uma hiper-urbanização nas cidades, 

em que as regiões que detêm de certo apreço imobiliário tendem a receber – 

cada vez mais – investimentos em construções civis, independente de serem 

áreas protegidas. Isso se tornou constante e acontece uma vez que a lei 

ambiental, no que tange proteção de ecossistemas, é ineficaz.  

Esses investimentos decorrem tanto do âmbito privado quanto 

público, no que tange as políticas públicas, não poderiam ser pensadas apenas 

com o objetivo de sanar uma mazela social (PAC - Rio Anil), mas deveriam ser 

observadas questões mais amplas, como as consequências impactantes 

desses investimentos. Quando existe um conflito aparente de direitos 

fundamentais, deve-se fazer a ponderação entre ações adequadas e 

necessárias para que ambos sejam garantidos, sem que um afete 

absurdamente o outro. Na verdade, deve-se pensar em um sistema de 

proporcionalidade, para que sejam garantidas ações sustentáveis, evitar-se ao 

máximo um dano ambiental. 

Além da proporcionalidade faz-se necessário trabalhar a ideia da 
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boa governança que se reflete na figura do desenvolvimento sustentável. 

Fazer-se mister incorporar na consciência social que o controle das injustiças 

sociais e a defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado fazem parte 

de um mesmo desafio, o desafio da promoção da justiça. 

O fato é que o ecossistema manguezal pode ser altamente produtivo 

e benéfico, seja para manter a zona costeira preservada ou na produção de 

renda econômica para as populações que dependem dele para sobreviver. 

Porém com os impactos, a perda de um ecossistema tão rico é evidente, não 

apenas isso, a saúde humana é posta em risco, uma vez que em decorrência 

da falta de infraestrutura e saneamento, em que o esgoto produzido 

desemboca diretamente nas águas do mangue, a surgimento de doenças é 

elevado. A qualidade de vida proposta pelo governo torna-se desconfigurada. 

 

1 DIREITO À MORADIA E A POLÍTICA SOCIAL 
 

De acordo com a Constituição Federal brasileira, no disposto do 

artigo 6°, o direito à moradia é um direito social e como tal deve ser garantido 

pelo Estado. Há de se observar que o direito a moradia está em relação tênue 

com os direitos humanos, que dispostos na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, segundo Nelson Saule Junior (1997, p. 66) deriva do Direito a um 

padrão de vida adequado, que “toda pessoa tem direito a um padrão de vida 

capaz de assegurar a si e sua família, saúde e bem-estar[...]”.  

Em virtude desta garantia estatal, o Estado passou a ter um status 

positivo que se assemelha aos direitos de prestação, ou seja, existe a 

“exigência perante o Estado para que este haja para atenuar desigualdades” 

(SOARES, 2011). Convergente a este pensamento e em decorrência da 

transformação social proporcionada pelo processo de universalização e 

multiplicação dos direitos, o ministro Ricardo Levandowski afirma que essa 

mudança de status é: 
 
Justamente para atender aos anseios e necessidades desse novo 
homem é que o Estado foi obrigado a abandonar o seu 
posicionamento passivo e assumir um papel mais ativo, notadamente 
após a Primeira Guerra Mundial. Surgiu, assim, o Estado 
intervencionista, planejador, o Estado prestador de serviços, entidade 
que alguns chamam, como foi visto, de Estado Social de Direito, que 
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em oposição ao Estado Liberal de Direito, eminentemente 
abstencionista. Nas sociedades industriais mais avançadas fala-se 
inclusive, no Welfare State, no Estado ativamente voltado ao bem-
estar de seus cidadãos. O novo papel desse Estado consiste, 
basicamente, em promover os direitos econômicos e sociais, isto é, 
de colocar em prática uma vasta gama de prestações positivas em 
beneficio da coletividade (SAULE JUNIOR apud LEVANDOWSKI, p. 
65). 
 

  Essa ação positiva do Estado se concretiza por meio de políticas 

públicas que visam dissolver mazelas que assolam o desenvolver social, no 

caso em especial, políticas públicas que visam melhorar questões urbano-

habitacionais que com o crescimento populacional e o inchaço desordenado no 

adorno das cidades prejudicam absurdamente a qualidade de vida dos 

cidadãos. 

Em virtude do disposto no artigo 21, inciso XX da CF a União tem 

competência privativa para garantir direitos fundamentais instituindo diretrizes 

para o desenvolvimento urbano, privativa porque esta competência é 

delegável, ou seja, a União juntamente com outros entes federativos como os 

Estados e Municípios terão dever de proporcionar um ambiente que promova 

uma vida digna ao cidadão. Evidente, claro, que este ambiente digno não se 

resume ao urbano. 
 
Art. 21. Compete à União:  
XX – instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive 
habitação, saneamento básico e transportes urbanos. (grifo nosso) 
 

Porém, com a ampliação e valorização do setor imobiliário, esse 

direito à moradia que deveria ser garantido para todas as classes sociais, não o 

é. Os baixos salários e a indústria capitalista imobiliária impossibilitam o acesso 

à moradia, aumentando a segregação social existente. O resultado é a 

ocupação indevida de áreas impróprias para habitação que ocasiona um 

avançado processo de periferização, em que a qualidade de vida torna-se 

questionável por não existir mínimas condições de saneamento, estrutura e 

segurança para os ocupantes. 

Esse problema pode ser observado em todas as cidades médias e 

grandes existentes no Brasil, em análise a cidade de São Luís do estado do 

Maranhão que com seu crescimento urbano caótico expeliu cidadãos dos 

centros urbanos para as encostas de rios.  
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Na tentativa de remediar tal situação o Estado promove políticas 

sociais para o remanejamento dessas famílias, que devido à hipertrofização 

urbana não tem uma vida digna por não ter o direito à moradia assegurado. 

Essas políticas sociais só se tornam possíveis devido a uma redistribuição de 

recursos arrecadados pelo Estado, para setores e projetos que tem o objetivo 

diminuir a segregação social e conseqüentemente garantir a moradia, dentre 

esses projetos está o Programa de Aceleração e Crescimento (PAC). 

 

1.1  O PAC - RIO ANIL 
 

O Programa de aceleração e crescimento desenvolvido pelo governo 

federal em parceria com o estadual tem o objetivo de elevar as taxas de 

crescimento do país. No Estado do Maranhão os investimentos somam doze 

bilhões e novecentos milhões de reais segundo o Ministério das Cidades 

(SILVA, 2010, p. 15) e todo esse recurso seria implantado em três eixos. Infra-

estrutura logística, que visa a produção regional, no que tange sua ampliação 

seja para exportação e para o consumo interno; Infra-estrutura Energética, 

versa sobre a garantia e segurança energética, com construções e projetos 

voltados para a captação, distribuição e produção, sejam esses projetos 

construções de linhas de transmissão, usinas termoelétricas e usinas 

hidrelétricas; Infra-estrutura Social e Urbana, que consiste em melhorar as 

condições de vida da população, onde serão implantadas na ampliação da 

coleta e tratamento de esgoto, abastecimento de água, revitalização do Rio 

Parnaíba e a remoção de moradias localizadas em beiras de córregos e áreas 

de risco, as “palafitas”. Este último – em análise – na cidade de São Luís à 

margem esquerda do Rio Anil. 

As famílias beneficiadas pelo programa possuem uma renda 

extremamente baixa e insuficiente para proporcionar-lhes condições dignas 

para sobreviver, a maioria veio para o centro urbano da capital em busca de 

trabalho. O Programa fará a relocação dessas famílias para prédios 

residenciais que as possibilite maior conforto e moradia digna. Além dos 

prédios, a área também será urbanizada para a melhoria habitacional, 

investimentos em tratamento de água e esgoto, energia elétrica, além de 
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praças para o lazer. 

O programa é realizado, também, pela Secretaria de Estado das 

Cidades e Desenvolvimento Urbano (SECID) que fez o cadastro dessas 

famílias amparadas pelo PAC e entregou as declarações de uso e ocupação 

dos apartamentos do projeto PAC Rio Anil. Não restam dúvidas de que tal 

projeto significa uma transformação social na vida de muitos ludovicenses.     

 

2 ÁREAS PERMANENTEMENTE PROTEGIDAS E O PROCESSO DE 
URBANIZAÇÃO 
 

O ecossistema manguezal no âmbito territorial maranhense, como já 

se sabe, é uma área de permanente preservação ambiental, tendo respaldo na 

Constituição Estadual do Maranhão art. 241º, inciso IV, “a”, que garante junto 

aos Estados e Municípios a defesa do meio ambiente, assegurando a proteção 

de áreas de preservação permanentes. No âmbito federal também é 

assegurado tal preservação, uma vez que o art. 225 § 4 da Constituição 

Federal avalia a Zona Costeira como “patrimônio nacional”. Ambos os 

dispositivos dão ensejo para normas mais específicas quanto à preservação 

permanente dos manguezais, como portarias e resoluções. 

O CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), órgão que tem 

por finalidade assessorar o Governo em questões ambientais, em resolução de 

nº 303 de 20 de março de 2002, especifica o conceito dos manguezais e sua 

preservação ambiental: 
 
Art. 1o Constitui objeto da presente Resolução o estabelecimento de 
parâmetros,definições e limites referentes às Áreas de Preservação 
Permanente. 
Art. 2o Para os efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes defi 
nições: 
IX - manguezal: ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, 
sujeitos à ação das marés, formado por vasas lodosas recentes ou 
arenosas, às quais se associa, predominantemente, a vegetação natural 
conhecida como mangue, com infl uência fl úvio-marinha, típica de solos 
limosos de regiões estuarinas e com dispersão descontínua ao longo da 
costa brasileira, entre os estados do Amapá e Santa Catarina. 
 

Porém, impulsionado pelo processo de industrialização que 

acontece no Brasil, o crescimento populacional – principalmente nas 

metrópoles e grandes capitais – é um dos fatores da crescente demanda do 
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mercado de construção civil, que atinge demasiadamente áreas litorâneas, que 

incluído está o manguezal. 

Essas grandes construções nos arredores litorâneos acarretam 

diversos impactos que perenizam o processo de degradação ambiental. O 

investimento desordenado na construção civil implicou no aplainamento do 

solo, que resulta no mau abastecimento de água potável na capital por ter 

diminuído a capacidade de recarga do aqüífero Livre de Barreiras e do Semi-

Confinado Itapecuru (OLIVEIRA; RIBEIRO JUNIOR; MOREIRA; OLIVEIRA; 

GONÇALVES, 2009).  

Além disso, há também outro agravo que conste na ocupação das 

encostas por famílias de baixa renda que por falta de instrução insistem no 

depósito de dejetos e lixo doméstico, pois, apesar de haver coleta de lixo 

constantemente, a prática permite o assoreamento das margens dos rios por 

resíduos sólidos (OLIVEIRA; RIBEIRO JUNIOR; MOREIRA; OLIVEIRA; 

GONÇALVES, 2009). 

Diante desta ocupação desordenada estabeleceram-se condições 

de sobrevivência insalubres, uma vez que a qualidade de vida dessas famílias 

que se encontravam nas encostas litorâneas era precária. Tal ocupação se 

caracteriza indesejada em dois aspectos, o primeiro em relação à própria 

condição de vida dessas famílias que – de certa forma – tem caráter 

desumano. O segundo, voltado para as áreas ambientais protegidas que tem 

sua essência ameaçada pelo contato direto com o homem. 

Segundo GOMES (2001), as primeiras formas de ocupações nas 

áreas de manguezal ludovicense possuíam dois modelos, um as “palafitas5” e 

outro através do processo de aterro, que posteriormente serviu de ocupação e 

construção de bairros na capital maranhense. Para SILVA (2009), “este fato 

evidencia o inicio da lógica de uso do manguezal como ‘substrato’ para 

residências no município de São Luís”. 

Ainda afirma que: 
 
Pode-se aferir que parte da malha urbana na referida bacia (Rio Anil) 
teve seu processo de desenvolvimento em um contexto não 

                                                           
5 Habitação de terreno alagado, construída sobre estacas (FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. 
Minidicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001, p. 509). 
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planejado e voltando-se para o ecossistema em questão. Este fato 
além de evidenciar uma série de impactos ambientais, evidencia 
também um fenômeno de exclusão social, pois tomando-se por base 
a “arquitetura” das formas de uso e ocupação do solo na bacia do rio 
Anil, é perceptível que os grupos sociais mais humildes são os 
“empurrados” para dentro da maré (SILVA, 2009, p. 16). (GRIFO 
NOSSO) 
 
 

3 IMPACTOS AMBIENTAIS AO ECOSSISTEMA MANGUEZAL 
DECORRENTES DA OCUPAÇÃO DIRETA 

 

Primeiramente, faz-se oportuno destacar a definição do que seria 

impacto ambiental. A resolução do CONAMA de nº 001/86 em seu artigo 1 

considera que impacto ambiental é  
 
qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 
meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 
resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, 
afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as 
atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e 
sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais 
(CONAMA, 1986, nº 001). 
 

Cabe ressaltar que toda e qualquer interação do homem com a 

natureza é impactante, porém se tratando do ecossistema manguezal, os 

impactos que decorrem da relação com o homem – observada a ocupação 

direta – possuem particularidades.  

Anterior ao Programa de Aceleração de Crescimento na Bacia do 

Rio Anil, já era possível observar severos danos que a ocupação habitacional 

acarretava para os mangues da cidade de São Luís. Como já fora tratado no 

tópico acima, essas APP’s foram invadidas de duas maneiras, por “palafitas” e 

processos de aterramento. 

A primeira, por não conter instalações sanitárias adequadas, 

contribuía para o depósito de lixo doméstico nas encostas e no fluxo da água. 

Devido a localidade dessas submoradias se tornava impossível a prestação de 

alguns serviços de saneamento às comunidades. As pessoas jogavam lixo – 

incluindo resíduos fisiológicos –diretamente no rio, e em decorrência da falta de 

abastecimento de água, ainda, usavam o rio para necessidades básicas, como 

tomar banho. Para GOMES (2001), esse déficit de serviço só tende a 

aumentar. 
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Ainda que sobrevivendo em condições sanitárias mínimas, essa 
população não se preocupa ou não tem como resolver essa situação 
e deixa a solução a cargo de órgãos públicos. Contudo, estes têm se 
revelado sem condições de expandir eficazmente tanto a rede de 
abastecimento de água quanto a de esgoto sanitário, considerando o 
não acompanhamento do ritmo do crescimento demográfico. O 
resultado  é que aumenta o déficit dos referidos serviços, o que 
certamente acentua ainda mais os problemas de saúde pública 
(GOMES, 2001, p. 35) 
  

Já o processo de aterramento pode ser observado tanto 

anteriormente quanto durante a implantação do Programa de Aceleração de 

Crescimento. Este processo consiste na aplicação direta de terra ou areia em 

locais que haja água, no caso estudado, observa-se o impacto absurdo 

causado por essa prática, uma vez que esse tipo de alteração ambiental afeta 

a biodiversidade do ecossistema manguezal. Essa supressão do mangue é 

bastante arriscado, haja vista que segundo GOMES (2001, p. 30) “as áreas de 

manguezais devem ter disciplinados os usos de seus recursos naturais e sua 

ocupação espacial, considerando o seu patrimônio biológico e cultural, em que 

se destaca a alta produtividade pesqueira”.  

Para ilustrar, a prof. Flávia Mochel (REBELO MOCHEL apud  

COELHO, 2008, p. 32) apresentou dados de perda da área de manguezais em 

São Luís entre os períodos de 1972 a 1993, obtendo em 1972 uma área de 

25.800 ha (Utilizando imagem base GMS 1000), em 1979 uma área de 23.200 

ha ou 232 km² (Utilizando imagem base Landsat MSS), em 1991 area de 

20.730 ha ou 207,3 km² (Utilizando imagem base SPOT) e por ultimo em 1993 

uma área de 18.900 ha ou 189 km² (Utilizando imagem base Landsat TM). 

COELHO, ainda ressalta que apesar de ser amparado juridicamente o 

ecossistema manguezal ludovicense sofre uma perda estrutural absurda, “o 

manguezal da ilha de São Luís diminuiu em 20 anos cerca de 6.900 ha ou 69 

km². Cabe lembrar que tal estudo de dados foi elaborado anteriormente ao 

PAC-Rio Anil. 

Portanto, resta cristalino a enorme perda do ecossistema na costa 

da ilha de São Luís e é importante ainda destacar que o que se observa é a 

extinção total da variabilidade de espécies – seja na fauna ou na flora – deste 

ecossistema futuramente, devido à progressiva agressão que este sofre ao 

longo dos anos.  
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4 A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL FRENTE AO PAC 
 

Como já foi dito, o ecossistema manguezal é amparado por vários 

dispositivos legais, seja na Constituição Federal, estadual maranhense, 

resoluções do CONAMA, e ainda, legislações específicas como o Código 

Florestal. 

O artigo 225 da Constituição brasileira dispõe a efetiva preservação 

ambiental para que todos tenham direito a um ecossistema equilibrado, em se 

tratando do ecossistema manguezal é possível afirmar que por pertencer à 

costa litorânea, é amparado pelo § 4º deste dispositivo, que afirma ser 

“patrimônio nacional” e que sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de 

condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto 

ao uso dos recursos naturais. 

O Programa de Aceleração de Crescimento implantado na Bacia do 

Rio Anil na cidade de São Luís do estado do Maranhão e sua forma de 

implantação é conflitante com a legislação ambiental estadual. Em seu artigo 

241 é disposto que serão levados em conta as condições e os aspectos locais 

e regionais para assegurar a defesa do meio ambiente, ainda, em seu inciso IV, 

alínea “a”, traz o manguezal como área de preservação permanente em que tal 

dispositivo exige a proteção desta. A alínea “d” confirma a proteção de toda 

zona costeira maranhense, o que inclui – evidentemente – os mangues. 

Importante frisar a incongruência do Programa em relação à 

legislação estadual quando observado o disposto no artigo 249. O Programa, 

em um de seus alicerces, promove a distribuição de propriedades em edifícios 

residenciais que serão construídas em uma área de mangue que sofreu o 

processo de aterramento. Ora, o que se observa, então, é que uma vez 

desconfigurada a área de preservação permanente, seria permitido que 

particulares se apropriassem dela. 
 
Art. 249 – Nas áreas de preservação permanente serão vedadas as 
atividades econômicas e permitida a pesquisa, o lazer controlado e a 
educação ambiental, e elas não poder ser transferidas a 
particulares, a qualquer título (GRIFO NOSSO). 
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As Áreas de Preservação Permanente são definidas pelo Código 
Florestal¸ artigo 1º, § 2º, inciso II, como “área protegida nos termos dos arts. 2º 

e 3º desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental 

de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 

biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o 

bem‑estar das populações humanas”. 

É notório que os limites previstos pelo artigo 2 do Código Florestal 

não são respeitados pelas construções do PAC - Rio Anil, uma vez que os 

edifícios residenciais se encontram em estreita fronteira com a margem do rio e 

que, ainda, esta margem sofreu e sofre grandes impactos e perdas – de sua 

biodiversidade – com o processo de aterramento necessário para a construção 

da Avenida IV centenário que terá extensão por toda a costa do mangue. Neste 

contexto, ARAUJO (2002) enfatiza o problema em relação à distância “ideal” e 

a realidade arquitetada na malha urbana (ARAUJO apud BEZERRA, 2009, p. 

11). 

A autora alega existir “imprecisões nas normas legais que podem 

trazer mais de uma interpretação para as mesmas” (BEZERRA, 2009). Refere-

se a autora ao artigo 3º do Código Florestal, que em seu § 1º trata da 

supressão de vegetação em áreas de preservação permanente. 
 
Art. 3 º Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando 
assim declaradas por ato do poder Público, as florestas e demais 
formas de vegetação destinadas”:  
[...] 
“§ 1 º A supressão total ou parcial de florestas de preservação 
permanente só será admitida com prévia autorização do Poder 
Executivo Federal, quando for necessária a execução de obras, 
planos, atividades ou projetos de utilidades pública ou interesse 
social. 
 

O questionamento se faz, uma vez que o parágrafo primeiro – 

observadas as normas que regem a boa técnica legislativa – apenas refere-se 

às APP’s dispostas no artigo 3º, excluídas então as demais, dispostas em 

outros dispositivos. Para a autora, o artigo, seguinte, 4º, vem para amenizar tal 

impasse.  
 
Art. 4 º A supressão da vegetação em área de preservação 
permanente somente poderá ser autorizada em caso de utilidade 
pública ou de interesse social, devidamente caracterizados e 
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motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir 
alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto.  
 

Importante observar que no dispositivo estão estabelecidos 

condicionantes para esta supressão da vegetação de APP’s, seria as 

condicionantes o interesse social e casos de utilidade pública. O próprio 

Código Florestal vem definir o que seria esse interesse social e utilidade 

pública no seu artigo 1º, § 2º: 
 
IV - utilidade pública:  
a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária;  
b) as obras essenciais de infra-estrutura destinadas aos serviços 
públicos de transporte, saneamento e energia; e  
 c) demais obras, planos, atividades ou projetos previstos em 
resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA; 
V - interesse social:  
a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da 

vegetação nativa, tais como: prevenção, combate e controle do 
fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção de 
plantios com espécies nativas, conforme resolução do CONAMA; 

b) as atividades de manejo agroflorestal sustentável praticadas na 
pequena propriedade ou posse rural familiar, que não 
descaracterizem a cobertura vegetal e não prejudiquem a função 
ambiental da área; e 

c) demais obras, planos, atividades ou projetos definidos em 
resolução do CONAMA; 
 

Por sua vez, o CONAMA também veio regular o que seria utilidade 

pública e interesse social, em resolução de numero 369/2006. O artigo 2º traz 

disposto em seus incisos I e II o que seria utilidade pública e interesse social, 

porém apesar do Programa obedecer – em parte – tais definições, o que se 

observa é que apesar de ser interesse social o direito à moradia, nada justifica 

que o Programa remaneje famílias que residiam nas encostas para prédios que 

ainda afetam a saúde do ecossistema manguezal, seja pelo processo de 

aterramento, seja pelo depósito direto do lixo doméstico, ou pelo desembocar 

de esgotos. Ainda que o CONAMA defina interesse social no inciso II, alínea “c” 

como a regularização fundiária sustentável de área urbana, dever-se-ia 

regularizar a moradia dessas famílias em áreas residenciais sem que houvesse 

a ocupação direta nas áreas de manguezais, a fim de proteger a biodiversidade 

já afetada do ecossistema manguezal. 

  
5 EXERCÍCIO DA PROPORCIONALIDADE 
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Até esse ponto, já é de conhecimento as causas da ocupação 

desordenada das áreas de preservação permanente, assim como os perigos e 

condições sub-humanas na qual se enquadram os moradores dessa área. 

Ponto crucial da análise se apresenta em identificar em que medida é possível 

garantir a moradia adequada a essa parcela populacional e, ao mesmo tempo, 

garantir que as áreas de proteção permanente não sejam duramente afetadas 

pela antropização. 

Faz-se necessário aqui a utilização da proporcionalidade enquanto 

método de solução de colisões de direitos fundamentais. Em uma primeira fase 

é importante salientar que tanto o direito a moradia como o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado tem faceta preponderantemente positiva 

de acordo com a teoria dos status de Jellinek. 

Jellinek trabalha a teoria dos status, definindo status como uma 

forma de relação entre cidadão e Estado, como uma relação que qualifica o 

individuo, o status é uma situação. Ele vai além dessa definição e divide quatro 

relações de status: passivo, negativo, positivo, e ativo. (ALEXY, p.255, 2011) 

No tocante aos direitos fundamentais conflitantes, ambos têm faceta 

preponderantemente positiva, isso significa que o Estado tem dever, 

competência de promover esses direitos, ou seja, o individuo pode exigir 

prestações positivas do Estado (direito a ações estatais). (ALEXY, p.263, 2011) 

Essa informação serve para acentuar o conflito entre esses direitos, pois cabe 

ao Estado agir tanto para garantir a moradia, como para proteger o meio 

ambiente e garantir seu equilíbrio.  

Assim, sendo, passa-se a análise da proporcionalidade, cabendo 

anteriormente explicar quais são as fases que a compõe e como será o 

procedimento utilizado. O método adotado é o proposto por Alexy e 

compreende três fases (ou subníveis): adequação, necessidade e ponderação. 

O primeiro subnível, a adequação, consiste em perquirir se o meio é adequado 

para garantir ou fomentar o P1 (principio 1)6. O segundo, da necessidade, só 

se faz preciso caso o subnível anterior não resolva o caso, assim sendo, é aqui 

                                                           
6 Cabe aqui esclarecer que existem alguns elementos pré-decisórios tais como princípios que se colidem 
(P1 e P2), sujeitos titulares (T1 e T2), e o meio para fomentar P1.  Deve-se saber também que P2 é 
sempre o direito do qual decorre o fato e P1 é o direito afetado pelo fato. 
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que se verifica se o meio escolhido está dentro de um conjunto de meios 

disponíveis, o que garante P1, afetando menos P2. E o último subnível 

corresponde à ponderação, onde se analisa comparativamente os dois 

princípios contrapostos a fim de decidir qual dos dois tem maior peso no caso 

concreto, ou seja, se enumera os argumentos a favor da prevalência de um 

principio sobre o outro. 

Esclarecidas, ainda que de forma superficial, as regras da aplicação 

da proporcionalidade, passa-se a execução: cabe definir primeiramente os 

elementos pré-decisórios, definindo P1 como direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e P2 como direito a moradia. Importante, ainda, 

definir que o meio (1) mais eficaz de garantir P1 é não construir os 

apartamentos ou qualquer outra forma de moradia na área de preservação 

permanente e sim em outra área adequada. 

Depois de levantados os elementos pré-decisórios, inicia-se a fase 

da adequação, questionando-se M1 (meio 1) é adequado para garantir P1, ou 

seja, a não construção dos apartamentos na área de preservação permanente 

e sim em outra área é adequado para garantir o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado? Entende-se que no caso em questão a resposta é 

positiva, logo, se faz necessário verificar a necessidade. 

No subnível da necessidade, faz-se necessário levantar outros 

possíveis meios de fomentar P1, dentre eles pode-se pensar em construir os 

apartamentos, mas fomentar o desenvolvimento saudável de outra área (de 

manguezal) semelhante a esta afetada, uma espécie de compensação. No 

entanto, M1 ainda se apresenta aqui como o meio necessário para garantir P1 

sem afetar tanto P2, uma vez que ainda que se realize a compensação 

proposta pelo outro meio, a área em questão continuará sendo afetada, e a 

população ao redor dela, assim como todo o ecossistema também. 

Portanto, passe-se ao último subnível onde se põe na balança o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o direito a moradia. No 

caso em questão, o direito ao meio ambiente saudável deve prevalecer por se 

tratar de uma área de preservação permanente e de um ecossistema 

privilegiadíssimo, além disso, é possível argumentar que como relatado já em 

tópicos acima esse espaço não é adequado à moradia devido à proliferação de 
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doenças. E ainda que de forma mediata, é a proteção do meio ambiente que 

garante a vida humana, se continuar-se a degradar áreas de preservação à 

natureza vai refletir esses danos de alguma forma, seja através de escassez de 

recursos naturais, seja através de efeitos como o efeito estufa ou ainda o 

aquecimento global.   

No entanto, há de se considerar também os argumentos a favor da 

prevalência do direito a moradia, pois, como também fora debatido, parte da 

população se vê excluída pelo modelo capitalista de produção, ficando a mercê 

de políticas publicas de inclusão. A moradia é sim essencial para a garantia da 

vida, da dignidade, da saúde, de todos os homens. 

Em um balanço geral, entende-se que, no caso em questão, P1 

prepondera em face de P2, isso porque M1 é proporcional em sentido estrito e 

também sem sentido amplo, traduzindo, prevalece (em nosso entender) o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, pois é possível garantir a 

moradia dessas pessoas em outra área, é possível conciliar ambos os direitos.  

É nesse viés que se enaltece que apesar do direito ao meio 

ambiente saudável ter preponderado nesse caso, existem limites para a 

restrição do direito a moradia, e dentre esses limites temos o conteúdo ou 

núcleo essencial do direito e a proibição de retrocesso. 

 Todo direito fundamental é composto por uma parte restringível e 

por outra não passível de restrições. Essa parte não passível de restrições 

seria o núcleo essencial do direito fundamental, esse núcleo não pode ser 

submetido a restrições, pois essa parte é que caracteriza o direito, pelas 

prestações ou abstenções que a compõe.  Assim sendo, o núcleo do direito a 

moradia não vai poder sofrer restrições ainda que não prevaleça. 

 Outro limite a restrição desse direito fundamento é a chamada 

proibição de retrocesso que como diz Ingo Sarlet: 
 
Se tomarmos a ideia da proibição de retrocesso em um sentido 
amplo, significando toda e qualquer forma de proteção de direitos 
fundamentais em face de medidas do poder público (com destaque 
para o legislador e o administrador!), que tenham por escopo a 
supressão ou mesmo restrição de direitos fundamentais (sejam eles 
sociais, ou não) constata-se, em termos gerais, que, embora nem 
sempre sob este rótulo, tal noção já foi recepcionada no âmbito do 
constitucionalismo luso-brasileiro e, em perspectiva mais ampla, no 
ambiente constitucional latino-americano e mesmo alguns países 
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europeus, sem prejuízo da evolução na esfera do direito 
internacional. (p.3, 2009) 

 

Em outras palavras, o que Sarlet diz em seu artigo é que se o 

Estado, ou se a sociedade já conquistou ou teve satisfeito em determinado 

grau um direito, não se pode retroceder a ponte de retirar-se ou diminuir essa 

satisfação. Assim sendo, se cabe ao Estado, garantir a moradia, e sim assim já 

o fez anteriormente mediante políticas publicas, deve continuar a fazê-lo, só 

que no caso em análise deve realiza-lo respeitando outro direito fundamental 

que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que corrobora 

ainda mais com a proporcionalidade do meio proposto. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante do exposto, tornou-se possível observar que o Programa de 

Aceleração de Crescimento implantado na Bacia do Rio Anil - na cidade de São 

Luís do Maranhão -  apesar de ser uma obra de alto caráter social, uma vez 

que promove “melhorias" na condição de vida da população ribeirinha que 

residia em sub-moradias, não se molda nos limites da legislação ambiental 

vigente. 

No caso em análise foi possível observar a irresponsabilidade do 

Estado brasileiro, no que tange a falta de estudo em políticas públicas e ações 

afirmativas, pois ao autorizar a construção de edifícios residenciais embora 

tenha garantido o direito à moradia para a população ribeirinha afetou em 

grandes proporções o ecossistema manguezal. Ecossistema esse rico em 

fauna e flora, que contribui significativamente para aqueles que utilizam-se dele 

de maneira sustentável. 

Ainda, tornou-se possível conhecer os severos impactos que 

decorrem da relação entre o homem e o mangue, impactos que tornam 

constante a degradação ambiental ao longo do tempo. A educação ambiental é 

de suma importância para que não se perca a riqueza de ecossistemas, não 

apenas o manguezal, mas os outros que existem no mundo. E que a 

inexistência de um Estudo de Impacto Ambiental confiável torna a lei ambiental, 

cada vez mais, ineficaz, haja vista que tal estudo pode determinar o grau de 
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degradação ambiental que determinado empreendimento poderá acarretar para 

ambiente, seja empreendimentos públicos ou privados. 

Por fim, frisa-se que diante da necessidade de apresentar respostas 

as demandas sociais, e diante dos oportunismos de promoção política a 

legislação ambiental vem sofrendo cada dia mais flexões e relativizações no 

caso concreto, como ocorreu no caso em tela em relação as Áreas de 

Preservação Permanente, assim sendo, necessário se faz uma profunda 

reestruturação de tal legislação, e mais que isso, exige-se uma postura mais 

enérgica do Estado no tocante a efetivação da mesma. 
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