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1. RESUMO 

        O presente trabalho tem por objetivo demonstrar o problema da urbanização 

no Brasil e o equilíbrio entre o direito à moradia e o direito ao ambiente. O 

assunto partirá da influência histórica, que se deu no início do século XX, pois a 

urbanização foi desprovida de planejamento, dificultando a aquisição de uma 

propriedade urbana adequada por parte daqueles com menor potencial 

econômico, que acabaram optando por ocupar as zonas periféricas das cidades, 

e até mesmo áreas de meio ambiente natural. O objetivo principal será buscar de 

forma específica, propor solução equilibrada para os casos onde há famílias que 

residem em áreas de proteção permanente. O método utilizado para a 

elaboração do trabalho será o dedutivo, que se justifica nas proposições 

histórica, que é inquestionável sobre o assunto, e a possiblidade que as normas 

dão, para que se cheguem à solução de regularização das áreas de preservação 

permanente, como exceção. 

 

2. INTRODUÇÃO 

        O trabalho tem como objeto de pesquisa, a regularização de moradia em 

áreas de proteção permanente. O problema do confronto entre o direito à 

moradia e o direito ao ambiente. Como adequar medidas capazes de defender os 

interesses de quem ocupa áreas de preservação permanente onde os danos 

causados não são mais capazes de serem revertidos, e sendo assim, somente 

nesses casos, fazer com que a solução seja obtida de outra forma, a fim de 

otimizar as atividades e evitar maiores prejuízos e dispêndios a administração 

pública, e consequentemente efetivando o direito à moradia àqueles inseridos em 

tal contexto. 

        O termo “meio ambiente”, no trabalho não irá se referir a todos os 

ambientes, mas somente ao meio ambiente natural, e a área de proteção 

permanente, será abordada somente  com relação a área pública e urbana, onde 

existem assentamentos irregulares. 

        O tema merece bastante atenção, uma vez que o país passa por um 

processo de conscientização com relação à adequada e digna moradia a todos. 



 

3. OBJETIVOS 

        Busca-se defender que em alguns casos o direito à moradia será efetivado 

em face do direito ao ambiente. E especificamente, trazer como totalmente 

possível, mas como uma exceção, a supressão de áreas de proteção 

permanente quando, retirar os habitantes de tais lugares não será a forma mais 

eficiente de resolver o problema do ambiente, pois, mais adequado será fazer 

com que permaneçam na área sob condições e limitações, que será melhor ao 

ambiente natural, pois estará sendo cuidado. E sendo assim, implantar 

saneamento básico na localidade, inserindo-a de fato na comunidade regular. 

 

4. METODOLOGIA 

        Pesquisa bibliográfica nas áreas de direito urbanístico, ambiental, 

administrativo, e constitucional. Será utilizado o método dedutivo, onde se valerá 

de duas premissas já fixadas, como por exemplo, a contribuição histórica, e a 

normatividade que permite uma harmonização entre os direitos à moradia e ao 

ambiente. E para compreender essa questão é necessário relembrar que, o 

direito não é uma ciência exata, e que quase nenhum direito é absoluto, por isso, 

se valerá no caso em comento da exceção. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

        No cenário em questão, há um conflito entre dois direitos, quais sejam o 

direito à moradia e ao ambiente, e o que se irá buscar não é a prevalência de um 

sobre o outro, mas através dos mecanismos disponíveis assegurar o direito à 

moradia mesmo em áreas de proteção permanente. Este trabalho como já 

evidenciado, busca de forma excepcional contemplar o direito à moradia, e 

mesmo assim não agir com descaso em relação ao ambiente. Também se busca 

refletir sobre determinadas legislações com relação ao assunto, que por falta de 

abrangência carece por falta de validade para muitos casos, como o Código 

Florestal, lei 12.651/12, que limita muito as áreas permitidas, estabelecendo 



somente restingas e manguezais como áreas permitidas para regularização, e 

não margens de rios, que é o que mais se vê.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

        Com o aparato legislativo e administrativo e a permissão que se dá, para 

que em casos excepcionais se regularize áreas de proteção permanente já 

consolidadas, a administração pública, tem toda condição de interferir de forma 

positiva nessas situações, a fim de nesse caso efetivar o direito à moradia 

àqueles que não possuem condições de adquirir uma propriedade para que 

habite regularmente, mas não o faz. O que acontece muitas vezes, é que as 

autoridades ao perceberem que realocá-las demandará gastos elevados para a 

administração, preferem não o fazer, muitas vezes. O que se propõe é que por 

exceção, seja feita a regularização dessas áreas, a implantação de saneamento 

básico, e a determinação de sanções aos habitantes desses lugares que não 

cumprirem com os deveres e cuidados especiais estabelecidos. Outro ponto 

constatado é a falta de participação por parte da população afetada. O que se vê 

é a acomodação justamente dos envolvidos diretamente por essa situação.  
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