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Resumo 

No presente trabalho, foram analisados os motivos que levaram à ocupação 

desordenada em área de Preservação Permanente no município de Ilhabela. 

Realizou-se breve estudo histórico da região para o devido conhecimento da 

colonização do município para demonstrar em linha temporal o momento inicial da 

degradação ambiental.  Foram pesquisados os mecanismos facilitadores da 

migração causadora da explosão demográfica em Ilhabela nas últimas 04 décadas. 

Verificou-se a importância do direito de moradia em conformidade com a função 

social da propriedade dos migrantes ao município paralelamente ao direito difuso do 

meio ambiente sadio à coletividade de munícipes. Para a devida compreensão da 

relação de interesses, estes foram conceituados e analisados em âmbito individuais, 

coletivos e difusos. Outrossim, em razão da tutela foram estudadas as competências 

dos entes federativos e o Poder de Polícia a que devem exercer. Foi utilizada vasta 

pesquisa bibliográfica, estudando-se as opiniões de doutrinadores sobre as 

vertentes interpretativas do direito à moradia, da função social da propriedade, 

interesses, tutela e competência dos entes federativo, bem como, decisões 

monocráticas e dos Tribunais em caso concreto de Ilhabela.  

Introdução 

Ilhabela, paradisíaca ilha localizada no litoral norte do Estado de São 

Paulo, é um arquipélago composto pelas ilhas de São Sebastião (sede do 

arquipélago – atual Ilhabela), Búzios, Vitória, as ilhotas dos Pescadores, Sumítica, 

Serraria, Cabras, Figueira, Castelhanos, Lagoa e Enchovas, encerrando o maior 

arquipélago em ilha costeira do Brasil, com uma área total em dimensão territorial de 

348,300 km². 

Preambularmente Ilhabela dedicava-se economicamente de forma 

predominante às atividades agrícolas, em especial ao cultivo do café e da cana-de-

açúcar, onde já se iniciou a degradação ambiental da ilha em razão do plantio 

inadequado pela inobservância da sustentabilidade, tendo em vista, o cultivo ser de 

cunho unicamente extrativista. 
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A atividade da cafeicultura, bem como a anterior atividade de cana-de-

açúcar, era predominantemente de mão de obra escrava, desde o plantio, até a sua 

condição final de ensacar os grãos para a saída do produto da ilha (SIMÕES, 2005). 

Momento em que, mesmo ante a proibição internacional em utilização da 

mão de obra escrava, o trabalho escravo mantinha-se clandestinamente.  

Desta sorte, a mão de obra escrava resistiu ao tempo, permanecendo 

ainda como grande responsável pelo sucesso econômico da atividade do café, 

levando Ilhabela por oitenta áureos anos a apresentar notável crescimento 

econômico, vindo a enriquecer na época muitos fazendeiros locais (SIMÕES 2005). 

Nesse momento de sua história, em razão das atividades agrícolas na 

ilha, a população contava com cerca de dez mil habitantes.  

Entretanto, após a abolição da escravatura, em combinação com a 

inovação das bases capitalistas combinada à interrupção da edificação da estrada 

de ferro que ligaria as cidades do Vale do Paraíba ao Porto de São Sebastião, a 

agricultura da região tornou-se inviável e decadente, minando-se pouco a pouco a 

produção em larga escala das fazendas de café, o que levou ao abandono mais de 

30 fazendas que se localizavam na ilha.  

Na época, foram irreparáveis as consequências causadas pela 

decadência do cultivo do café, motivo de falência dos pequenos estabelecimentos 

comerciais. Em razão do ocorrido, no breve decurso de dois anos, mais de seis mil 

pessoas (mais da metade da população na ilha na época), na sua maioria ex- 

escravos deixaram a cidade. Momento em que se iniciou um período de imensa 

retração econômica na região, restando à população que havia permanecido na ilha 

apenas a caça, a pesca e a pequena agricultura familiar de subsistência nativa 

(banana, laranja, abacate, jaca, feijão, milho e mandioca), que a partir de então, em 

razão do modo de vida por eles adotado, foram denominados de “caiçara”. 

Porém, no início do século XX em decorrência de sua delicada condição 

econômica e contando com o restante da agricultura de cana-de-açúcar 

remanescente na ilha, iniciou-se a produção artesanal de cachaça em engenhos que 

funcionavam em sua maioria com rodas d’água, em proveito à abundância de 

cachoeiras existentes no local, o que em face da inexistência do trabalho escravo, 

foi fator facilitador para a manufatura do produto.  
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Neste passo, a cachaça, bem como, as sobras da produção de 

subsistência dos caiçaras, era transportada em canoas, até o município de Santos, 

quando então eram vendidas para a modesta manutenção do povoado. 

Após meados do século XX, a produção de cachaça não mais logra êxito 

econômico, declinando e logo se encerrando definitivamente nos anos 70, quando 

então chegam à ilha os primeiros migrantes oriundos da capital do estado em busca 

da aquisição de propriedade de baixo preço para desfrutar de momentos de 

tranquilidade em meio ao paraíso em que se demonstra ser Ilhabela. 

Desde então, em virtude da inauguração da Rodovia dos Tamoios em 

1957, bem como, da implantação do ferry boat em 1958, o turismo vem 

desenvolvendo-se. 

Outrossim, posteriormente a construção da Rodovia dos Tamoios, bem 

como, a abertura da Rodovia Rio-Santos em 1975, despontaram como grandes 

mecanismos facilitadores ao acesso das pessoas ao litoral norte. 

Em se tratando de Ilhabela, com o acesso terrestre facilitado, e a 

inauguração da balsa em 1958, aflorou ainda mais fascinante seu turismo, vez que 

em por se tratar de uma ilha, presumiu-se maior diversidade ecológica. 

Destarte, Ilhabela como sua magnitude, não demonstrou-se como 

exceção ao fenômeno do turismo litorâneo propulsor e transformador do crescimento 

urbano cada vez mais comum não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. 

Nesse sentido, ensina Calvente (1997: pg. 112) “o turismo, pode ser 

motivado pelos mais diversos fatores humanos, assim como, pela localização e 

relevo que no caso de Ilhabela, catapultou suas atividades turísticas, alterando 

significativamente seu território urbano e ambiental.” 

Em corolário à intensificada atividade turística na ilha, de acordo com 

dados do IBGE, Ilhabela sofreu desenfreado crescimento populacional. 

Com efeito se observa o “pico” de crescimento a partir dos anos 80 em 

razão da melhoria de acesso ao litoral, e o mesmo mantêm-se ocorrendo em 

proporções ainda maiores até o ano de 2010, em razão da contínua migração que a 

ilha suporta pelas constantes especulações imobiliárias. 
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Desta sorte, Ilhabela de beleza ímpar comparada a tantas outras, torna-se 

mais e mais frequentada por turismo de elevado poder econômico, passando a ser 

particularmente procurada dentre os municípios insulares (CALVENTE, 1997). 

Contudo, por conta do aumento do turismo de alta renda, da mesma 

maneira, aumentou-se a necessidade de mão de obra para este suportar, o que 

gerou o aumento de oportunidades de empregos nas mais diversas áreas, desde 

funções hoteleiras, a empregados domésticos, caseiros, e principalmente no ramo 

da construção civil, o que  trouxe considerável vulto de migrantes para o município 

em busca de melhores condições de vida para si e sua família. 

Em sua esmagadora maioria os indivíduos migrantes que se instalam no 

município de Ilhabela, são oriundos predominantemente do Estado de Minas Gerais, 

e da região nordeste do Brasil. 

Ainda nesse diapasão, a ocupação ocorre de maneira desordenada, 

clandestina e manifestamente impactante pela óptica socioambiental. 

Afirmam em seus ensinamentos no tocante a este fenômeno Borges e 

Martins (2004) que a migração é inerente à raça humana, quando em razão de sua 

subsistência em dado momento o homem migra em busca de melhores 

oportunidades e ascensão social. 

Nesse diapasão, como fruto de indesejado desequilíbrio causado pelo 

brusco crescimento populacional da migração em alta monta no município, o 

ambiente natural da ilha sofreu transformações intensivas em razão dos 

desgastantes processos de degradação e supressão. 

Em se colocando em pauta tais transformações, há ainda que se 

mencionar os impactos sofridos pelas pessoas que na ilha nasceram e ainda nela 

residem (os caiçaras - Ilhabelenses) decorrente do grande aumento populacional, 

que por sua vez indubitavelmente ocasionou a urbanização desordenada, fato 

gerador de poluição em vários aspectos. 

No caso de Ilhabela, a ocupação desordenada acarretou, ainda, a 

degradação e deterioração de muitas das suas áreas verdes e de preservação 

permanente pelo uso inadequado do espaço por edificação de moradias precárias, 

além de desprovidas de saneamento básico, o que contribui para a contaminação da 

água dos córregos e cachoeiras. 
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Ainda por esse viés, o processo de urbanização desordenada pela 

ocupação irregular, nas pontuais localidades da Ilhabela, traz às regiões a 

característica da favelização, apresentando como resultado precariedade na 

qualidade de vida e na saúde das pessoas que ali residem, uma vez que estas 

passarão a viver de maneira inadequada no tocante ao meio ambiente e saúde, em 

razão da total ausência de condições sanitárias e de higiene (Oficina de 

Territorialização do Município de Ilhabela – Programa Municipal de Saúde da 

Família, 2010). 

 

DESENVOLVIMENTO 

O direito a um meio ambiente equilibrado é coletivo e difuso, em 

síntese, não simplesmente um direito de cada um, mas, de todos, além, das 

gerações futuras, e sua defesa e preservação de responsabilidade do Poder 

Público, bem como da coletividade (art. 225 caput CF/88). 

Com efeito, o meio ambiente é bem maior tutelado, no entanto, a 

Constituição Federal, igualmente, prevê a moradia como um direito social de todo 

cidadão (art. 6º caput CF/88). Ressalvando ao rogado direito a imprescindibilidade 

da primazia da função social da propriedade; implicitamente a esta, a adequada 

utilização dos recursos naturais e preservação do meio ambiente. Desta sorte, 

objetiva-se a harmonização para a desejada sustentabilidade. 

A esse respeito, afirma Fritiof Capra (2002: pg. 110) que: 

“para construir uma sociedade sustentável para nossos filhos e as 

gerações futuras, temos de repensar desde a base uma boa parte das nossas 

tecnologias e instituições sociais, de modo a conseguir transpor o enorme abismo 

que se abriu entre os projetos humanos e os sistemas ecologicamente sustentáveis 

da natureza. As organizações humanas precisam passar por uma mudança 

fundamental, tanto para se adaptar ao ambiente empresarial quanto para tornar-se 

sustentáveis do ponto de vista ecológico. Esse duplo desafio é urgente e real [...]”. 

Desta sorte, há que se ponderar que todos os direitos a que assistem ao 

homem devem estar vinculados ao bem de todo a sociedade, o que esclarece a 

imprescindibilidade da função social que deve ser inerente à propriedade/moradia. 
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Nesse sentido, ensina Eros Roberto Grau (2010:97): 

“... o que mais releva enfatizar, entretanto, é o fato de que o princípio da 

função social da propriedade impõe ao proprietário – ou a quem detém o poder de 

controle, na empresa – o dever de exercê-la em benefício de outrem. Isso significa 

que a função social da propriedade atua como fonte da imposição de 

comportamentos positivos – prestação de fazer, portanto, e não, meramente, de não 

fazer – ao detentor do poder que deflui da propriedade.” 

Ante a consideração levantada, constata-se a impossibilidade em se 

apartar a função social da propriedade de sua função ambiental, tendo em conta a 

justiça social englobar ambas as funções, por estarem intimamente ligadas. 

A esse respeito estabelece a redação do § 1º do art. 1228 do Código Civil, 

em que se constata a preocupação da legislação infra-constitucional em inserir a 

propriedade no conceito ambiental, como observa Celso Antônio Pacheco Fiorillo 

(2013). Nesse aspecto estabelece o Código Civil de 2002: 

§ 1º - “O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as 

suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de 

conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas 

naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada 

a poluição do ar e das águas”.  

Contudo, há que se considerar que preambularmente a propriedade como 

moradia e direito de cada indivíduo, como preconiza o artigo da CF/88 apresenta-se 

como direito fundamental e individual, e nesse sentido aduz ainda o artigo 5º caput, 

no tocante à inviolabilidade da propriedade privada, que ocorrerá somente em 

virtude de lei, demonstrando a condição de titularidade de direitos. 

Nesse passo, deve-se entender que a propriedade como direito individual 

é aquela prevista dentre os direitos fundamentais constitucionais, todavia, com a 

devida limitação da função social da propriedade prevista como princípio da ordem 

econômica. 

Em se ponderando a respeito, a propriedade privada orbita pela sua 

função individual ao inserir-se impreterivelmente no rol de necessidade basilar do ser 
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humano, em decorrência da moradia e até mesmo dos frutos percebidos para o 

sustento familiar quando utilizada para esse fim, entretanto, sua utilização a que 

respeitar à função social como interesse difuso. A esse respeito aduz Grau 

(2010:157): “Enquanto instrumento a garantir a subsistência individual e familiar – a 

dignidade da pessoa humana, pois – a propriedade consiste em um direito individual 

e, iniludivelmente, cumpre função individual. [...] A essa propriedade não é imputável 

função social; apenas os abusos cometidos no seu exercício encontram limitação, 

adequada, nas disposições que implementam o chamado poder de polícia estatal.” 

Destarte, conclui-se que apesar do interesse individual, a propriedade 

privada não dispõe a faculdade do respeito a devida função sócioambiental, o que 

demonstra que mesmo ante um interesse individual, há que se ponderar e atender 

aos interesses coletivos e difusos. 

Para melhor compreensão de tais interesses, ensina Mazzilli ( 2011) que 

os interesses coletivos são pertencentes a um grupo determinável de indivíduos, 

tendo objeto indivisível originário de uma relação jurídica, enquanto que os 

interesses difusos apresentam-se pela indeterminação de grupos de indivíduos, em 

objeto indivisível por situação fática, depreendendo-se assim, que a estes pertencem 

os interesses ambientais. 

Em se falando em direitos difusos, ensina Fiorillo (2011:104) que “O 

direito difuso possui natureza de ser indivisível. Não há como cindi-lo. Trata-se de 

um objeto que, ao mesmo tempo, a todos pertence, mas ninguém em específico o 

possui. Um típico exemplo é o ar atmosférico. É uma “espécie de comunhão, 

tipificada pelo fato de que a satisfação de um só implica, por força, a satisfação de 

todos, assim como a lesão de um só constitui, ipso facto, lesão da inteira 

coletividade.” 

Ante os conceitos supramencionados, para transportá-los ao caso 

concreto em estudo, depara-se com a necessidade de harmonizá-los para o alcance 

da sustentabilidade.  

Desta sorte, em análise às condições econômicas, sociais e ambientais 

do município devem ater-se ao fato de que os indivíduos que hoje residem em 

Ilhabela, em sua grande maioria são trabalhadores imigrantes voltados à atividade 
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turística direta ou indiretamente que proporcionam próspero crescimento econômico 

e desenvolvimento à cidade, motivo relevante e complexo para a ponderação não 

somente da necessidade de preservação do meio ambiente natural, como também, 

para a preservação da dignidade da pessoa humana no tocante ao direito à moradia, 

o que por obviedade estando em adequação proporcionará a continuidade do 

desfrute social e econômico do turismo no município, possibilitando o equilíbrio 

sustentável. 

Contudo, no contexto fático, nem sempre é possível que haja a devida 

proporção de interesses sem que os mesmos se choquem e em determinada 

situação no caso em concreto, momento em que vem-se sacrificando interesses 

individuais em detrimento dos interesses coletivos. 

A esse respeito decidiu a Câmara Reservada ao Meio Ambiente:  

Com efeito, ainda concernente à ocupação em Ilhabela, que em pese apresentar-se 

como interesse individual de moradia do indivíduo, quando desordenada e em área 

de preservação, depreende-se adentrar e ferir os interesses coletivos e difusos 

ambientais, desta sorte, o digníssimo membro do Ministério Público propõe a 

competente Ação Civil Pública Processo Nº 247.01.2010.002779-7, com a pretensão 

de regularização urbanística e ambiental do Morro do Cantagalo em Ilhabela, uma 

das áreas já elencadas no capítulo I de maior índice de ocupações desordenadas 

em área de preservação permanente. 

No mesmo sentido decide o Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

da Vara Única da Comarca de Ilhabela Dr. Carlos Eduardo Mendes nos autos do 

Processo Nº 247.01.2010.002779-7, quando em sentença condena a Prefeitura 

Municipal de Ilhabela, em razão da omissão da ocupação irresponsável e da inércia 

concernente ao uso do efetivo poder de polícia, além de proporcionar na localidade 

infraestrutura às ocupações irregulares, à promover a desocupação das residências 

em área de preservação permanente e de risco, bem como, proceder a devida 

recuperação da área impactada. 

Desta sorte, conforme dicção de sentença em epígrafe, bem como, da 

ementa da decisão proferida pela Câmara Reservada ao Meio Ambiente, depreende-

se a fragilidade dos interesses individuais de propriedade e moradia em detrimento à 
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supremacia dos interesses difusos ambientais no município de Ilhabela, assim, como 

a desídia da municipalidade em utilização de sua competência legislativa e 

fiscalizadora pela utilização do poder de polícia que lhe assiste. 

Objetivo 

Pontuar as razões facilitadoras da degradação das áreas de preservação 

no município de Ilhabela em correlação com a migração atraída por possibilidades 

reais de emprego e melhor condição de vida. 

Demonstrar a forma em que o poder judiciário tem demonstrado 

entendimento no tocante à testilha jurídica relativa aos interesses individuais, 

coletivos e difusos. 

Verificar a forma e eficácia de atuação dos entes federativos em seus 

arcabouços legislativos e executivos mediante órgãos fiscalizadores, para a 

retomada da sustentabilidade. 

Metodologia 

Com base no seguimento da pesquisa bibliográfica, focou-se em um 

processo investigativo, sendo relatados resultados provenientes do Método 

Dedutivo, identificado como metodologia básica. 

RESULTADOS  

Preambularmente, com a utilização dos arquivos e processos constantes 

em acervo municipal possibilitou-se a localização pontual das áreas de maior 

incidência de invasões e edificações em APPs, bem como, o traçado do perfil dos 

moradores responsáveis por tais edificações. 

Ante as informações, houve a promoção de estudos jurídicos 

concernentes aos interesses sobrepostos a que a problemática apresentou. 

Por derradeiro, depreendeu-se ante os estudos dirigidos, que a 

incidência de ocupação desordenada em APP não foi controlada até a presente 

data, apesar dos ditames normativos norteadores do assunto em âmbito federal e 

estadual, além da  municipalidade apresentar efetivo dispositivo legal em seu 

arcabouço jurídico e administrativo mediante a competência e obrigação 

fiscalizadora, contudo, efetivamente não foram tomadas até a presente data as 

medidas cabíveis e até elencadas pelos Dignos mebros do Ministério Público e 
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Magistrados no tocante à primazia do interesse difuso do meio ambiente e da 

tentativa de manutenção da dignidade da pessoa humana a que merecem os 

habitantes do município de Ilhabela.  
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