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Em respeito a todos os afetados física, psicolo-
gica e simbolicamente pelo desabamento do Edifício 
Wilton Paes de Almeida em decorrência de um incên-
dio que se iniciou na madrugada do dia 1° de maio 
de 2018, em São Paulo/SP e a tantas outras tragédias 
que acontecem repetidamente nas nossas cidades. 

Imagem 1 (à esquerda) - Edifício Wilton Paes de Almeida em chamas
Imagem 2 (abaixo) - Escombros do Edifício Wilton Paes de Almeida 
Imagem 3 (à direita superior) - Desabamento do Edifício Wilton Paes de Almeida 
Imagem 4 (à direita inferior) - Escombros do Edifício Wilton Paes de Almeida 



Segundo os registros da SPU [Secretaria de Patrimônio], a 
cidade brasileira que mais possui imóveis da União vagos 
para uso é Brasília. Lá, a secretaria aponta 173 terrenos 
ociosos, a maioria deles, 96, na região administrativa de 
Santa Maria, antiga área de assentamento de famílias de 
baixa renda no sul do Distrito Federal.
[...]
Além dos imóveis ociosos em Santa Maria, Brasília possui 
terrenos vagos em áreas nobres do Plano Piloto, como nas 
asas Norte e Sul. 
A Asa Norte é a campeã, com 38 terrenos vagos para uso; já 
na Asa Sul são seis. Fora os terrenos, as duas asas juntas 
possuem 49 apartamentos vagos. Há, ainda, dois andares 
em edifícios, três salas e duas residências vagas.

(FONSECA; FERRARI, 2018)

“

”
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resumo

Este trabalho final de Diplomação pretende 
apresentar soluções de projeto para o edifício Torre 
Palace Hotel abandonado na região central de Brasília, 
no contexto do direito à moradia e da função social 
da propriedade prevista pelo Estatuto da Cidade. Para 
além do projeto de reforma, propõe-se a apresentar 
uma cartilha de orientação para movimentos sociais 
em prol da moradia nos centros urbanos. Esta pesqui-
sa se insere no grupo “Periférico, trabalhos emergen-
tes”. 

Entende-se que a habitação adequada está, 
dentre outros aspectos, diretamente relacionada à 
configuração do espaço urbano na qual está inseri-
da. Portanto, trabalho traz questionamentos sobre as 
políticas públicas habitacionais em vigor, que em sua 
maioria conta com a produção de empreendimentos 
afastados das zonas centrais da cidade, de infraestru-
tura, equipamentos coletivos, atividades e serviços 
existentes. Essa prática reforça o hábito da construção 
alheia à dinâmica urbana existente que priva parte da 
sociedade do direito à cidade e à moradia digna. 

Nesse sentido, o trabalho busca dar uso a edifí-
cios abandonados que não cumprem sua função social 
determinada pelo Plano Diretor como prevê o Estatuto 
da Cidade. Assim, a associação do direito à cidade ao 
direito à moradia é fundamental para o entendimento 
da necessidade desse tipo de projeto para os habi-
tantes, à medida que visa a garantia de dignidade e 
acesso à cidade e seus serviços

A proposta consiste em mostrar o caminho para 
fazer um projeto de restruturação e reabilitação de 
uma edificação abandonada para torna-la apta para 
uso residencial e comercial atendendo demanda de 
habitação de baixa renda em zonas centrais e cum-
prindo a função social da propriedade. Além disso, a 
implementação de um projeto de habitação de interes-

se social em uma zona central na capital do país vem 
do anseio de inserir a população de baixa renda em 
uma malha urbana tão privilegiada no contexto do Dis-
trito Federal, porém tão segregacionista em questões 
socioeconômicas.

Objetivo principal deste projeto de Diplomação 
é desenvolver uma cartilha de orientação para movi-
mentos sociais se informar sobre situações de ocupa-
ção de edifícios abandonados. Nesse sentido, temos 
a transformação do Torre Palace Hotel em habitação 
de interesse social como a aplicação dessa cartilha 
informativa. Essa transformação demonstra a possibili-
dade de empreendimentos de recuperação de edifícios 
abandonados destinados à moradia de baixa renda a 
partir do aproveitamento de estrutura e infraestrutura 
já existentes.

A metodologia aplicada para justificar a reforma 
de um edifício abandonado para o fornecimento de 
habitação como parte de uma medida redução do dé-
ficit habitacional em Brasília, teve como base estudos 
dos teóricos Henri Lefebvre, David Harvey e Raquel 
Rolnik sobre o direito à cidade e direito à moradia dig-
na. Também foram considerados os dados coletados 
a partir do mapeamento dos edifícios abandonados 
de Brasília e da pesquisa sobre o histórico do Movi-
mento de Resistência Popular (MRP) para a definição 
do terreno a ser beneficiado com o projeto. Devido 
à dificuldade de contato com o MRP, o programa de 
necessidades foi definido com base em pesquisas 
fotográficas e relatos sobre essa e outras ocupações 
de edifícios abandonados ligados à causa da moradia 
digna. A idealização do projeto irá aplicar a metodolo-
gia do grupo Periférico, que inclui a sistematização dos 
padrões espaciais baseados em Alexander et al (1977) 
e em Andrade (2014).



Esta cartilha tem como objetivo informar e 
orientar movimentos sociais em prol da moradia sobre 
direitos, leis e políticas públicas relacionadas à ocupa-
ção de edifícios abandonados em centros urbanos. 

A cartilha foi elaborada de maneira a esclarecer 
assuntos teóricos contemplados nas páginas rosas e 
mostrar sua aplicação nas páginas brancas tendo como 
projeto exemplo a ocupação do Torre Palace Hotel. 

como ler a 
cartilha?
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Esse trabalho final de Diplomação pretende 
apresentar soluções de projeto para o edifício Torre 
Palace Hotel abandonado na região central de Brasília, 
no contexto do direito à moradia e da função social 
da propriedade prevista pelo Estatuto da Cidade. Para 
além do projeto de reforma, propõe-se a apresentar 
uma cartilha de orientação para movimentos sociais 
em prol da moradia nos centros urbanos. Esta pesqui-
sa se insere no grupo “Periférico, trabalhos emergen-
tes”. 

O projeto aqui apresentado insere-se na discus-
são sobre a produção de habitação de interesse social 
e ocupações de edifícios abandonados no país como 
ocorreu nos últimos congressos nacionais tais como: 
XVII ENANPUR, IBDU 2017, Fórum Habitar 2017 da 
UFMG, Urbanismo em Comum 2017 da UFBA, Urba-
nismo Biopolítico da UFMG, entre outros. 

O trabalho traz questionamentos sobre as 
políticas públicas habitacionais em vigor, que em sua 
maioria conta com a produção de empreendimentos 
afastados das zonas centrais da cidade, de infraestru-
tura, equipamentos coletivos, atividades e serviços 
existentes. Essa prática reforça o hábito da construção 
alheia à dinâmica urbana existente e priva parte da 
sociedade do direito à cidade e à moradia digna. 

Entende-se que a habitação adequada está, 
dentre outros aspectos, diretamente relacionada à 
configuração do espaço urbano na qual está inserida. 
Nesse sentido, propõe-se que a habitação social não 
deve fazer parte de uma cadeia produtiva que pre-
gue a reprodução massiva de uma tipologia que não 
atende às variadas conformações familiares contempo-
râneas e que não está inserida na dinâmica das malhas 
urbanas existentes. Também busca dar uso a edifícios 
abandonados que não cumprem sua função social 
determinada pelo Plano Diretor como prevê o Estatuto 

da Cidade.
Portanto, a associação do direito à cidade ao 

direito à moradia é fundamental para o entendimento 
da necessidade desse tipo de projeto para os habi-
tantes, à medida que visa à garantia de dignidade e 
acesso à cidade e seus serviços. Inserido nessa discus-
são, parte desse trabalho e do Ensaio Teórico, previa-
mente executado, foi apresentado no Fórum Habitar 
2017 realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais. O 
trabalho se inseriu no eixo temático “A produção do 
habitar: políticas públicas - O Estatuto da Cidade e 
seus instrumentos”. O fórum contou com a participa-
ção de profissionais como João Whitaker, ex-secretário 
municipal de Habitação da Prefeitura de São Paulo, e 
Gilson Paranhos, atual presidente da Codhab do DF, 
que compartilharam suas experiências relacionadas à 
produção habitacional.

O trecho do título do trabalho, “Era o Torre Pala-
ce Hotel”, foi escolhido em alusão ao filme “Era o Hotel 
Cambridge”, que narra parte da trajetória de ocupantes 
de um antigo hotel abandonado que sofrem ameaças 
de despejo. O projeto foi preparado ao longo de dois 
anos, dirigido por Eliane Caffé e gerido por um coleti-
vo composto por estudantes de arquitetura da Escola 
da Cidade, equipe de produção do filme, lideranças 
da FLM (Frente de Luta pela Moradia) e grupo dos 
refugiados. Por meio de oficinas dentro da ocupa-
ção surgiu a matéria-prima para o aprimoramento do 
roteiro e da direção de arte e possibilitou um projeto 
participativo e autêntico. 

Ao longo do filme entende-se o edifício como 
um personagem vivo, que apresenta fragilidade e 
resistência através de sua arquitetura vernacular au-
toconstruída, fruto do improviso e da necessidade. A 
manutenção da edificação é a base das relações entre 
os personagens e os conflitos que surgem da necessi-

dade de gerenciamento do espaço. 
O antigo Hotel Cambridge foi declarado como 

área de interesse social e espera um retrofit para 
adequar a edificação para uso habitacional. Além dessa 
conquista, a produção do filme foi importante para 
atentar à responsabilidade social do arquiteto na pro-
moção do acesso à cidade e à moradia.

À luz do exemplo do antigo Hotel Cambridge e 
outros, a proposta deste trabalho final de graduação 
consiste em mostrar o caminho para fazer um proje-
to de restruturação e reabilitação de uma edificação 
abandonada para torna-la apta para uso residencial e 
comercial atendendo demanda de habitação de baixa 
renda em zonas centrais e cumprindo a função social 
da propriedade como exige o Estatuto da Cidade.

O interesse pelo assunto surgiu ao observar edi-
fícios abandonados ou desocupados em áreas centrais 
da cidade de Brasília e perceber o potencial que essas 
propriedades apresentavam devido sua localização e 
infraestrutura urbana e arquitetônica já existentes. A 
partir de um mapeamento das edificações desocupa-
das na região central da cidade escolheu-se o edifício 
Torre Palace Hotel como objeto de projeto devido a 
sua localização simbólica no Eixo Monumental e seu 
histórico de ocupação pelo Movimento De Resistência 
Popular (MRP) que luta pelo direito à moradia digna no 
Distrito Federal.

O recente desabamento devido a um incên-
dio na ocupação do edifício Wilton Paes Almeida no 
centro de São Paulo reforçou a urgência da questão 
habitacional no Brasil e atentou para a necessidade de 
regularização e restruturação de edifícios ocupados 
para que se possa evitar tragédias como essa. 

A proposta de desenvolver um projeto de 
habitação de interesse social em uma zona central na 
capital do país vem do anseio de inserir a população 
de baixa renda em uma malha urbana tão privilegiada 
no contexto do Distrito Federal, porém tão segrega-
cionista em questões socioeconômicas. Além disso, o 
processo projetual contribuirá para a melhor compre-
ensão das políticas habitacionais e da luta pelo direito 
à cidade e à moradia no país.

Justifica-se a reforma de um edifício abando-
nado para o fornecimento de habitação como parte 
de uma medida de redução do déficit habitacional 
em Brasília, com base em estudos dos teóricos Henri 
Lefebvre, David Harvey e Raquel Rolnik sobre o direito 
à cidade e direito à moradia digna. 

Objetivo principal deste projeto de Diplomação 
é desenvolver uma cartilha de orientação para movi-
mentos sociais se informarem sobre situações de ocu-
pação de edifícios abandonados. Nesse sentido, temos 
a transformação do Torre Palace Hotel em habitação 
de interesse social como a aplicação dessa cartilha 
informativa. Essa transformação demonstra a possibili-

dade de empreendimentos de recuperação de edifícios 
abandonados destinados à moradia de baixa renda a 
partir do aproveitamento de estrutura e infraestrutura 
já existentes. Com esse projeto algumas famílias serão 
privilegiadas por conquistarem uma moradia digna em 
área central com acesso facilitado à educação, saúde, 
oferta de trabalho e transporte público.

Os objetivos complementares são:
Identificar áreas de vacância em Brasília através 

do mapeamento dos edifícios abandonados e a par-
tir de estudos da configuração urbana demonstrar a 
importância de considerar a transformação de edifícios 
centrais abandonados para promover o adensamento 
urbano.

Trazer repertório sobre instrumentos urbanísti-
cos utilizados por ocupações de edifícios abandonados 
na luta pelo direito à cidade e à moradia, práticas de 
reabilitação de edifícios abandonados aliado a modifi-
cação de uso e apresentar estudos de caso para então 
propor um projeto de habitação de interesse social.

Identificar os movimentos sociais que lutam pelo 
direito à moradia em Brasília para envolver a popula-
ção no processo de planejamento e projeto de habita-
ção. 

Fundamentar a pesquisa sobre direito à cidade e 
o direito à moradia, subsídios apresentados no Ensaio 
Teórico, de acordo com os teóricos Henri Lefebvre, 
David Harvey e Raquel Rolnik e o rebatimento des-
sas teorias na recuperação de edifícios abandonados 
para habitação de interesse social. Além de trazer os 
instrumentos do Estatuto da Cidade e da Constituição 
Federal que podem auxiliar na transformação desse 
edifício. Estudar sobre a produção de habitação de 
interesse social no Brasil, seus programas habitacionais 
e possibilidades de financiamento. 

A partir e do mapeamento dos edifícios abando-
nados de Brasília e da pesquisa sobre o histórico do 
MRP foi definido o terreno a ser beneficiado com o 
projeto. Devido à dificuldade de contato com o MRP, 
o programa de necessidades foi definido com base em 
pesquisas fotográficas e relatos sobre essa e outras 
ocupações de edifícios abandonados ligados a causa 
da moradia digna. A idealização do projeto irá aplicar a 
metodologia do grupo Periférico, que inclui a sistema-
tização dos padrões espaciais baseados em Alexander 
et al (1977) e em Andrade (2014).

Imagem 5 e 6 - antigo Torre Palace Hotel
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No início do século XX, devido à rápida indus-
trialização, as cidades atraíram grande parte da popu-
lação e assim as cidades tiveram um rápido e desorde-
nado processo de urbanização. Não existiam políticas 
habitacionais que regulasse a ocupação da terra e 
impedissem o surgimento de áreas irregulares. A preo-
cupação com políticas habitacionais iniciou-se a partir 
da implementação da Constituição Federal de 1988 e 
se intensificou a partir do Estatuto da Cidade em 2001 
que tem como objetivo garantir o desenvolvimento da 
cidade em prol do interesse coletivo de forma demo-
crática e sustentável.

O déficit habitacional, a relação informal com a 
propriedade e moradia e a marginalização da popu-
lação carente são sinais da insuficiência das políticas 
habitacionais atuais. A segregação socioespacial traz 
problemas sociais, econômicos e ambientais, resul-
tando na exclusão e desigualdade social perpetuando 
a pobreza e excluído parte da população do direito, 
entre outros, à cidade e moradia digna.

Na década de 60, durante o regime militar, foi 
criado o Banco Nacional de Habitação (BNH) que 
tinha como objetivo o financiamento e a produção de 
empreendimentos imobiliários. Apesar da grande pro-
dução habitacional e do investimento em saneamento, 
a empresa pública foi bastante criticada pela ausência 
da participação social, pela desarticulação nas políticas 
setoriais e por privilegiar o setor da construção em de-
trimento dos beneficiados. Com a dificuldade atingir a 
população de baixa renda, o acesso informal à moradia 
continuou. Além disso, a própria produção habitacio-
nal financiada pelo BNH apresentava falhas quanto a 
construção, qualidade e parâmetros urbanísticos, des-
sa forma, era frequentemente responsável pela faveli-
zação e periferização de uma parcela da população. 

Devido a diversos fatores econômicos o BNH foi 

instinto em 1986 e com isso os problemas habitacio-
nais se intensificaram por causa do empobrecimento 
da sociedade a da redução dos financiamentos imobi-
liários. Depois dos anos 80, estados e municípios atu-
ram com maior independência com recursos próprios 
ou do governo federal. Programas que envolviam a 
comunidade e que visavam a urbanização de favelas 
foram incentivados, mas não contaram com a continui-
dade necessária.

Em 2003, com a criação do Ministério das Ci-
dades a questão habitacional passou a ser pauta nas 
discussões sobre o desenvolvimento urbanos integra-
do. Apesar das possibilidades restritas de financiamen-
to, foi criado em 2009 um programa de produção de 
habitação de interesse social, o Programa Minha Casa 
Minha Vida (PMCMV), do Governo Federal, que foi 
responsável por reaquecer a economia interna do país 
na tentativa de minimizar os efeitos da crise interna-
cional. O programa subsidia a aquisição de imóveis 
para famílias de baixa renda e conta com faixas de 
subsídio de acordo com a renda familiar. Dentro da 
faixa 1 (até 1.6 mil reais) há modalidades: Empresas, 
Entidade, FGTS, Municípios com até 50 mil habitantes 
e rural. 

urbanização das cidades 
brasileiras e a produção de 
habitação de interesse social

Figura 7 - Empreendimento Minha Casa Minha Vida

urbanização de brasília

No contexto da cidade de Brasília e do Distrito 
Federal, pode-se observar que o crescimento horizon-
tal se deu devido a busca por habitação de custo mais 
acessível que não poderia ser encontrada no Plano Pi-
loto devido sua baixa densidade e limitações patrimo-
niais que tem como resultado altos preços imobiliários.

“Antes mesmo de a cidade [de Brasília] ser 
inaugurada, deu-se início ao processo de desativação 
dos acampamentos de obras e erradicação das favelas 
próximas ao Plano Piloto. Foram transferidos para as 
cidades satélites recém-criadas” (Gouvêa, 1995). As 
cidades satélites foram formando núcleos urbanos 
esparsos que foram se fixando no território desde 
1960. Além desses núcleos urbanos, atuais regiões 
administrativas, surgiram ocupações de terras griladas 
em forma de condomínios, dos quais muitos ainda são 
ilegais ou irregulares. 

“Em fins dos anos 1950, previa-se que esse ter-

ritório receberia uma cidade planejada (Brasília), a par-
tir do projeto piloto do urbanista Lúcio Costa e que as 
cidades-satélites seriam construídas quando o núcleo 
central estivesse totalmente ocupado pelos 500.000 
habitantes estipulados pelo governo de Juscelino Ku-
bitschek. Todavia, extrapolando as previsões, a imigra-
ção intensa ensejou que se alterasse a proposta inicial. 
Para evitar a favelização prematura da Capital, os 
governantes abriram espaço, em 1958, para o primeiro 
núcleo periférico – Taguatinga. Para essa cidade-sa-
télite foram transferidos os milhares de trabalhadores 
que ocupavam as favelas próximas à Cidade Livre 
(Núcleo Bandeirante) e os alojados nos acampamentos 
das construtoras. O incremento da imigração, todavia, 
exigiu uma continuada ação para transferir favelados. 
Com isto, também continuadamente, novas satélites 
foram criadas: Gama, Guará, Sobradinho, Ceilândia e 
muitos outros, totalizando mais de 2,3 milhões de ha-

bitantes, hoje. Pensa-se em novos núcleos: Catetinho, 
Setor Noroeste, Setor Oeste e outros, num sem findar 
de loteamentos oficiais. Para além do DF, o setor 
privado, fez loteamentos - o Entorno – onde adotou 
o mesmo padrão de núcleos espalhados no territó-
rio, por exemplo, Cidade Ocidental, Valparaiso, Novo 
Gama, Céu Azul, Pedregal, compondo funcionalmente 
o que se denominou de área metropolitana de Brasília 
(AMB). ” (PAVIANI, 2006)

Das regiões administrativas e assentamentos ir-
regulares, muitos funcionam como cidades dormitório, 
dependem de serviços prestados e ofertas de trabalho 
oferecidas no Plano Piloto, e em geral, não possuem 
infraestrutura adequada. Este modelo, caracterizado 
pela alta concentração de empregos no Plano Piloto, 
é responsável pelo congestionamento no centro da 
cidade. Uma alternativa seria a descentralização das 
atividades e empregos em direção às cidades satélites 
(Paviani, 2006). 

O contínuo aumento populacional no DF pres-
siona os recursos naturais de abastecimento, demanda 
mais espaços habitacionais e de serviços. Portanto, no 
cenário atual, sendo os centros urbanos detentores de 
infraestrutura adequada, ofertas de serviços e traba-
lho, deve-se usufruir de seu potencial construtivo de 
forma sustentável. Assim, deve- se incentivar o uso e 
requalificação de edifícios ou regiões abandonadas, va-
lorizar o espaço público, aumentar a oferta de serviços 
e modalidades de habitação trazendo usos diversifica-
dos em diferentes horários dinamizando as regiões.

Na maioria das cidades brasileiras não existe a 
preocupação de preservar a história urbana, paisagens 
construídas e o urbanismo. Brasília, como conjunto 
urbano tombado, encontra-se como exceção a essa 
regra. O conjunto urbano, suas escalas e a ambiência 
das paisagens são fatores protegidos internacional-

mente. 
“Não admira que haja riscos para o patrimônio, 

pois o centro, com apenas 9% da população detém 
64% dos postos de trabalho (segundo o IBGE), o que 
leva ao engolfamento dos transportes e antecipe o 
caos na circulação viária em Brasília. A contraparte fica 
evidente quando os demais núcleos urbanos detêm 
91% da população e apenas 36% dos postos de tra-
balho. Há um evidente desequilíbrio da organização 
socioespacial. ” (PAVIANI, 2012)

O processo da urbanização de Brasília mostrou 
características segregacionistas desde o início e se 
mantém dessa forma ao marcar, no PDOT 2012 (mapa 
ao lado), os Setores Habitacionais de Regularização, 
Área de Regularização de Interesse Social e Área de 
Regularização de Interesse Específico em regiões tão 
distantes do Plano Piloto. Em suma, para garantir um 
crescimento sustentável e ordenado do DF, deve-se 
investir na descentralização de postos de trabalho 
em direção às cidades satélites aliado ao aumento de 
oferta e diversificação de habitação na área central. 
Desse modo, o processo de urbanização caminhará 
em busca de equilíbrio socioespacial, além de incen-
tivar o adensamento controlado do centro inibindo 
o espraiamento da região metropolitana poupando a 
meio ambiente.



quais são seus 
direitos? 3
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direito à cidade

Henry Lefebvre
O conceito de direito à cidade começou a ser 

desenvolvido por Henri Lefebvre, sociólogo francês 
que definiu o termo em 1968 em seu livro Le droit à 
la ville. Até então ele tinha tratado sobre as questões 
urbanas no livro “Introdução à modernidade” (1962) 
em que o autor reflete sobre Mourenx, uma cidade 
francesa planejada. Os espaços racionalmente organi-
zados, as vias cartesianamente, os grandes conjuntos 
habitacionais, a setorização de todas as funções urba-
nas: esse espaço concebido a serviço da modernização 
representava para Lefebvre a negação de tudo que a 
cidade tinha de mais positivo: o encontro, a diversida-
de, o imprevisível. Nesse sentido, para Lefebvre, não 
pode haver cidade sem centralidades, sem um centro 
dinâmico repleto de urbanidade, espaços públicos 
vibrantes, encontros e surpresas a cada esquina.

Portanto, ele entende direito à cidade como o 
direito de não exclusão da sociedade urbana, tanto 
das qualidades como dos malefícios que a vida urbana 
oferece. Lefebvre discorre sobre a segregação socio-
econômica que induz pessoas a viver nas periferias 
longe do centro da cidade. Diante desse cenário, ele 
vê o direito à cidade como uma recuperação coletiva 
do espaço urbano por esses grupos marginalizados. O 
direito à cidade deveria significar o direito de coman-
dar todo o processo urbano, é o direito de apropriação 
do espaço, de criação e de plena fruição do espaço 
social – diferente do direito à propriedade. 

Quem tem o direito à cidade, tem direito à vida 
urbana renovada e transformada, na qual o valor de 
uso do urbano (produzido na vivência diária a partir da 
complexa interação entre as diversas classes sociais) 
predomina sobre o valor de troca (isto é, do espaço 
urbano dominado pelas práticas econômicas e polí-

ticas engendradas pelos capitalistas e pelo Estado). 
(NEUHOLD, 2009)

O direito à cidade está relacionado à necessida-
de urbana de lugares qualificados, lugares de encontro, 
onde as relações não seriam tomadas pelo “valor de 
troca”, pelo comércio ou pelo lucro e sim pelas “trocas 
sociais livres”. E apenas essas trocas sociais, na prática, 
são responsáveis por criar novas formas de relações e, 
assim, ressignificar o espaço urbano.

Segundo Lefebvre (2001), somente grupos so-
ciais capazes de se organizar socialmente para iniciati-
vas revolucionárias poderiam propor soluções para os 
problemas urbanos. Assim, apenas a vivência da vida 
urbana pode fazer surgir novas configurações da vida 
na cidade. Portanto, o direito à cidade está atrelado à 
possibilidade de propor novas concepções de mundo; 
está ligado, também, ao direito de transformar espa-
ços público em lugares de política e de reivindicações 
sociais, fazendo valer o “valor de uso” das cidades. 

Para tanto, “Lefebvre fala da construção de uma 
nova cidade, sobre novas bases, numa outra escala. 
Cidade voltada à apropriação, através sobretudo da 
arte, que reconstitui o sentido da obra e da fruição. 
Em oposição à cidade eterna e aos centros estáveis, a 
cidade efêmera, as centralidades móveis. A criação de 
novos lugares qualificados, lugares de simultaneidade 
e de encontro, onde a troca não esteja subordinada ao 
comércio e ao lucro.” (TONUCCI, 2013)

David Harvey
“O direito à cidade é muito mais do que a liber-

dade individual para acessar os recursos urbanos: é o 
direito de mudar a nós mesmos, mudando a cidade. 
Aliás, com frequência, não se trata de um direito indi-
vidual uma vez que esta transformação depende, ine-
vitavelmente, do exercício de um poder coletivo para 
remodelar os processos de urbanização. A liberdade 
de criar e recriar nossas cidades e a nós mesmos é, eu 
quero argumentar, um dos mais preciosos e dos mais 
negligenciado dos nossos direitos humanos” (HARVEY, 
2014).

De acordo com o geógrafo britânico David Har-
vey, o direito a cidade não deve ser entendido como 
um direito individual de ter acesso aos recursos urba-
nos já existentes. É um direito coletivo, onde a trans-
formação depende do exercício de um poder conjunto 
para remodelar os processos de urbanização; desse 
modo, dentro de uma sociedade todos os habitantes 
devem ter o poder e a liberdade de moldar as deci-
sões e as condições da cidade que afetam suas vidas e 
assim fazer e refazer as cidades e a eles mesmos.

A cidade é a expressão do homem de acordo 
com seus desejos, deste modo, a cidade é o mundo 
que o homem criou e que, também, está fadado a 
viver; portanto, ao fazer a cidade o homem refez a si 
mesmo. Logo, é importante saber que tipo de cida-
de queremos, pois é o que determinará os tipos de 
vínculos, sociais e com a natureza, os estilos de vida e 
os valores estéticos. O tipo de cidade que desejamos 
é inseparável do tipo de pessoas que queremos nos 
tornar. 

A cidade deve ser vista como um lugar de en-
contro, convergência de diferenças e interação criati-
va; lugar onde formas culturais e desejos individuais 

afluem. Portanto, a mobilização social e a luta política 
são os caminhos para a proposição de novas soluções. 
Reforçando, mais uma vez, o caráter coletivo do direito 
à cidade. 

Entende-se que historicamente as cidades são 
fenômenos financiados pelo modelo capitalista de 
sociedade. Os processos de urbanização mais recen-
tes trazem consigo uma mudança no estilo de vida e 
a qualidade de vida virou mercadoria. Os direitos da 
iniciativa privada e a taxa de lucro superam as outras 
noções de direito. A tendência de mercantilização tor-
na a experiência urbana em uma liberdade de escolha, 
desde que se possa pagar. Forma-se, portanto, uma 
cidade fragmentada em bairros ricos e pobres, autôno-
mos entre si.

Desde seus primórdios, as cidades surgiram nos 
lugares onde existe produção excedente, aquela que 
vai além das necessidades de subsistência de uma 
população. A urbanização, portanto, sempre foi um 
fenômeno de classe, uma vez que o controle sobre o 
uso dessa sobreprodução sempre ficou tipicamente na 
mão de poucos. (HARVEY, 2013).

Imagem 8 - Marcha Nacional pelo Direito à Cidade

O desenvolvimento do capitalismo industrial 
rompe a unidade entre cidade e campo. A cidade, 
então, passar por um crescimento desordenado tor-
nando-se fragmentada (periferias, subúrbios, cidades-
-satélites etc.). Nesse sentido, a cidade passa a ser 
mercadoria, produto com valor de troca, quando, na 
verdade, deveria ser pautada pelo valor de uso (frui-
ção, prestígio e prazer). Perde-se a totalidade orgânica 
e o sentido de pertencimento.

As reestruturações urbanas financiadas pelo 
investimento capitalista e pautadas nos negócios 
são, geralmente, violentas e não resolvem a questão 
habitacional. Destroem as vielas e cortiços em uma 
área para que o problema reapareça em outra região 
periférica logo em seguida. Não se sana a causa; a 
consequência, portanto, ressurge outra vez. Com a 
periferização, o sentido de cidade como obra criativa 
e coletiva perde o sentido para a classe mais pobre da 
sociedade.

“Mas a “haussmannização” também é nossa velha 
conhecida: da abertura da Avenida Central por Pereira 
Passos ao Porto Maravilha no Rio de Janeiro, do Plano 
de Avenidas de Prestes Maia à Nova Luz em São Pau-
lo, da Planta Geral da Cidade de Minas por Aarão Reis 
às novas vias abertas para dilacerar as favelas de Belo 
Horizonte. Para não falar das remoções forçadas do PAC 
e das obras da Copa, da expulsão dos pobres para a 
periferia precária praticada pelo mercado imobiliário, dos 
longínquos conjuntos habitacionais – antes BNH, hoje 
Minha Casa Minha Vida.” (TONUCCI, 2013)

Frente todas essas questões, atualmente, os 
processos de urbanização estão ligados ao capital 
financeiro, portanto, deve-se reivindicar maior controle 
e gestão democrática sobre o investimento do lucro 
no processo de desenvolvimento urbano, essa aplica-

Marcha Nacional pelo 
Direito à Cidade

Em junho deste ano (2018) foi organizada, 
por seis movimentos sociais diferentes, a Marcha 
Nacional pelo Direito à Cidade que tinha como 
objetivo reivindicar a volta de investimentos para a 
população com baixa renda, obras de saneamento 
e mobilidade urbana. E a retomada de uma política 
nacional voltada para o setor, com a restituição do 
Conselho Nacional das Cidades.

Os movimentos sociais envolvidos são União 
Nacional por Moradia Popular (UNMP), Central 
dos Movimentos Populares (CMP), Confederação 
Nacional de Associações de Moradores (Conam), 
Movimento de Luta de Bairros e Favelas (MLB), 
Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadores por 
Direitos (MTD) e Movimento Nacional de Luta por 
Moradia (MNLM).

Segundo Miguel Lobato, coordenador do 
MNLM, desde 2016 não há nenhuma seleção do 
MCMV, o programa só contratou 2.500 unidades na 
faixa 1, aquela voltada para quem ganha abaixo de 
R$ 1,8 mil nos últimos dois anos e que muitos dos 
apartamentos que foram entregues estão em locais 
onde foram suspensas obras de saneamento. Afirma 
também que o governo cortou os investimentos em 
saneamento e ressalta que as cidades precisam vol-
tar a funcionar e que os planos diretores precisam 
ser implementados.

Uma nota oficial divulgada pelo movimento 
e distribuída ao longo do dia explicitou todas as 
reivindicações do movimento:

“- Retomada da construção da política nacional 
de habitação, com investimentos para a urbanização de 
favelas e regularização fundiária, assistência técnica e 
melhoria e produção habitacional 

- Retomada dos investimentos no Minha Casa 
Minha Vida para a faixa mais baixa de renda, com 100 
mil unidades por ano para o MCMV Entidades e 100 mil 
unidades por ano na Habitação Rural 

- Retomada dos investimentos em saneamento e 
mobilidade 

- Realização da VI Conferência Nacional das Cida-
des em 2018 

- Retomada imediata do Conselho Nacional das 
Cidades 

- Retomada de um projeto nacional de desen-
volvimento, que garanta nossa soberania, com geração 
de empregos, fortalecimento da nossa economia, em 
especial da nossa indústria

- Revogação da EC 95/2016, que limita os gastos 
em políticas sociais, em especial da saúde, educação e 
redes de proteção social

- Revogação das mudanças na legislação Traba-

ção constitui o direito à cidade. 
Pode-se considerar a questão da irregularidade 

fundiária, presente na maior parte das cidades brasi-
leiras, e a falta de acesso a serviços básicos dois dos 
principais problemas urbanos brasileiros. Por um lado, 
têm-se a falta de segurança de posse; por outro, a 
regularização resulta na incorporação dos assenta-
mentos no mercado formal, valorizando a propriedade 
e trazendo investimentos públicos, isso, acaba por 
dificultar a permanência dos ocupantes nas áreas 
melhoradas. A partir do cumprimento do direito à 
cidade garantindo a participação de toda a população 
nos processos urbanos pode-se melhorar a forma de 
regularização fundiária e inclusão social e territorial a 
partir da ampliação do acesso ao solo, logo, da mora-
dia adequada.

lhista e da Terceirização, que fragilizam as relações de 
trabalho, a organização sindical do trabalhador e benefi-
ciam somente o patrão

- Proteção dos serviços públicos da ameaça da 
privatização, principalmente nos serviços de saneamen-
to, energia e na defesa da Caixa Econômica Federal. ”

Ao final a marcha conquistou vitória parcial 
em relação às principais pautas apresentadas ao 
Ministério das Cidades. O ministro das Cidades, 
Alexandre Baldy, anunciou que será publicada a 
portaria que seleciona projetos para execução de 
obras de 30 mil unidades habitacionais do programa 
Minha Casa, Minha Vida.

Outra reivindicação era a reativação do 
Conselho Nacional das Cidades, que foi extinto em 
junho do ano passado. Baldy informou que será 
realizada uma primeira reunião entre os dias 26 e 27 
de julho de 2018 para avaliar o retorno do órgão, 
que tinha como função debater as políticas urbanas 
no país. Outros pontos da Marcha não foram aten-
didos, como a retomada de projetos de urbanização 
de favelas, regularização fundiária e assistência 
técnica para as famílias.

Uma das militantes afirmou que é preciso 
uma política habitacional consistente e permanente 
para evitar o cenário atual onde se constrói casa, 
mas continuamos com um déficit habitacional alto. 
Segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
de 2015, o déficit habitacional do Brasil é de 7,7 
milhões de moradias



2726

direito à moradia

Secretaria de Direitos Humanos
Segundo a Secretaria de Direitos Humanos, 

existe uma série de condições que devem ser atendias 
para que formas particulares de abrigo possam ser 
consideradas moradias adequadas, tais critérios são 
tão importantes quando a disponibilidade de habitação 
em si. O Comentário Geral nº 4 do Comitê das Nações 
Unidas sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Cultu-
rais esclarece quais são essas condições: 

“Segurança da posse: a moradia não é adequada 
se os seus ocupantes não têm um grau de segurança 
de posse que garanta a proteção legal contra despejos 
forçados, perseguição e outras ameaças. 

Disponibilidade de serviços, materiais, instalações 
e infraestrutura: a moradia não é adequada, se os seus 
ocupantes não têm água potável, saneamento básico, 
energia para cozinhar, aquecimento, iluminação, armaze-
namento de alimentos ou coleta de lixo. 

Economicidade: a moradia não é adequada, se o 
seu custo ameaça ou compromete o exercício de outros 
direitos humanos dos ocupantes. 

Habitabilidade: a moradia não é adequada se não 
garantir a segurança física e estrutural proporcionando 
um espaço adequado, bem como proteção contra o frio, 
umidade, calor, chuva, vento, outras ameaças à saúde.

Acessibilidade: a moradia não é adequada se as 
necessidades específicas dos grupos desfavorecidos e 
marginalizados não são levadas em conta. 

Localização: a moradia não é adequada se for 
isolada de oportunidades de emprego, serviços de saú-
de, escolas, creches e outras instalações sociais ou, se 
localizados em áreas poluídas ou perigosas.

Adequação cultural: a moradia não é adequada 
se não respeitar e levar em conta a expressão da identi-
dade cultural (UNITED NATIONS, 1991).” (SECRETARIA 
NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS, 2013)

O Comitê reforçou que o direito à moradia deve 
ser o direito de viver em segurança, paz e liberdade. 
Esse direito é composto por três elementos: liberdades, 
garantias e proteções. 

“O direito à moradia adequada inclui, mas não se 
limita, às seguintes liberdades: 

• Proteção contra a remoção forçada, a destruição 
arbitrária e a demolição da própria casa

• O direito de ser livre de interferências na sua 
casa, à privacidade e à família;

• O direito de escolher a própria residência, de 
determinar onde viver e de ter liberdade de movimento.

O direito à moradia adequada inclui, mas não se 
limita, às seguintes garantias:

• Segurança da posse;
• Restituição da moradia, da terra e da proprieda-

de;
• Acesso igualitário e não discriminatório à mora-

dia adequada;
• Participação, em níveis internacional e comuni-

tário, na tomada de decisões referentes à moradia. 
Por fim, o direito à moradia adequada também 

inclui proteções:
• Proteção contra remoção forçada é um elemen-

to-chave do direito à habitação adequada e está inti-
mamente ligada à segurança da posse. “ (SECRETARIA 
NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS, 2013)

As remoções forçadas decorrem de uma série de 
razões, tais como: em função de projetos de desen-
volvimento e infraestrutura, desenvolvimento urbano, 
embelezamento da cidade, prestigiados eventos inter-
nacionais, por resultado de conflitos agrários, conflitos 
armados ou padrões sociais de discriminação. Estas 
remoções tendem a ter caráter violento, afetam mais 
as classes pobres da população e apresentam grande 
potencial para a violação dos direitos humanos e ao 
direito à moradia adequada.

Independente da motivação, o Estado deve ga-

rantir a realização do despejo de forma legal, razoável 
e proporcional. Recursos devem propor compensação 
adequada aos bens perdidos e não pode resultar em 
pessoas desabrigadas ou tornando-as vulneráveis a 
outras violações de direitos humanos. Todas as al-
ternativas possíveis devem ser exploradas antes de 
qualquer remoção. 

O direito à moradia adequada propõe que o 
Estado tome medidas cabíveis para evitar a falta de 
moradias, proibir remoções forçadas e a discriminação, 
focar nos grupos mais vulneráveis e marginalizados, 
garantir a segurança da posse a todos, e garantir que 
a habitação de todos seja adequada. O poder públi-
co deve viabilizar a habitação e não necessariamente 
provê-la. Em alguns casos específicos o governo pode 
ter que prestar assistência direita para grupos mais 
vulneráveis da sociedade. 

É importante ressaltar que as proteções e salva-
guardas a serem adotadas nos casos de remoções não 
podem ser vistas como uma medida de proibição do 
desenvolvimento urbano ou de projetos que envolvam 
deslocamentos. A questão é a imposição de condições 
proporcionais para que tais remoções aconteçam, 
esses projetos devem minimizar os danos causados a 
quem ocupa a área e as pessoas afetadas devem ser 
consultadas antes da sua implementação.

Raquel Rolnik 
Na visão de Rolnik (2015) em Guerra do Lugares 

há uma nova relação do capital com o espaço.
Sob a hegemonia do capital financeiro rentista, 

a terra, mais do que um meio de produção, torna-se 
uma poderosa reserva de valor. Expulsão e desposses-
são não aparecem mais como uma máquina de produ-
ção de proletários, mas como uma espécie de efeito 
colateral de uma nova geografia, baseada no controle 
de ativos. (ROLNIK, 2015)

Rolnik vê a moradia como direito humano e 
ressalta a importância da casa como ponto de refe-
rência primordial da vida. É a ideia básica de que todo 
mundo tem o direito de viver em um território que lhe 
dê acesso a seus outros direitos, tais como educação, 
saúde, cultura etc.

Todos os habitantes do País devem ter acesso 
a um lugar para viver com dignidade e acesso aos 
meios de subsistência, como manda a Constituição e 
diversos tratados internacionais dos quais o Brasil é 
signatário. Mas, se, em função da distribuição da renda 
e riqueza do País, um grande número de pessoas não 
tem acesso a condições adequadas de moradia pela 
via do mercado, é obrigação do poder público garantir 
políticas para que este direito seja implementado para 
todos. (ROLNIK, 2009)

A autora explica o processo que passa a produ-
ção de habitação como a “financeirização da moradia”, 
onde o habitat (a moradia reduzida à função) substitui 
o habitar (o viver plenamente a cidade), tratando a 
residência como uma mercadoria a ser adquirida me-
diante ampliação e concessão de crédito e geração de 
lucros para empresas, assim, o imóvel passa a circular 
livremente no mercado. Dessa forma, as camadas 
mais populares conseguiriam comprar a casa própria e 
moradia não mais seria um direito a ser garantido pelo 
estado como saúde e educação.

Alerta que essa é uma tendência global que se 
aplica de forma particular em cada região. De modo 
geral, ocorre a privatização do estoque de moradias 
ou terrenos destinados à habitação.  Os mais pobres 
passam a ter acesso à credito para entrarem no mer-
cado imobiliário formal, ao mesmo tempo que políticas 
públicas de habitação começam a ser desmontadas 
a menos que fomentem a compra da casa própria. 
Segundo Rolnik (2016), a política habitacional no Brasil 
é baseada no mercado financeiro desde a década de 
1960 com a criação do Banco Nacional de Habitação 
(BNH):

“No Brasil, historicamente, a política habitacional 
foi capturada pelo mercado financeiro. Isso está presente 
desde o modelo do Banco Nacional da Habitação (BNH), 
implantando nos anos 1960. O modelo era pegar um 

fundo público - o FGTS - e emprestar esse fundo para 
que empresas e construtoras comercializassem unidades 
habitacionais, sob o argumento de que, depois de um 
tempo, essas empresas e construtoras iriam recompor o 
fundo público. Ou seja, já começamos com uma distor-
ção na política de moradia. A pergunta não foi “quais são 
as necessidades habitacionais dos brasileiros? ”, mas “que 
produto podemos oferecer para que as pessoas com-
prem? ”. Desde o começo, a política habitacional brasilei-
ra foi tributária – a compra da casa própria produzida por 
construtoras, acessada via crédito. ” (ROLNIK, 2016)

No Brasil e na América Latina existe uma valori-
zação da propriedade, da casa-própria, e por isso fica 
mais fácil para o poder público desestimular outras 
formas de garantia à moradia como o aluguel social; 
assim o objetivo de propriedade privada individual 
dominou as ofertas de políticas públicas em detrimen-
to de outras formas de posse. Deve-se reforçar outras 
possibilidades de vínculo dos indivíduos com a terra 
que ocupam.

Para Rolnik, a medida para solucionar o déficit 
de moradia nas metrópoles brasileiras é o investimen-
to do poder público em políticas habitacionais diver-
sificadas e não focar em um modelo único de compra 
da casa própria. Cita como exemplos de projetos a 
serem incentivados: a reabilitação de imóveis vazios ou 
subutilizados, assistência técnica para autoconstrução 
e aluguel subsidiado (Rolnik, 2016).

A reabilitação de imóveis vazios para a utilização 
como habitação de interesse social, atualmente, ocorre 
por meio do programa Minha Casa Minha Vida – En-
tidades. “Foi criado em 2009 foi criado em 2009, com 
o objetivo de tornar a moradia acessível às famílias 
organizadas por meio de cooperativas habitacionais, 
associações e demais entidades privadas sem fins lu-
crativos” (CAIXA), estimulando a participação popular 

na tomada de decisões sobre seus problemas habita-
cionais. Tem como ponto positivo a autogestão, que 
acaba por baratear a obra por não envolver grandes 
construtoras e facilita a gestão condominial pós-ocu-
pação.

Segundo dados do CAU/ BR, mais de 85% dos 
brasileiros constroem sem orientação de arquitetos, 
urbanistas ou engenheiros. Com a aprovação da Lei de 
Assistência Técnica (Lei Nº 11.888/2008), fica garan-
tido, a famílias com renda de até 3 salários mínimos, 
o direito à assistência técnica gratuita para projeto e 
construção de sua moradia. Tem como objetivo via-
bilizar o acesso à moradia adequada a classes mais 
populares. 

O caso do aluguel subsidiado, também conhe-
cido como Aluguel Social, pode ser um instrumento 
complementar para as políticas habitacionais. Porém, 
tem, primeiramente, barreiras culturais serem supera-
das: a cultura da posse em detrimento ao aluguel e a 
dificuldade de gestão dos imóveis pelo poder público, 
o que abre possibilidades para parcerias público-priva-
da

Imagem 9 - Enquanro morar for um 
privilégio ocupar é um direito
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edifícios abandonados

Nos grandes centros urbanos, por diversos 
motivos como descaso, falência, falta de manutenção 
ou desastres naturais, muitos edifícios inseridos na 
malha urbana são abandonados e trazem problema 
para o ambiente urbano, desvalorizando a região e 
muitas vezes agravando a criminalidade. Além da 
problemática urbana, o abandono do edifício implica 
na subutilização do potencial de uso de um espaço 
edificado provido de infraestrutura urbana existente e 
inserido em um contexto urbano consolidado que, de 
modo geral, possui densidade mais expressiva, acesso 
a transporte, diferentes usos e equipamentos urbanos. 
Vale lembrar que é comum que muitos desses edifícios 
abandonados nos centros urbanos sejam de proprie-
dade do governo.

o caso de brasília

1. Hospital São Braz (713/913 Sul) 

2. Biblioteca demosntrativa (506/507 Sul)

3. Antigo prédio da CAESB (904 Sul)

4. Hotel Saint Peter (Setor Hoteleiro Sul)

5. Academia de Tenis (Setor de Clubes Sul)

6. ”Ruínas” da UnB (Setor de Clubes Norte)

7. Mesquita (712/912 Norte)

8. Torre Palace Hotel (Setor Hoteleiro Norte)

...
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1. Hospital São Braz
Localizado na 713/913 sul o prédio, segundo 

trabalhadores da região, está fechado desde 2011 por 
determinação judicial por apresentar dívidas tanto com 
o Estado como com fornecedores. O prédio fica loca-
lizado em um próximo ao setor hospitalar, em frente 
a uma escola particular, a uma unidade do SESC, e a 
próximo a residências unifamiliares. A construção de 4 
pavimentos mais subsolo

4. Hotel Saint Peter
A edificação, que está localizada no Setor Ho-

teleiro Sul, foi fechada em março de 2015 por uma 
ordem de despejo. Em setembro do mesmo ano o 
prédio abandonado amanheceu ocupado por cerca de 
450 famílias do Movimento de Resistência Popular. 

Francinaldo Silva, coordenador do movimen-
to, relata a trajetória do movimento. O grupo estava 
acampado no estacionamento do Setor Bancário 
Norte, depois seguiram para o Conic, de onde também 
foram expulsos e seguiram para a Codhab; nos percur-
sos encontraram o hotel abandonados e optaram por 
ocupar.

No primeiro momento, o governo se posicionou 
relatando que agiria se houvesse uma decisão judicial 
de reintegração de posse por se tratar de um imóvel 
particular. Nas negociações, dentre outras coisas, o 
MRP reivindicava a prorrogação do pagamento do 
auxílio-aluguel. 

3. Antigo edificação da CAESB
Não foram encontradas informações sobre a si-

tuação legal nem sobre quem seria o atual proprietário 
do terreno que se encontra abandonado na 904 Sul.

Imagem 13 - Hotel Saint PeterImagem 10 - Hospital Sã Braz

2. Biblioteca demonstrativa
A Biblioteca demonstrativa localizada na 

506/507 Sul foi fechada em maio de 2014. Até então, 
era administrada pela Fundação Biblioteca Nacional. 
Porém, com o aparecimento de problemas na rede 
de água e na parte elétrica da estrutura do prédio, foi 
cedida para a Diretoria de Livro, Leitura, Literatura e 
Bibliotecas do Ministério da Cultura.

Em agosto de 2014, o prédio apresentou-se 
coberto de tapumes com uma proposta de reformas 
estruturais para sua reabertura em junho de 2015. 
Posteriormente os tapumes foram retirados, as re-
formas não foram feitas. Atualmente ainda há faixas 
pregadas às fachadas com indicativo de reformas que 
nunca aconteceram.

Imagem 11 - Biblioteca demonstrativa

5. Academia de Tenis
O complexo localizado no Setor de Clubes Sul 

abrigava uma série de restaurantes, piscinas, quadras 
de tênis, salas de cinema e um hotel com 200 quartos 
e chalés.

Em 2010, após um incêndio que destruiu o 
cinema que funcionava ali dentro, uma série de irregu-
laridades foram descobertas pelo Corpo de Bombeiros 
do DF. No ano seguinte, toda a Academia já estava 
fechada. 

Em 2005, o então proprietário José Farani, foi 
condenado pelo Tribunal Regional Federam a pagar 
uma dívida de cerca de R$ 100 milhões. Em meio a 
disputas judiciais, o proprietário morreu três anos de-
pois. Os herdeiros optaram por vender o espaço para a 
Attos Empreendimentos Imobiliários, que parece ainda 
não apresentar nenhum projeto futuro para a antiga 
Academia de Tenis.

...

6. “Ruínas” de UnB
Edificação abandonada e tomada pela vegeta-

ção, lixo e escombros, era para ser a Escola Superior 
de Guerra. Atualmente conhecida como Ruínas da 
UnB, a construção, com cerca de cinco metro de 
altura, pode ser vista de longe. Após uma caminhada 
por dentro da vegetação do cerrado é possível aces-
sar a edificação que conta com escadas subterrâneas, 
pichações e os mais variados tipos de entulho.

A edificação que nunca chegou a ficar pronta, 
teve a obra interrompida, pelo Ministério da Defesa, 
na década de 1970 devido à crise do petróleo. O ter-
reno foi devolvido à Novacap.

Imagem 15 - “Ruínas” da UnB

7. Mesquita
Construída à época da inauguração de Brasília, o 

templo islâmico foi pensado para que os representan-
tes das embaixadas que vieram para a capital pudes-
sem professar sua religião. Fica localizado na 712/912 
Norte e contava com ambientes destinados ás ora-
ções, cozinhas, salas de aula e espaço para reuniões.

Em 1980, a edificação foi atingida por um 
incêndio e teve que ser evacuada, logo em seguida 
foi abandonada. A mesquita foi substituída por uma 
nova, de maior porte, no terreno da frente. A antiga 
mesquita, de propriedade da embaixada, ainda apre-
senta marcas do incêndio e se encontra em condições 
precárias e favoráveis à presença de ratos, poças de 
água parada e proliferação de doenças. 

Imagem 14 - Academia de Tenis Imagem 16 - Mesquita
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8. Torre Palace Hotel
O Torre Palace Hotel foi fundado em 1973, pelo 

empresário libanês Jibran El-Hadj e funcionou por 40 
anos. Foi o primeiro prédio do Setor Hoteleiro Norte 
e está localizado na Quadra 4, a 4km do Congresso 
Nacional, em um dos pontos mais valorizados da cida-
de. A edificação conta com 140 apartamentos em 14 
andares. 

Após a morte do proprietário em 2000, o imóvel 
passou a ser gerido por sete, esposa e seis filhos, que 
entraram em desacordo sobre a administração do 
hotel, avaliado à época em R$ 200 milhões. Em 2007, 
três filhos saíram da sociedade e pediram parte da he-
rança, avaliada em R$ 51 milhões, que sairia da venda 
do hotel para uma construtora. A empresa adiantou R$ 
17 milhões para os herdeiros, contudo antes da venda 
do prédio ser concluída a Justiça já havia penhorado a 
edificação.

Entre 2011 e 2013, ainda em funcionamento, 
a administração do hotel atrasou o pagamento de selá-
rios e FGTS de seis funcionário do estabelecimento. 
Devido ao atraso, os proprietários foram condenados 
a pagar uma multa de R$ 120 mil reais por descumpri-
mento de acordo com o Ministério Público do Traba-
lho.

No início de 2013 foi desativado pelos donos. 
Em meio a disputas judiciais pelo imóvel, os herdeiros 
não pagaram as multas pendentes e o hotel foi leva-
do à leilão em 5 de fevereiro de 2016. Na época, a 
edificação foi avaliada em R$ 35 milhões, mas a família 
recorreu e pediu a suspensão do leilão por tempo 
indeterminado.

Atualmente, descuido e abandono tomaram con-
ta do espaço. Contudo, o prédio pode valer entre 40 
e 45 milhões de reais; a empresa Brookfield Incorpo-

rações iniciou negociações com os herdeiros de Jibran 
para comprar o espaço e erguer um novo prédio, mas 
a venda teria sido interrompida sem sucesso. 

No início de 2016 o hotel foi ocupado pelo Mo-
vimento de Resistência Popular (MRP), cerca de 165 
famílias, com 60 crianças, ocupavam do 3º ao 9º andar 
do prédio. Em março do mesmo ano, a juíza Mara Silda 
Nunes de Almeida, da 8ª Vara de Fazenda Pública, do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 
(TJDFT), deferiu, em caráter liminar, ação protocolada 
pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF), 
por ordem do governador Rodrigo Rollemberg (PSB), 
contra a Torre Incorporações e Empreendimento 
Imobiliário Ltda., dona do Torre Palace. A magistrada 
deu um prazo de 20 dias para que a empresa fizesse a 
remoção das pessoas que estavam no local, bem como 
o cercamento do perímetro da edificação, a retirada 
das telhas quebradas ou soltas e a correção do telha-
do para evitar infiltrações, entre outras providências 
necessárias em caráter de urgência. 

Após 5 dias de negociações os ocupantes disse-
ram que não deixariam o local enquanto não ouvissem 
uma solução de moradia permanente. A operação de 
retirada dos ocupantes do MRP começou cedo na ma-
nhã do dia 5 de junho de 2016, demorou cerca de 40 
minutos, contou com a ação de helicópteros e balas 
de borracha. Bombas de efeito moral foram utilizadas 
na tentativa de intimidar um grupo de doze resisten-
tes. A ação foi executava por mais de 200 homens do 
Batalhão de Choque, Batalhão de Operações Especiais 
e Corpo de Bombeiros. Quando o último grupo se 
rendeu, os adultos foram levados ao Departamento de 
Polícia Especializada (DPE) da Polícia Civil para serem 
autuados por crimes como tentativa de homicídio, 
resistência e dano ao patrimônio. Após a expulsão dos 
ocupantes do MRP as entradas da edificação foram 

lacradas. Atualmente, estrutura do edifício encontra-se 
em processo de deterioração, sem qualquer cuidado 
ou revitalização.

A operação custou R$ 802,94 mil ao GDF que 
planejava cobrar a quantia aos proprietários na justiça. 
Um ano depois, esse dinheiro ainda não foi recupe-
rado. Em menos de dez dias depois da retirada dos 
integrantes do MRP, o GDF pediu à Justiça um laudo 
que permitisse a demolição do hotel, o laudo indicou 
que não há risco imediato de desabamento, mas a 
estrutura está em rápido processo de degradação e 
pode haver o comprometimento de todo o prédio no 
futuro caso nenhuma medida seja tomada. Devido a 
não localização dos herdeiros a demolição do edifício 
foi suspensa.

Segundo o GDF, das famílias identificadas como 
participantes da ocupação, 97 receberam benefícios 
que somam R$ 405.902. As outras famílias não foram 
contempladas com benefícios; dessas, 14 encontram-
-se em acompanhamento sistemático, 22 recebem 
acompanhamento eventual, e 33 famílias não tiveram 
nenhum atendimento após a desocupação, ou por não 
terem sido localizadas, ou por recusarem atendimento.

Imagem 17 - Contexto do antigo Torre Palace Hotel
Imagem 18 - antigo Torre Palace Hotel durante ocupação
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movimentos sociais em prol 
da moradia

Movimentos sociais e as 
ocupações em áreas centrais

Os centros urbanos sofreram um esvaziamento 
até os anos 2000 e, mais recentemente, vem sendo, 
novamente, valorizado e redescoberto pelo merca-
do imobiliário. Assim, é perceptível a valorização dos 
imóveis centrais, que vêm ganhando importância no 
contexto urbano.

Considerando esse cenário, as classes populares 
desejam morar no centro em virtude das inúmeras 
vantagens que o centro pode oferecer. Em contrapar-
tida, as empresas ligadas ao ramo imobiliário também 
compartilham desse interesse pelo centro devido a 
grande oferta de infraestrutura consolidada presente 
nessa área, o que proporciona grandes oportunidades 
de negócios. 

Nos anos 2000 - período pós estabilização da 
moeda e retomada do crescimento do país -, a polí-
tica de aumento da disponibilidade de crédito para 
aquisição de imóveis por pessoas físicas e jurídicas, os 
programas federais, Minha Casa Minha Vida e Urbani-
zação de Favelas, resultaram na valorização imobiliária.

Além disso, incorporadoras inflacionaram o 
mercado imobiliário com a compra de terrenos ou 
prédios contando com a expectativa de valorização 
futura e não imediata. Para garantir a valorização do 
imóvel, eles atuam junto ao governo para fazer obras 
na região que aumente o valor de seus imóveis. Essas 
práticas tendem a dificultar o acesso de grande parcela 
da população a determinadas áreas da cidade, resul-
tando em uma periferização causada pela dinâmica de 
mercado.

De modo geral, as áreas mais urbanizadas e 
melhor localizadas ficam reservadas para a população 

de mais alta renda. Enquanto isso, as classes mais 
desfavorecidas só conseguem ter acesso a regiões 
pouco preparadas ou passam a participar do mercado 
informal, e muitas vezes ilegal, de habitação. Essas 
áreas, geralmente, são mal localizadas, mal servidas de 
transporte público e contam com pouca ou nenhuma 
infraestrutura.

Nesse sentido, vê-se que as classes populares, 
na melhor das hipóteses, têm direito à moradia, mas 
não têm direito à cidade, visto que só podem ocupar 
determinadas áreas da cidade e não podem participar 
da construção e usufruir das virtudes desta.

A atuação do Estado nesse cenário de urbani-
zação, muitas vezes, contribuiu para a periferização 
e expansão desordenada das cidades. A prática de 
construção de habitação de interesse social em áreas 
afastadas das regiões centrais colabora para a valori-
zação das áreas entre o centro e periferia devido ao 
investimento em infraestrutura em direção aos conjun-
tos habitacionais. Além disso, corrobora com a perife-
rização da pobreza construindo uma cidade segregada 
e fragmentada.

A partir da década de 80, com a tendência de 
ocupação do centro pelas camadas mais populares, o 
movimento de luta pela moradia foi se consolidando. A 
partir de 1977, pode-se observar um processo siste-
mático de ocupações em imóveis ociosos no centro 
de São Paulo, essas eram ocupações organizadas e 
articuladas politicamente para a reivindicação de direi-
tos. Passaram a trazer uma voz política, não o faziam 
mais apenas por necessidade. Antes disso, as ocupa-
ções tinham caráter mais espontâneo. Os movimentos 
populares perceberam que o centro da cidade era um 
importante território de disputa e que possuía visibili-
dade quando usado para reivindicações.

Assim, passaram a reivindicar o direito de morar 

no centro dignamente com urbanização e infraes-
trutura consolidada e bem servida de equipamentos 
urbanos e transporte público. O ano de 1977 marcou 
uma politização na luta pela moradia em áreas centrais 
e apresenta uma crítica ao modelo de urbanização no 
Brasil. 

Os movimentos populares conseguiram incluir 
a luta pela moradia e pelo direito à cidade nas pautas 
de discursões governamentais. Nos centros urbanos 
mais mobilizados começaram a ser feitos levantamen-
tos que mostravam a quantidade de imóveis vazios em 
contraponto a quantidade de famílias desabrigadas. 

Partiram, então, para o apontamento a essa 
contradição do modelo de desenvolvimento urbano: 
muita casa sem gente e muita gente sem casa. Modelo 
que é altamente concentrador de riqueza e produtor 
de desigualdade social.

As ocupações de terreno e imóveis ociosos 
ocorrem, além da necessidade, como parte de um sim-
bolismo de uma estratégia de mobilização coletiva de 
movimentos populares para a reivindicação de seus di-
reitos. Desde 1977 as ocupações aparecem, também, 
como forma de pressionar o poder público em vista de 
tentativas frustradas de diálogo e negociação.

É importante ter em vista que as ocupações são 
movimentos organizados que exigem logística e pes-
soal coordenando as atividades internas e mediando 
tanto conflitos internos quanto negociando com agen-
tes externos para orientar a direção das ocupações. 
No caso das ocupações nos centros urbanos, deve-se 
levar em consideração que se trata de um território 
mais visado e por isso está sujeito a maiores ações 
governamentais.

Fato é que o tema da produção de habitação de 
interesse social em áreas centrais foi incorporado na 
pauta governamental como resultado da visibilidade 
que as ocupações de imóveis ociosos desde 1977 
trouxeram para o tema. Foi necessário grande envolvi-
mento e articulação coletiva que envolveu movimen-
tos sociais, grupos universitários, organizações não 
governamentais (ONG) e políticos a favor de interes-
ses populares.

Durante esses anos de ocupações, começaram a 
surgir divergências dentro dos movimentos em relação 
à qualidade e segurança das condições habitacionais 
que os ocupantes se sujeitavam. As condições precá-
rias foram muitas vezes utilizadas pelo governo como 
justificativa para pressionar a retirada dos movimentos 
de dentro de imóveis ocupados. Por essas divergên-
cias dentro dos movimentos, surgiu um novo tipo de 
ocupação: antes se ocupava como forma de protesto 
e por necessidade, a ocupação era feita para morar; 
algumas lideranças dentro do movimento passaram a 
defender as ocupações apenas como forma de pro-
testo, devendo ser desfeitas dentro de poucos dias. 

Era uma divergência entre o caráter permanente e o 
provisório. A crítica ao modelo provisório era que as 
pessoas que estavam ali, em sua maioria, de fato o fa-
ziam por necessidade, por não ter mais nada a perder, 
por ser a única opção de um teto para se abrigar. Em 
suma, essas pessoas têm consciência dos riscos da 
ocupação, mas o fazem pela falta de alternativa.

Legitimidade das ocupações
Uma questão recorrente quando se trata das 

ocupações é a sua legitimidade. Essa seção tem 
como função elucidar sobre as diferenças entre 
legitimidade e legalidade, assim como aclarar a 
diferenças entre invasão e ocupação. É considerado 
legitimo o direito à resistência quando um grupo 
está em estado de privação material e desprovido 
de condições para viver dignamente. Nesse caso, os 
cidadãos sujeitos a essas condições estão desobri-
gados de obedecer ao ordenamento jurídico. Logo, 
as ocupações mesmo que afrontem o direito de 
propriedade, são legítimas como protesto e reivindi-
cação de direitos a que estão sendo privadas.

Considerando que o poder público está se 
omitindo no cumprimento de seus deveres, no caso 
o de fiscalizar o uso do solo e garantir a função so-
cial da propriedade, os movimentos sociais não es-
tão reivindicando uma nova ordem jurídica e sim o 
cumprimento da vigente. Atualmente, o poder judi-
ciário brasileiro já faz distinção entre invasão e ocu-
pação. Sendo a primeira considerada crime contra a 
propriedade privada e a segunda como instrumento 
de pressão política. Como desde 1997 os movi-
mentos são articulados politicamente e baseados 
na reivindicação de direitos eles não representam 
crime ao patrimônio.  São expressão de cidadania e 
instrumentos de pressão popular própria do Estado 
de Direito Democrático. Segundo a Constituição e 
o Estatuto da Cidade o não cumprimento da função 
social da propriedade criminaliza o uso especulativo 
da terra, e nesse caso o proprietário deve sofrer as 
punições previstas no Estatuto. Assim, a ocupação 
desses imóveis tem como objetivo garantir que pro-
priedade tenha um uso e assim proporcionar uma 
urbanidade melhor para a cidade.

A partir da vivência da vida urbana, surgem 
movimentos sociais que identificam um problema a ser 
resolvido e que procuram propor uma solução fren-
te a insuficiência ou ineficácia do governo para com 
a questão. São, portanto, ações coletivas, em geral, 
politizadas, que tendem a obter mudanças nas esferas 
social e cultural. Os movimentos sociais em prol da 
moradia são caracterizados pelas reivindicações por 
terras e vai contra o modelo de urbanização vigente 
que marginaliza as classes mais populares e privilegia 
as melhores áreas urbanas para as classes mais altas 
privando parte da população de seus direitos. 

Na madrugada do dia 23 de outubro de 2015 
integrantes do Movimento de Resistência Popular 
(MRP), que lutam pelo direito à moradia digna, ocu-
param o antigo Torre Palace Hotel, que se encontra 
abandonado no centro de Brasília. Na data da ocupa-
ção, segundo um dos coordenadores do movimento, 
Francinaldo Silva, cerca de 400 famílias estavam na 
edificação. Na época o prédio já estava abandonado 
há dois anos e não havia água, energia elétrica ou 
mobiliário. Elementos da construção, como as janelas, 
foram retiradas pelos proprietários do imóvel para 
inibir ocupações.

O MRP é o mesmo grupo que no início de 
setembro havia ocupado sete dos quinze andares do 
Saint Peter, outro hotel desativado na região central 
de Brasília, depois que tiveram que deixar acampa-
mento de mais de dois meses em área pública no 
Setor Bancário Norte, estacionamento da Secretaria 
de Fazendo do DF. 

“Enquanto não se resolve o problema das famí-
lias definitivamente, que o governo ceda um terreno 
para essas pessoas morarem, que seja em barraco de 
madeira ou de outra forma. O que não pode é essas 
famílias saírem daqui e morar na rua de novo, elas têm 

que parar em algum lugar. Enquanto o governo não 
fizer isso, nós vamos ficar aqui”, disse Edson Silva, um 
dos coordenadores do movimento.

Após negociação com o Governo do Distrito Fe-
deral, no dia 18 de setembro, eles foram levados para 
o Clube Primavera, em Taguatinga, a 40 minutos do 
centro de Brasília, onde ficaram por cerca de 30 dias. 
Na época da transferência a Secretaria de Relacionais 
Institucionais do DF pontuou que a ocupação do clube 
seria transitória e que os manifestantes receberiam 
cadastrados em programas de habitação popular.

No dia 20 de outubro de 2015, três dias antes 
da ocupação do Torre Palace Hotel, a Subsecretaria da 
Ordem Pública e Social (Seops) e a Agência de Fis-
calização do Distrito Federal (Agefis) fizeram a deso-
cupação do clube. Ainda segundo Francinaldo, esses 
órgãos alegaram que aquela era uma Área de Proteção 
Permanente e por isso não poderia estar ocupada. 
Segundo o coordenador, havia receios sobre ocupar 
o Torre Palace, mas foi a solução encontrada frente a 
alternativa de ficar sem onde morar.

“A pauta do movimento sempre foi a moradia, 
mas enquanto isso não for possível, que seja tomada 
alguma medida para suprir as necessidades das fa-
mílias. Se for um terreno para que elas se assentem 
provisoriamente, que seja legal, que não tenha proble-
ma judicial ou ambiental e que o governo também não 
crie um problema que não existe em cima da área”, 
disse Francinaldo Silva.

movimento de resistência 
popular

Imagem 19 e 20 -  Marcha Nacional pelo direito à cidade
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estudos de caso de 
ocupações

Edifício Praça XV
Localizado no centro histórico de Porto Alegre, o 

edifício teve o início de sua construção em 1950, mas 
nunca foi concluído. Conta com 19 pavimentos que 
somam mais de 6 mil m² de área construída. 

O projeto de retrofit da edificação foi realizado 
pelo arquiteto Marcelo Gotuzzo, que estuda referência 
de reciclagens de edificações promovidas por comuni-
dades autônomas. Gotuzzo defende que as cidades do 
futuro não podem conviver com espaços ociosos nos 
centros urbanos devido seu alto nível de infraestru-
tura, acesso a serviços e grande mobilidade. Segundo 
o arquiteto, sua proposta de reformar para o Edifício 
Praça XV, mais conhecido como Esqueleto, é voltada 
para uso público com projetos de inclusão social que 
trará retorno ao conjunto urbano.

O projeto nomeado de Espaço Autogéré, pos-
sui um programa arquitetônico flexível onde a gestão 
da edificação é de responsabilidade dos moradores. 
O projeto engloba um Centro Comunitário Autôno-
mo para uso público, habitação, cultura, formação, 
geração de renda, autonomia alimentar com terraços 
produtivos, enfermaria e assistência médica básica. Os 
primeiros andares abrigariam comércio e instituição 
de ensino para alunos carentes, os andares superiores 
seriam destinados à habitação.

A reforma mantém grande parte do concreto ar-
mado original utilizado na estrutura. Novos elementos 
em estrutura metálica reforçariam a estrutura existen-
te e seriam utilizados fechamentos leves e pré-fabrica-
dos. Ao final, contabiliza-se 10.513m² de área constru-
ída, sendo 6.800m² de habitação e 3.713m² a projetos 
complementares.

Ocupação Manuel Congo
O edifício Manoel Congo, batizado em ho-

menagem ao líder quilombola da região cafeeira de 
Vassouras no século 19, fica localizado na Rua Alcin-
do Guanabara, na Cinelândia. Antiga propriedade do 
INSS, o prédio público ficou abandonado por mais de 
15 anos e foi ocupado pela primeira vez no dia 28 
de outubro de 2007. Abandonado há uma década, o 
Manoel Congo se tornou o lar de 42 famílias antes 
desabrigadas, cerca de127 pessoas. Todos estão na 
ocupação, organizada por trabalhadores despejados de 
outros dois edifícios na região central do Rio, desde 28 
de outubro de 2007.

A maior parte deles pagava aluguel em comuni-
dades nas favelas ou vivia de favor na casa de paren-
tes antes de entrar no edifício, que pertencia ao INSS. 
Depois de sete anos de ocupação, com muitas idas e 
vindas na justiça, os ocupantes conseguiram, por meio 
da Associação de Apoio à Moradia, que o Estado do 
Rio de janeiro comprasse o edifício, avaliado em R$ 
916 mil pela CAIXA, com financiamento pelo Fundo 
Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS). 
Após a aquisição, que só poderia ser feita por um ente 
federado, o governo fluminense passou o seu direito 
de uso, como habitação popular, ao Movimento de 
Luta pela Moradia (MNLM).

Com estrutura original formada por 58 salas em 
dez andares, no princípio da ocupação cada um dos 
dez andares possuía apenas um único banheiro, pia e 
área de serviço que eram compartilhados por diversas 
famílias. Agora, o Manoel Congo está sendo transfor-
mado em 42 residências populares para famílias com 
renda até R$ 1,6 mil mensais, dentro da faixa 1 do 
Minha Casa Minha Vida, a única disponível na modali-
dade Entidades. A obra, a exemplo do projeto execu-

tado no Edifício Ipiranga da Avenida São João, em São 
Paulo, está entre as principais reformas realizadas pelo 
programa nas regiões metropolitanas brasileiras. 

Os apartamentos terão cinco plantas diferentes, 
variando de 29 a 63 metros quadrados, de acordo com 
o tamanho das famílias – os maiores receberão mais 
de cinco pessoas. “Para não ficar quebrando muito e 
aproveitar a estrutura existente, fomos adequando o 
tamanho das famílias às tipologias do projeto”, conta 
Lourdinha Lopes, líder do MNLM no Rio de Janeiro, 
que vive no Manoel Congo com o neto de 15 anos. 

Uma das prioridades na revitalização do edifício 
é a geração de renda para os moradores. Nesse sen-
tido, os primeiros andares serão transforados em res-
taurantes, casa de samba, cybercafé, salão de beleza e 
escritório para o MNLM. Outra parte dos recursos se-
rão destinados a ampliação do espaço educacional do 
prédio, chamado “Criarte”, onde as crianças da ocupa-
ção assistem aulas após a escola. Essa iniciativa, além 
de trazer movimento e cultura, vai ajudar na revitali-
zação da região servindo de exemplo para aumentar o 
fluxo de pessoas em diferentes horários do dia.

Todas as 42 famílias estão morando no lado do 
edifício que dá para a Rua Evaristo da Veiga enquanto 
as salas com janela para a Rua Alcindo Guanabara são 
convertidas em apartamentos. Depois disso, operários 
e famílias trocam de lado. De acordo com a CAIXA, o 
investimento na reforma é de R$ 2,9 milhões, o que 
dá uma média de R$ 70 mil por unidade habitacional, 
dinheiro proveniente do Fundo de Desenvolvimento 
Social do Ministério das Cidades e aplicado via Minha 
Casa Minha Vida Entidades

Edifício Ipiranga
Antigo prédio público, na avenida Ipiranga 

próximo ao cruzamento com a Avenida São João, será 
transformado em habitação para famílias com ren-
da de até R$ 1.600,00 com base em um projeto da 
entidade unificação das Lutas de Cortiços e Moradias 
(ULCM). O Edifício Ipiranga é o primeiro projeto do 
programa Minha Casa Minha Vida – Entidades em que 
um prédio público abandonado será transformado em 
habitação popular. Em seguida viria o já citado, Manoel 
Congo. 

A reforma começou em dezembro de 2014 e 
prometia abrigar mais de 480 pessoas em 120 aparta-
mentos financiados pelo programa Minha Casa Minha 
Vida – Entidades. A entidade responsável (ULCM) 
contratou a empresa Integra, que seria responsável 
pela modernização do prédio. 

A reforma teria como primeira etapa a demo-
lição das partes internas do edifícios e liberação da 
estrutura, que seria a principal parte reaproveitada. 
Todo o layout interno e as instalações seriam refeitas. 
Dessa forma o projeto previa dois tipos de unidades 
habitacionais, com tamanhos de 38m² e 55m², que 
apresentariam plantas de um quarto, projetadas como 
quitinete, e apartamentos de dois quartos, sala, cozi-
nha e banheiro.

O investimento estimado era de R$ 11,6 mi-
lhões, sendo R$ 9,1 milhões do governo federal, por 
meio do Ministério das Cidades, e R$ 2,5 milhões do 
governo do estado de São Paulo. O prédio tem 21 
andares e 7,1 mil metros quadrados de área constru-
ída. Os apartamentos serão erguidos em 15 andares. 
Os demais são do mezanino, térreo, subsolo com caixa 
d´água inferior e dois pavimentos superiores para a 
casa de máquina dos elevadores e outro reservatório 

d´água.
Por ser o primeiro edifício beneficiando com o 

Minha Casa Minha Vida – Entidades para a reabilita-
ção e modernização, representou grande avanço na 
inserção de habitação popular na região central de São 
Paulo. Trazer essa população para o centro significa 
melhorar a qualidade de vida por meio da aproximação 
das pessoas aos serviços necessários. Destinar um 
imóvel público para habitação sob gestão de um movi-
mento social mostrou, naquela época, grande progres-
so nas políticas habitacionais.

Imagem 21 (à esquerda inferior) - Edifício Praça XV
Imagem 22 (à esquerda superior) - Ocupação Manoel Congo

Imagem 23 (à direita) - Edifício Ipiranga 
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Para alcançar o direito à cidade e o direito à 
moradia é importante tratar de legislações e marcos le-
gais, nacionais e internacionais tais como: recomenda-
ções internacionais expedidas pela ONU, a Constitui-
ção Federal de 1988 (CF), o Estatuto da Cidade e seus 
instrumentos de 2001 e o manual de Direito à Mora-
dia Adequada da Secretaria de Direitos Humanos.

A reforma urbana e o direito a cidade devem 
pressupor a construção de uma cidade igualitária e 
democrática por meio de reforma social estrutural 
de caráter redistributivo. Deve-se focar em extinguir 
privilégios, reduzir as disparidades de infraestruturas 
existentes, conter a especulação imobiliária e proteger 
patrimônios de várias naturezas. Não se pode esque-
cer que a sociedade e todas as suas classes devem ter 
o direito de participar das decisões e do desenvolvi-
mento da cidade. 

O direito à moradia é um direito humano prote-
gido pela Constituição Federal de 1988 e por Ins-
trumentos Internacionais. Esse direito é reconhecido 
como um direito humano em diversas declarações e 
tratados internacionais de direitos humanos do qual o 
Estado Brasileiro é parte, em especial na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos de 1948 (artigo XXV, 
item 1) e no Pacto Internacional de Direitos Sociais, 
Econômicos e Culturais de 1966, Artigo 11.

Constituição de 88
A Constituição incluía moradia entre as neces-

sidades vitais básica que devem ser atendidas pelo 
salário-mínimo. No art. 5º, a Constituição define que a 
propriedade é um direito fundamental e que essa deve 
atender sua função social: 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem dis-
tinção de qualquer natureza, garantindo-se aos bra-
sileiros e aos estrangeiros residentes no País a invio-
labilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...] XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, 
ninguém nela podendo penetrar sem consentimento 
do morador, salvo em caso de flagrante delito ou de-
sastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por 
determinação judicial; [...]

XXII – é garantido o direito de propriedade;
XXIII – a propriedade atenderá a sua função 

social;
XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para 

desapropriação por necessidade ou utilidade pública, 
ou por interesse social, mediante justa e prévia inde-
nização em dinheiro, ressalvados os casos previstos 
nesta Constituição; [...]” (BRASIL, 1988, art. 5)

No art, 6º a CF define a moradia como um dos 
direitos sociais:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, 
a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desampa-
rados, na forma desta Constituição. ” (BRASIL, 1988, 
art. 5)

Os artigos 182 e 183 da CF tratam da política 
urbana, sendo que o art.182 confere ao poder público 
municipal o objetivo de ordenar o desenvolvimento 

constituição federal de 1988

das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar 
de seus habitantes. Determina também que o Plano 
Diretor é o instrumento base para o desenvolvimen-
to urbano e que deve definir uso e características de 
ocupação do território municipal. 

“§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função 
social quando atende às exigências fundamentais de 
ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos se-
rão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. 

§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, 
mediante lei específica para área incluída no plano 
diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietá-
rio do solo urbano não edificado, subutilizado ou não 
utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, 
sob pena, sucessivamente, de:

I - parcelamento ou edificação compulsórios;
II - imposto sobre a propriedade predial e terri-

torial urbana progressivo no tempo;
III - desapropriação com pagamento median-

te títulos da dívida pública de emissão previamente 
aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate 
de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessi-
vas, assegurados o valor real da indenização e os juros 
legais. ” (BRASIL, 1988)

O art. 183 trata da aquisição de propriedade por 
meio da ocupação prolongada, ininterrupta e sem opo-
sição desde que não tenha outra propriedade, garan-
tindo, assim o direito de propriedade para aquele que 
de fato dá uma função social para uma propriedade. 
É apresentado o direito de usucapião que vem a ser 
regulamentado em 2001 com a publicação do Estatu-
to da Cidade:

“Art. 183. Aquele que possuir como sua área ur-
bana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, 
por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, 

utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adqui-
rir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de 
outro imóvel

urbano ou rural. 
§ 1º O título de domínio e a concessão de uso 

serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, 
independentemente do estado civil. 

§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mes-
mo possuidor mais de uma vez.

§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos 
por usucapião.” (BRASIL, 1988)

O Estado tem o dever de executar políticas 
públicas habitacionais que protejam a moradia contra 
intervenção de terceiros e deve se abster de atos que 
ofendam o direito à moradia adequada.

estatuto da cidade

O Estatuto da Cidade, aprovado em 2001 com 
o apoio do Movimento Nacional pela Reforma Urbana 
(MNRU), é um documento que apresenta princípios 
e diretrizes que devem orientar a ação dos agentes 
públicos e privados no desenvolvimento das cidades 
de forma mais democrática e sustentável. Cidade e 
propriedade devem desempenhar suas funções sociais 
definidas pelo Plano Diretor de cada município. 

O documento define instrumentos que o poder 
público deve se utilizar para combater problemas de 
desigualdade social e territorial. Alguns instrumentos 
ajudam a garantir a função social da propriedade tais 
como: parcelamento e edificação compulsórios, impos-
to sobre a propriedade imobiliária urbana progressivo 
no tempo, desapropriação com títulos da dívida públi-
ca, direito de preempção, outorga onerosa do direito 
de construir. Outros são utilizados no processo de 
regularização fundiárias: usucapião urbano, concessão 
do direito real de uso e zonas especiais de interesse 
social. 

O Estatuto da Cidade é a lei federal que regula-
menta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal 
de 1988 que tratam de política urbana. Ele estabelece 
normas que regulam o uso da propriedade urbana 
em prol do bem coletivo e do desenvolvimento das 
cidades.  

Seu principal instrumento é o Plano Diretor, 
que reúne os demais instrumentos e estabelece como 
cada porção do território municipal deve cumprir sua 
função social, e, por isso, deve ser revisto a cada dez 
anos. Ele deve ser organizado de forma a aliar desen-
volvimento social, econômico e territorial, para tanto, 
deve contar com a participação efetiva da população e 
de diversos segmentos da sociedade em todas as eta-
pas da produção. Sendo o Plano Diretor a integração 
de políticas setoriais, o Município deve se aproveitar 

Função social da propriedade
Atualmente o conceito de propriedade deixou 

de ser uma relação absoluta entre o proprietário e 
o bem e passou a ser vista como uma relação entre 
indivíduo, bem e sociedade, dessa maneira o proprie-
tário passa a ter obrigação de usa sua propriedade 
sem desrespeitar direitos coletivos. Nesse sentido, a 
propriedade deve cumprir sua função social prevista 
pelo Plano Diretor favorecendo a comunidade na qual 
se insere. Assim, o cumprimento da função social da 
propriedade passa a ser requisito para que o Estado 
proteja o direito à propriedade.

Como já explicado, na Constituição Federal de 
1988 o direito à propriedade foi garantido enquanto 
direito fundamental (art. 5º, XXII), sendo um direito in-
violável e essencial ao ser humano, assim como direito 
a vida, a liberdade, a segurança, etc., entretanto, tam-
bém à propriedade foi atribuído interesse social, pois o 
art. 5º, XXIII prega que “a propriedade atenderá a sua 
função social”, portanto, fica condicionada à efetivida-
de de sua função social. 

O Estatuto da Cidade em seu art. 39 dispõe que 
“A propriedade urbana cumpre sua função social quan-
do atende às exigências fundamentais de ordenação 
da cidade expressas no plano diretor, assegurando o 
atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à 
qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimen-
to das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes 
previstas no art. 2º desta Lei. ”

Instrumentos urbanísticos 
O Estatuto defini um conjunto de instrumentos 

para que o Município tenha condições de gerir uma 
política urbana que garanta a função social da proprie-
dade e o direito de todos à cidade. Ao citar os ins-
trumentos jurídicos e políticos, o Estatuto fornece ao 
município maneiras que possibilitam: 

a) Intervenção social sobre propriedade privada: 
desapropriação, servidão e limitações administrativas, 
tombamento, instituição de unidades de conservação, 
parcelamento, edificação, ou utilização compulsórios e 
direito de preempção;

b) Regularização fundiária das ocupações de in-
teresse social: concessão de direito real de uso, usuca-
pião, direito de superfície, legitimação de posse; 

c) Indução do desenvolvimento urbano e redis-
tribuição à coletividade dos benefícios decorrentes do 
processo de urbanização:  outorga onerosa do direito 
de construir, transferência do direito de construir, ope-
rações consorciadas.

desse poder de regulação e alinhar suas políticas de 
esferas pertinentes e programar seus investimentos no 
tempo.
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Instrumentos urbanísticos 
e as ocupações

No caso das ocupações de edifícios abandona-
dos em áreas centrais os instrumentos que poderiam 
estar envolvidos no processo são: parcelamento, edi-
ficação ou utilização compulsórios; IPTU progressivo 
no tempo; desapropriação com pagamento de títulos; 
usucapião; direito de superfície, da outorga onerosa 
do direito de construir, transferência do direito de 
construir e transferência do direito de uso.

Parcelamento, edificação ou utilização compul-
sórios, IPTU progressivo no tempo e desapropriação 
com pagamento de títulos, que quando aplicados em 
cascata leva à compra do edifício pelo município que 
pode destinar a edificação, através da transferência do 
direito de uso, para habitação de interesse social. Esse 
caminho foi aplicado em ocupações como a ocupação 
do Edifício Prestes Maia, Hotel Cambrigde. No assen-
tamento 20 de Novembro e nas, já citadas, Ocupação 
Manoel Congo e Edifício Ipiranga, o caminho foi mais 
curto, como a edificação já era propriedade do gover-
no, a luta foi pela transferência do direto de uso e pela 
reforma. 

Usucapião, que no caso de ocupações mais 
longas e initerruptas pode conceder a posse da pro-
priedade para os ocupantes. Essa situação foi vista no 
caso do Edifício União em São Paulo, onde os ocu-
pantes coseguiram usucapião coletivo para todos os 
moradores.

Aquele que possuir como 
sua área ou edificação 
urbana de até 250,00 m², 
ininterruptamente e sem 
oposição, utilizando-a para 
sua moradia ou de sua 
família, adquirir-lhe-á o 
domínio, desde que não seja 
proprietário de outro imóvel.

As áreas urbanas com mais 
de 250,00m² quadrados, 
ocupados por população de 
baixa renda para sua mora-
dia, por cinco anos ou mais 
initerruptamente e sem 
oposição, onde não for 
possível identificar os lotes, 
podem ser usucapiadas 
coletivamente, desde que os 
possuidores não sejam 
proprietários de outro imóvel 
urbano ou rural.

Instrumentos e objetivos

Do parcelamento, edifi-
cação ou utilização com-
pulsórios

Evitar especulação 
imobiliária; garantir a função 
social do lote

Áreas determinadas pelo 
Plano Diretor em solo 
urbano não edificado, 
subutilizadoo ou não utiliza-
do

Aplicação Características e observações

Plano Diretor e leis municipais determi-
nam condições de prazos

Do IPTU progressivo no 
tempo

Evitar expeculação 
imobiliária e garantir a 
função social do lote

Áreas determinadas pelo 
Plano diretor em solo urbano 
não edificado, subutilizado 
ou não utilizado. No caso do 
não cumprimento do instru-
mento anterior

Prazo máximo de cinco anos. O valor da 
alíquota não excederá a duas vezes o 
valor referente ao ano anterior até atingir 
alíquota máxima de 15%

Da desapropriação com 
pagamento em títulos

Evitar expeculação 
imobiliária e garantir a 
função social do lote

Áreas determinadas pelo 
Plano Diretor em solo 
urbano não edificado, 
subutilizado ou não utilizado. 
No caso do não cumprimen-
to do instrumento anterior 
(Cinco anos de cobrança do 
IPTU progressivo)

Município partirá para desapropriação 
do imóvel, com pagamento em títulos da 
dívida pública. O Município ou o 
adquirente do imóvel tem as mesmas 
obrigações de parcelamento, edificação 
ou utilização previstas anteriormente.

Da concessão de uso 
especial para fins de mora-
dia

VETADO

Da usucapião especial de 
imóvel urbano

Garantir o domínio do 
terreno a um ocupante

O possuidor pode acrescentar o tempo 
de sua posse à de seu antecessor, contan-
to que ambas sejam contínuas.

O condomínio especial constituído é 
indivisível, salvo deliberação favorável 
tomada por, no mínimo, dois terços dos 
condôminos, no caso de execução de 
urbanização posterior à constituição do 
condomínio.

A usucapião especial coletiva de imóvel 
urbano servirá de título para registro no 
cartório de registro de imóveis.

Instrumentos e objetivos

Do direito de superfície
Garantir o cumprimento 

da função social da proprie-
dade

O proprietário urbano 
poderá conceder a outrem o 
direito de superfície do seu 
terreno, por tempo determi-
nado ou indeterminado. 

Aplicação Características e observações

As condições e obrigações deverão ser 
estabelecidas em contrato que deve 
atender a legislação urbanística.

Do direito de preempção
Garantir o acesso ao 

Poder Público à áreas para 
regularização fundiária, 
habitação de interesse 
social, reserva fundiária, 
ordenamento e direciona-
mento da expansão urbana, 
equipamentos urbanos e 
comunitários, espaços de 
lazer e áreas verdes, 
unidades de preservação 
ambiental, histórico, cultural 
e paisagístico

Áreas determinadas pelo 
plano diretor

O Poder Público tem a preferência para 
a aquisição de imóvel urbano em caso de 
venda do imóvel

Da outorga onerosa do 
direito de construir

Arrecadar recursos munic-
ipais para investimentos na 
cidade

Áreas determinadas pelo 
plano diretor

O plano diretor deve definir áreas onde 
o direito de construir pode ser exercido 
acima do coeficiente de aproveitamento 
básico adotado, mediante contrapartida a 
ser prestada pelo beneficiário. Em algu-
mas áreas o plano diretor pode definir a 
possibilidade de alteração de uso do solo 
mediante contrapartida a ser prestada 
pelo beneficiário. As leis municipais 
deverão determinar: a fórmula de cálculo 
para a cobrança, os casso de isenção do 
pagamento da outorga e a contrapartida 
do beneficiário.

Das operações urbanas 
consorciadas

Melhorias urbanísticas, 
estruturais e sociais em 
áreas precárias, mediante 
participação dos moradores, 
usuários e investidores 
privados, coordenados pelo 
poder público

Áreas determinadas pelo 
plano diretor

Os benefícios dessas operações devem 
ser distribuídos entre a população direta-
mente afetada, poder público e investi-
dores privados. 

O Poder Público tem a liberdade de 
oferecer incentivos como modificações 
dos parâmetros e características de 
parcelamento, uso e ocupação do terreno, 
potencial adicional de construção, dentre 
outros.

É recomendado a implementação de 
programas habitacionais atrelados às 
operações urbanas, especialmente em 
casos que envolvam remanejamentos de 
famílias.

Instrumentos e objetivos

Da transferência do 
direito de construir

Garantir o cumprimento 
da função social da proprie-
dade sem ferir o direito de 
propriedade

Áreas determinadas pelo 
plano diretor em imóveis 
considerados necessários 
para: implantação de equipa-
mentos urbanos e comu-
nitários, preservação ambi-
ental, histórica, paisagística, 
social ou cultural, ou regular-
ização fundiária e habitação 
de interesse social.

Poder Público poderá autorizar o 
proprietário de imóvel urbano, privado ou 
público, a exercer em outro local, ou 
alienar, mediante escritura pública, o 
direito de construir previsto no plano 
diretor.

Aplicação Características e observações

Do estudo de impacto de 
vizinhança

Evitar que atividades 
desenvolvidas tenham um 
impacto urbano maior que 
infraestrutura urbana possa 
suportar. 

Lei municipal deverá 
estabelecer quais empreen-
dimentos e atividades 
privados ou públicos que 
serão sujeitos ao EIV para 
sua aprovação.

O estudo de impacto de vizinhança 
apresentará efeitos positivos e negativos 
para a população residente na área e suas 
proximidades, e deve incluir: adensamen-
to populacional, equipamentos urbanos 
comunitários, uso e ocupação do solo, 
valorização imobiliária, geração de tráfego 
e demanda por transporte público, venti-
lação e iluminação, paisagem urbana e 
patrimônio natural e cultural.
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Zona Urbana do Conjunto
Tombado

Dada a divisão do macrozoneamento do Dis-
trito Federal determinada pelo Plano Diretor de 
ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDOT) o 
Setor Hoteleiro Norte encontra-se na dentro da Zona 
Urbana do Conjunto Tombado e se encaixa da Escala 
Gregária dentre as classificações propostas por Lúcio 
Costa. A Zona Urbana do Conjunto Tombado apresen-
ta interesse histórico, cultural, urbanístico, paisagístico 
e ambiental e, segundo o PDOT, deve respeitar restri-
ções estabelecidas para sua preservação. 

A área inserida no conjunto tombado é carac-
terizada por ser centro político, econômico, social e 
cultural dentro DF, além de ser centro político nacio-
nal. Por isso, apresenta sempre apresenta demanda 
por novos espaços para a realização de atividades e 
por infraestrutura urbana.

O conjunto tombado, apensar de consolidado, 
ainda apresenta área não ocupadas, setores a serem 
implantados, núcleos urbanos com problemas a serem 
equacionados, além de edifícios abandonados que não 
cumprem a função social da propriedade. A ocupação 
e uso do solo devem ser orientados, principalmente, 
por valores ambientais e planejamento de infraestrutu-
ra otimizando a ocupação e considerando a capacida-
de da bacia do Lago Paranoá.

O PDOT, na definição de uma zona de preserva-
ção de um conjunto tombado, busca reforçar a preser-
vação das quatro escalas estruturadoras da concepção 
urbanística da cidade - monumental, residencial, gre-
gária e bucólica -, e da ambiência do conjunto urbano. 
Nesse sentido, busca-se equacionar o desenvolvimen-
to urbano e a proteção do patrimônio cultural.

Estratégia de revitalização de 
conjuntos urbanos

A seção 3.2 do PDOT DF trata de estratégias 
de revitalização de conjuntos urbanos que tem valor 
simbólico para a história do DF e que estejam passan-
do por processo progressivo de degradação. Nesse 
sentido o documento procura fixar elementos para 
que sejam preservadas as características urbanas 
ainda que objetivem a transformação e atribuição de 
novos valores aos espaços e objetos de intervenção. 
Ressalta, ainda, a importância dos espaços públicos na 
revitalização de ambientes construídos a medida que 
são responsáveis pela articulação e estruturação do 
conjunto urbano.

“A revisão dos usos potencializa a utilização dos 
espaços em diferentes períodos do dia e da semana. 
A revitalização passa também pela reabilitação dos 
edifícios, tanto os de interesse histórico e artístico 
como aqueles sem interesse arquitetônico específico, 
mas que fazem parte do conjunto urbano objeto da 
intervenção. Embora não singulares, estes edifícios 
contribuem para a integridade e regularidade do es-
paço urbano, mediante respeito aos alinhamentos de 
fachada, alturas regulares e tipologias semelhantes. ” 
(PDOT, p. 181)

Estratégia de revitalização dos 
Setores Centrais de Brasília

Os setores centrais de Brasília correspondem ao 
Setor Comercial Sul e Norte, Setor Bancário Sul e Nor-
te, Setor de Autarquias Sul e Norte, Setor Hoteleiro 
Sul e Norte, Setor de Diversões Sul e Norte, Setor de 
Rádio e Televisão Sul e Norte; e são a materialização 
da escala gregária idealizada no Plano Urbanístico de 
Lúcio Costa para Brasília.

“A degradação crescente do espaço livre público, 
a não consolidação do projeto urbanístico de alguns 
setores e a saturação de veículos e áreas de estaciona-
mento indicam a tendência de declínio da área central 
de Brasília. O abandono de áreas centrais em centros 
urbanos e a tentativa das autoridades públicas em res-
gatar a dinâmica destes espaços foi recorrente na prática 
urbanística dos últimos 30 anos. Algumas iniciativas 
tiveram grande êxito dando foco na intervenção sobre o 
espaço livre público. A revitalização dos Setores Centrais 
deve privilegiar este tipo de abordagem. A transferên-
cia de algumas atividades para descongestionar a área 
central deve conjugar-se com a absorção de funções, 
especialmente de caráter cultural, que sejam capazes de 
revitalizar estes espaços urbanos, mediante a construção 
de novas dinâmicas. ” (PDOT, p. 181)

Nesse sentido, o PDOT pontua que o projeto 
urbano deve conter melhorias no mobiliário urbano e 
pavimentação, projeto de sinalização urbana, revisão 
de estacionamentos e revitalização ou renovação de 
edificações degradadas. Ressalta ainda a importância 
dessas intervenções dada a centralidade da região e a 
alta concentração de postos de trabalho no DF.

Suas principais diretrizes de intervenção devem 
ser:

• Objetivo: Requalificar os espaços urbanos; di-
versificar usos visando evitar o esvaziamento fora dos 
horários de trabalho; revitalizar ou renovar edificações 
degradadas; proporcionar espaços de convívio e tratar 
os espaços de conflito.

• Usos: multifuncionais.
• Atividade âncora: prestação de serviços.
• Estruturar sistema de espaços livres próprios 

ao estar e à convivência;
• Articular as áreas edificadas;
• Rever a ocupação dos lotes vazios;
• Finalizar a ocupação dos Setores de Autarquia 

Norte e Bancário Norte;
• Reestruturar a circulação viária;
• Promover a continuidade dos espaços de 

pedestres, com as adaptações necessárias à acessibili-
dade nos diversos setores.

Gestão do território
A seção 4 do PDOT trata de gestão do território 

e aplicação de instrumentos urbanísticos no DF. Nesse 
sentido os instrumentos visam alcançar um desenho 
urbano mais democrático, sustentável e adequado a 
novos paradigmas. A cidade é vista como um produto 
da ação coordenada de múltiplos agentes e adequação 
na legislação que acompanhe a dinâmica da produção 
da cidade. Os instrumentos urbanos são uma interface 
entre o planejamento e a cidade construído que ajuda 
a mediar os interesses de mercado e da coletividade. 
O PDOT quais instrumentos e onde eles podem ser 
aplicados para que se possa alcançar objetivos previs-
tos.

Os instrumentos destinados à otimização das 
áreas ainda disponíveis na Zona Urbana do Conjunto 
Tombado e na Zona Urbana Consolidada são: Par-
celamento, Edificação ou Utilização Compulsórios, 
IPTU Progressivo no Tempo e a Desapropriação com 
pagamento de títulos; Direito de Superfície, Direito de 
Preempção. O instrumento que é destinado à opera-
cionalização da estratégia de oferta de áreas habitacio-
nais é o Urbanizador social.

Instrumentos destinados à 
otimização das áreas disponíveis 
na Zona Urbana do Conjunto 
Tombado e na Zona Urbana 
Consolidada 

Nas duas zonas em questão é necessário um 
melhor aproveitamento das áreas com urbanização e 
ocupação consolidadas, mediante ocupação de terre-
nos vazios ou subutilizados. 

“O Parcelamento, Edificação ou Utilização Com-
pulsórios, o IPTU Progressivo no Tempo e a Desapropria-
ção com pagamento de títulos são instrumentos volta-
dos à indução da ocupação urbana em áreas já dotadas 
de infraestrutura e equipamentos. Especialmente em 
áreas centrais, onde alguns imóveis são mantidos vazios, 
estes instrumentos pressionam os empreendedores a 
dispor no mercado suas propriedades. Como consequ-
ência, não são todos os imóveis que estarão sujeitos 
à aplicação destes instrumentos, mas principalmente 
aqueles que supõem a redução da oferta de áreas do 
mercado, implicando a necessidade de expansão do pe-
rímetro urbano para abrigar as demandas de urbanização 
ou nos casos em que é notório o processo de especula-
ção imobiliária. “ (PDOT, p. 298)

Já o Direito de Superfície é o instrumento que 
separa a propriedade do terreno do direito de edifi-
cação, assim, a propriedade do que for construído em 
um terreno é da pessoa que detém o direito de super-
fície embora a propriedade do terreno não seja neces-
sariamente desta mesma pessoa. 

A Outorga Onerosa do Direito de Construir con-
cede o aumento de potencial construtivo em troca do 
pagamento de contrapartida, como forma de compen-
sar os investimentos em infraestrutura para atender a 
este aumento de potencial construtivo.

A otimização das áreas pode ser promovida 
mediante alteração dos usos, buscando-se atividades 
mais atrativas e adequadas às dinâmicas urbanas. A va-
lorização de imóveis particulares derivada da alteração 
de uso deverá ser recuperada por meio da Outorga 
Onerosa da Alteração de Uso.

Instrumentos destinados à 
operacionalização da estratégia 
de oferta de áreas habitacionais

Esse instrumento objetiva o aumento da oferta 
de habitação social a partir de incentivos a ação de 
empresários para viabilizar a construção de edifícios. 
Nesse sentido o Urbanizador Social é o empresário 
interessado em realizar empreendimento imobiliários 
voltados à habitação social, voltada para a população 
com renda compreendida entre 2,5 e 5 salários míni-
mos.

“Este empreendedor poderá doar ou disponibilizar 
imóveis abaixo do preço de mercado em troca de contra-
partidas, tais como adoção de parâmetros diferenciados da 
urbanização, financiamento público dos estudos ambien-
tais ou de obras de infraestrutura e financiamentos a juros 
baixos através da Caixa Econômica Federal e do Sistema de 
Financiamento Habitacional. “ (PDOT, p. 299)

Setores centrais de Brasília

Torre Palace Hotel

Zona urbana do conjunto tombado

Legenda
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plano de preservação do 
conjunto urbanístico de 

brasília - ppcub
No Plano de Preservação do Conjunto Urbanís-

tico de Brasília (PPCUB) o Setor Hoteleiro Norte se 
encaixa na escala Gregária e dentro de suas divisões 
se enquadra na área de preservação 3 (AP3). A AP3 é 
dividida em unidade de preservação (UP, dentre elas o 
Setor Hoteleiro Norte está localizado na UP2. A tabela 
a seguir traz informações referentes à área de estudo.

Delimitação do Setor Hoteleiro Sul e Norte

Demais Lotes do SHN 
e SHS - embasamento

COMERCIAL
47-G Comércio Varejista, exceto: 47.11-3 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominân-
cia de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados; 47.24-5 Comércio varejista de hortifruti-
granjeiros; 47.3 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores; 47.4 Comércio varejista 
de material de construção; 47.84-9 Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
53-H Correios e Atividades de Entrega;
56-I Alimentação;
58-J Edição e Edição Integrada à Impressão;
59-J Atividades Cinematográficas, Produção de Vídeos e de programas de Televisão; Gravação de Som e 
Edição de Música;
60-J Atividades de Rádio e de Televisão;
61-J Telecomunicações;
62-J Atividades de Serviços de Tecnologia da Informação;
63-J Atividades de Prestação de Serviços de Informação;
64-K Atividades de Serviços Financeiros;
65-K Seguros, Resseguros, Previdência Complementar e Planos de Saúde;
66-K Atividades auxiliares dos Serviços Financeiros, Seguros, Previdência Complementar e Planos de 
Saúde;
68-L Atividades Imobiliárias;
69-M Atividades Jurídicas, de Contabilidade e de Auditoria;
70-M Atividades de Sedes de Empresas e de Consultoria em Gestão Empresarial;
71-M Serviços de Arquitetura e Engenharia, testes e análises técnicas;
72-M Pesquisa e Desenvolvimento Científico;
73-M Publicidade e Pesquisa de Mercado;
74-M Outras Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas;

77-N Aluguéis não-Imobiliários e Gestão de Ativos Intangíveis não-Financeiros;
78-N Seleção, Agenciamento e Locação de Mão-de-Obra;
79-N Agências de Viagens, Operadores Turísticos e Serviços de Reservas;
80-N Atividades de Vigilância, Segurança e Investigação;
81-N Serviços para Edifícios e Atividades Paisagísticas;
82-N Serviços de Escritório, de Apoio Administrativo e outros Serviços Prestados principalmente às 
Empresas;
85-P Educação exceto: 85.1 Educação infantil e ensino fundamental, e 85.2 Ensino médio;
91-R Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental, exceto: 91.03-1 Atividades de jardins botâni-
cos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental;
92-R Atividades de Exploração de Jogos de Azar e Apostas;
93-R Atividades Esportivas e de Recreação e Lazer exceto :93-R Atividades Esportivas e de Recreação e 
Lazer: 93.21-2 Parques de diversão e parques temáticos;
94-S Atividades de Organizações Associativas, exceto: 94.91-0 Atividades de organizações religiosas.
95-S Reparação e Manutenção de Equipamentos de Informática e Comunicação e de Objetos Pessoais 
e Domésticos;
96-S Outras Atividades de Serviços Pessoais.
INSTITUCIONAL
84-0 Administração Pública, Defesa e Seguridade Social.
55.1 Hotéis e Similares, exceto: 55-I Alojamento, e 5510.8/03 Motéis
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A- ATRIBUTO DE CONFIGURAÇÃO URBANA

Constitui parte do centro urbano inscrevendo-se na escala gregária proposta 
para a cidade, esta formada por setores diferenciados segundo um rígido 
zoneamento de usos, refletido na denominação de cada um dos setores, 
carecendo de maior diversificação de usos e atividades. O centro configu-
ra-se como ponto referencial na paisagem pela verticalização de suas 
edificações com alturas variadas, rompendo com a horizontalidade domi-
nante no conjunto urbanístico como um todo. Os diferentes setores são 
separados por barreiras viárias e topográficas configurando um espaço 
descontínuo.

Esses setores fazem parte da denominada escala gregária, que se caracteriza 
por espaços mais densos, propícios ao encontro, nos quais são permitidos 
usos diversificados e onde foi prevista a verticalização da paisagem.
Os espaços abertos – praças e vias tem seu uso e vitalidade comprometidos, 
por desníveis, falta de tratamento paisagístico e de mobiliário urbano 
adequados, sistema viário truncado e iluminação pública insuficiente. A 
ausência de atividades de apoio como bares, cafés, restaurantes relacionados 
ao espaço público são influentes na degradação.

Há edificações de interesse histórico e valor patrimonial na UP como o Hotel 
Nacional.

TECIDO
(MALHA / PARCELAMENTO DO SOLO / CHEIOS E VAZIOS)

Área consolidada da Zona Central, com característica morfológica preser-
vada, ou seja, o gabarito não uniforme que define o centro urbano previsto 
no Relatório do Plano Piloto. Apresenta problemas graves relacionados à 
mobilidade urbana, excesso de áreas de estacionamentos e ausência de 
atividades de suporte à atividade predominante. Assim como toda a zona 
central, apresenta ausência de tratamento das áreas abertas e falta de identi-
dade no que tange à paisagem urbana.

C - QUESTÕES PARA MONITORAMENTO

Predominância de edificações em altura, na forma de torres sobre embasa-
mento, com altura variável, limititada ao máximo de 65m que imprimem a 
característica de centro urbano do Plano Piloto. Uso predominante comer-
cial/prestação de serviços hoteleiros no corpo/torre e ocupação multifun-
cional ao nível de térreo/base.

D - CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DA ÁREA

Lucio Costa, em Brasília Revisitada, sugere “não insistir na excessiva setor-
ização de usos no centro urbano — aliás, de um modo geral, nas áreas não 
residenciais da cidade, excetuando o centro cívico. O que o plano propôs foi 
apenas a predominância de certos usos, como ocorre naturalmente nas 
cidades espontâneas.” Assim, devem ser reforçados nos setores os usos que 
caracterizam a função de centro urbano tais como comércio, instituições e 
serviços em geral, neste caso usos que caracterizam a predominância da 
função hoteleira. Deverão ser estimulados os usos multifuncionais na base 
dos edifícios (atividades de apoio ao uso predominante), voltadas para o 
exterior e com acesso público.

E - REGIME DE USOS E ATIVIDADES

ESPAÇOS ABERTOS
(DESENHO URBANO / VEGETAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO / CAMINHOS DE PEDESTRES / MOBILIÁRIO / ESCULTURA / ADORNO / USOS)

EDIFICAÇÕES
(VOLUMETRIA / LINGUAGEM / COMPOSIÇÃO / VALOR HISTÓRICO / USOS)

SETOR HOTELEIRO NORTE E SUL - SNH / SNS ESCALA PREDOMINANTE: GREGÁRIA
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UP2 SETOR HOTELEIRO NORTE E SUL - SNH / SNS ESCALA PREDOMINANTE: GREGÁRIA

PURP
10

G - NÃO É PERMITIDO O PARCELAMENTO DO SOLO

H - ESPAÇO PÚBLICO

Lucio Costa, em Brasília Revisitada, sugere “reexaminar os projetos dos setores centrais, sobretudo os ainda pouco edificados, no sentido de propiciar a efetiva existência da escala gregária (...) prevendo percursos contínuos e animados para 
pedestres e circulação de veículos dentro dos vários quarteirões, cuja ocupação deve, em princípio, voltar-se mais para as vias internas do que para as periféricas.
Deverá ser reforçado o caráter gregário dos setores, por meio de projeto urbanístico que preveja: 
 (i) a estruturação e valorização dos caminhos de pedestres, promovendo tratamento paisagístico adequado e introduzindo atrativos ao longo dos percursos; 
 (ii) a melhoria as condições de acessibilidade aos setores; 
 (iii) a articulação dos espaços de uso público; 
 (iv) o melhor aproveitamento dos imóveis, em particular dos não construídos ou subutilizados; 
 (v) a reavaliação do sistema viário e a circulação de veículos no sentido de solucionar conflitos e retenções, bem como disciplinar as áreas de estacionamento.

I - ESTACIONAMENTOS

Deverá ser promovido o incentivo à construção de estacionamentos subterrâneos e estudada a implantação de áreas de estacionamento tarifado.

J - EPLANOS E PROJETOS / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES

Os estudos deverão considerar as proposições de interligação das áreas, de acessibilidade e melhorias dos espaços de uso público, conforme Projeto de Revitalização dos Setores Centrais desenvolvido pelo GDF em 2010 e diretrizes estabe-
lecidas na Subseção I, Seção I, Capítulo II, Título III, desta lei complementar. A reformulação do gabarito de lotes, conforme estabelecido nesta lei complementar, poderá ser obtido através de “Outorga Onerosa do Direito de Construir”. A alter-
ação não poderá implicar edificação com altura superior a 65m.

OBSERVAÇÃO: O documento original direciona para a GB 003/1 para maiores informações sobre uso, gabarito e normas de edificação.
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brasília revisitada

No documento Brasília Revisitada escrito por Lú-
cio Costa, defende a escala gregária aplicada no centro 
da cidade como um espaço urbano mais densamente 
utilizado e propício ao encontro. Pontua ainda que 
para a preservação do conjunto urbanístico e suas es-
calas algumas medidas devem ser tomadas, dentre elas 
a reavaliação dos setores centrais a fim de propiciar a 
efetiva escala gregária prevendo percursos contínuos 
e adequados para pedestres e circulação de veículos. 
Nesse sentido, deve-se evitar a excessiva setorização 
de usos no centro urbano, afirmando que o proposto 
pelo plano foi apenas a predominância de certos usos. 
Ainda no documento, Lúcio Costa demostra preocupa-
ção em aumentar a oferta de habitação para a popula-
ção de baixa renda.

Imagem 24 - Brasília



56 57

gb0003/1

É um documento complementar ao PPCUB e 
apresenta informações de uso, gabarito e normar de 
edificação. A tabela a seguir traz informações relevan-
tes e referentes à edificação estudada.

GB0003/1 - USO GABARITO E NORMAS DE EDIFICAÇÃO
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Optativo(s) quando destinado(s) a depósito, caixa forte e seus equipamentos, lavanderias, cozinhas e demais serviços gerais de permanência transitória e espercial, diurnas ou 
noturnas, desde que observadas as normas de iluminação, ventilação e segurança, estabelecidas pelo Código de Edificações de Brasília. 

O pavimento térreo dos blocos, compreendido pela área de sua projeção, destina-se aos serviços de recepção, portaria, comunicação, sala de espera, administração e hall de 
acesso aos hotéis, salões de convenções, esposições e auditórios.

Uso optativo, podendo sua destinação ser complementar ao programa estabelecido para o embasamento, neste mesmo nível.

O pé direito mínimo permitido é de 3,50m com exceção feira para projeções cujo gabarito de altura especifique 13,50m, onde o pé direito minimo é de 2,60m.

Será obrigatória, nos lotes e projeções destinados a hotel, a utilização de pelo menos um dos subsolos, para garagem.

Destinado às unidades habitacionais (UH) que correspondem aos espaços de uso privativo do hóspede, para seu estar, higiene e repouso.

Todas as UHs disporão de aberturas para o exterior, em proporção adequada à área do respectivo piso, conforme normas do Código de Edificações de Brasília.

As UHs dos hoteis (H) serão constituídas no mínimo, de quarto de casal, banheiro privativo e locais apropriados para a guarda de roupa e de objetos pessoais do hóspede

Suítes são unidades habitacionais especiais e constituídas, no mínimo, dos elementos constantes nas UHs e sala de estar.

Consideram-se UHs conjugáveis duas ou mais UHs que possuam comunicação entre si e que possam ser utilizadas independentemente uma das outras, ou em conjunto.

Em caso de opção pela construção do embasamento, será permitido o uso de pilotis, no nível do 1º pavimento do bloco, com serviços de bar, sauna e outros de apoio às 
atividades ao ar livre desenvolvidas na cobertura do embasamento.

O pé direito mínimo admitido para os pavimentos tipo é de 2,60m.
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Na cobertura do bloco, será permitida, opcionalmente a cosntrução de terraço coberto, com uma ocupação máxima de 40% da área de cobertura, destinado a atividades 
culturais, de lazer, restaurante, englobando neste percentual de ocupação, as caixas d’água e casas de máquinas, sendo contudo vedada a sua utilização para escritório e/ou 
salas comerciais. 

Os elementos de vedação, quaisquer que sejam os materiais utilizados, deverão distar de 2,50m dos limites da cobertura, podendo no entanto, os elementos estruturais 
atingirem a estes limites.

O pé direito mínimo paa este nível é de 2,40m.

Não será permitida a colocação de letreiros luminosos sobre a cobetura e/ou casas de máquinas, devendo ser previsto no projeto arquitetônico, sua composição na fachada, 
se for o caso.

Os equipamentos de aquecimento solar não poderão ultrapassar a linha de coroamento do bloco, devendo-se prever espaço necessário a sua instalação.

Os subsolos deverão atender às seguintes condições: Não ocupar área superior a duas vezes a dimensão da projeção. Na opção da utilização do embasamento, a ocupação 
do subsolo poderá corresponder à projeção deste.
Nos casos de interferência com redes de serviços públicos, o interessado se obrigará com os encargos de remaneja-
mento das mesmas.

Quando ultrapassarem os limites da projeção, sua laje de cobertura deverá estar a um metro abaixo da cota de soleira 
do bloco, dimensionada para sobrecarga de jardins, de estacionamentos e rolamento de veículos pesados. 

Prever estacionamento de no mínimo, uma vaga para cada 20 apartamentos e uma vaga para cada 200m² de 
construção destinada ao comércio de apoio ao hotel. Para complementação destas vagas, poderão ser utilizados além 
da garagem, em nível de subsolo, estacionamentos de superfície. Os estacionamentos de superfície obedecerão aos 
projetos de urbanismo do Setor e, para efeito de contagem, suas vagas serão distribuídas equitativaemten entre as 
projeções contíguas a estes. 

GB0003/1 - USO GABARITO E NORMAS DE EDIFICAÇÃO
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Consiste em uma lâmina horizontal, ocupando um espaço aéreo, a nível de sobreloja, apoiado sobre, pilotis, que visa a ambliação das áreas de atendimento e de serviços do hotel.

Seu uso é optativo e transferível a terceiros quando o proprietário não se interessar pela sua edificação.

Na opção pela construção do embasamento, caberá ao proprietário a obrigação do tratamento urbanístico da área livre sob este, preservando o espaço de domínio público; jardins, recantos, bancos, calçadas, bebedouros, poderão ser ofereci-
dos, proporcionando espaços de estar e descanso. Estes espaços não poderão receber qualquer tipo de vedação, parcial ou totalmente. Pilares esparsos deverão compor a estrutura.

Pé direito mínimo deste nível é de 3,50m.

Recomenta-se que os acessos ao embasamento desde o térreo, se façam de forma distinta com acesso privativos aos hópedes, através dos halls dos hotéis, e outro independende a este, para uso do público geral.

A nível de cobertura, poderão ser desenvolver as atividades ao ar livre, como esportes e piscinas. 

Será permitida a proteção (parapeitos) em todo o perímetro do embasamento, com altura máxima de 1,20m, medida esta não computada na cota de coroamento.

A nível de piso (sobreloja), poderão ser desenvolvidas atividades de laser e compercio de apoio, tais como: lojas de revistas e souvenirs, boutiques, farmácias, joalherias, pequenas agências bancárias ou afins, papelarias, salões de beleza e 
barbearia, agências de turismo e/ou passagens, agência de locação de veículos, serviços de bar/restaurante, boates, salões de convenções, deck, piscinas, e outras atividades.

Será permitida a construção de torres de circulação 
vertical fora dos limites das projeções, destinadas 
exclusivamente a elevadores, lixeiras, equipamentos 
de incêndio, prumadas de instalações ou ainda esca-
das de emergência obedecendo as seguintes normas:

Não interferir no sistema viário local, estabelecido nos projetos elaborados pelo DAU/SVO.

Não ineterferir nas galerias públicas de água, esgoto, telefone, eletricidade e similares.

Distar de no mínimo 5,00m do limite do embasamento proposto, quado este for conjugado frontalmente a outro.
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Movimentos sociais
É importante buscar ajuda de outros movimen-

tos sociais que já passaram por situações parecidas. 
Dessa forma, é possível aprendar através de experi-
ência anteriores e encontrar um caminho mais rápido 
para a conquista do direito à moradia digna.

Arquitetos e urbanistas
São profissionais que podem auxiliar na com-

preensão do espaço construído e do entorno urbano. 
Podem, portanto, fazer proposições de mudanças no 
espaço que melhorem a vivência no espaço. Além 
disso podém ajudar a entender como se dá o processo 
de aplicação dos instrumentos urbanísticos previstos 
no Estatuto da Cidade. 

Advogados
Advogados podem ajudar na compreensão dos 

direitos garantidos pela legislação brasileira e podem 
ajudar no enfrentamento de processos buracráticos e 
a identificar caminhos legais para a regularização da 
situação.

Engenheiros
Os engenheiros deve ajudar na análise da 

estrutura e instalações da edifíciação. Podem propror 
melhorias e identificar situações de risco em relação à 
estrutura e instalações.
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sobre a reabilitação

Revitalização urbana

Deve-se ter em mente que um edifício está 
sempre inserido em uma malha urbana e sua degra-
dação afeta diretamente o se entorno e vice-versa. 
Nesse sentido a revitalização de um edifício deve estar 
ligada a renovação de seu meio urbano, assim pode-se 
atingir positivamente as edificações vizinhas.

As intervenções arquitetônicas podem melhorar 
significativamente as relações do meio urbano como 
segurança e relações entre público e privado, mas que 
se persistiram problemas de acessibilidade, singula-
ridade de usos e precariedade de oferta de serviços 
o meio continuará prejudicando o edifício e novas 
desvalorizações poderão voltar a ocorrer. A melhoria 
desses pontos pode trazer melhorias econômicas e 
sociais, atração de novos usuários, dinamicidade para 
a localidade e melhorar a qualidade da experiência de 
vivenciar esse espaço.

É uma tendência que práticas de renovação 
urbana e arquitetônica ganhe mais força devido à es-
cassez de terrenos e esgotamento do potencial cons-
trutivo, principalmente, nos centros das metrópoles e 
devido a busca de cidades mais compactas e sustentá-
veis. Como consequência, tem-se a redução do impac-
to gerado com o aparecimento de novas edificações e 
a utilização apropriada de todo potencial oferecido por 
edificações existentes. 

Nesse sentido, o retrofit alia-se ao planejamen-
to urbano das cidades, se impondo como opção mais 
sustentável em detrimento do incentivo ao espraia-
mento irresponsável das grandes cidades. Nesse sen-
tido, o projeto de revitalização do Edifício Torre Palace 
virá acompanhado de um projeto de renovação de 
seu entorno imediato trazendo dinamicidade de usos, 
novos acessos, priorização do pedestre, integrando 
relação entre público e privado, valorização do espaço 
público e oferta de serviços. 

Reforma x construção

Com o aumento populacional e a necessidade 
de expansão das cidades a solução mais praticada é 
o espraiamento mal planejado que resulta em gran-
des impactos negativos e redução de áreas verdes. 
Desmatamento, impermeabilização do solo, poluição 
gradual, danos à fauna e flora e crises hídricas.

Além dos danos ao meio ambiente, o crescimen-
to urbano horizontal traz dificuldade no relacionamen-
to dos moradores com a cidade como a necessidade 
de grandes deslocamentos, engarrafamentos e emis-
são de gases. Outra consequência é o surgimento de 
cidades periféricas que possuem características de 
cidades dormitório e que abrigam uma camada da po-
pulação que não consegue se sustentar no centro da 
cidade, mas que por outro lado, necessita ir ao centro 
para trabalhar e realizar atividades cotidianas.

À luz dos problemas causados pelo espraiamen-
to das malhas urbanas, muitas cidades estão buscando 
aumentar a densidade de zonas já edificadas, revitali-
zar zonas abandonadas ou subutilizadas e diversificar 
usos em detrimento da criação de novos bairros peri-
féricos. Assim, busca-se reduzir o impacto ambiental 
e ao mesmo tempo suprir a necessidade de absorver 
uma população em crescimento. 

Aproveitamento da estrutura
A construção da estrutura de obra representa 

uma alta porcentagem do custo financeiro e do tem-
po no cronograma de obra. Além disse, é importante 
pontuar os custos ambientes com o gasto de materiais 
com a extração de matéria prima, produção de produ-
to, embalagem, transporte e montagem, além do gasto 
de energia embutida em todos esses processos.

No caso de demolição, é necessário gastar ener-
gia para demolir todo a construção existente, transpor-
tar os resíduos, extrair novamente grande quantidade 
de matéria prima, fabricar matérias de construção, 
instalar e montar no local. 

Nesse sentido, ainda que um projeto de reforma 
represente grandes mudanças em termos de layout e 
revestimentos para o edifício existe, o aproveitamento 
de sua estrutura e algumas vedações pode resultar em 
uma economia significativa em termos financeiros e 
ambientais.

Apesar de reformas e restaurações exigirem mais 
planejamento, elas se apresentam como a opção mais 
adequada para reduzir os impactos ambientais que 
podem ser causados pela indústria da construção civil.

Retrofit (reforma)

O conceito “sustentável” deve ser entendido 
multidisciplinarmente e considerar três pilares básicos: 
social, econômico e ambiental.  Nesse sentido, aplica-
-se em todos os ramos do desenvolvimento, dentre 
eles arquitetura e construção, que é uma atividade 
altamente impactante para o meio ambiente e traz 
sérias consequências para o mesmo.

Nesse sentido, o impacto causado pela indús-
tria da construção vem sendo discutido na intenção 
de encontrar novas técnicas e soluções que otimizem 
projeto, obra, pós-ocupação e manutenção das edi-
ficações. Contudo, há uma grande predominância de 
edificações que não dispõem de mecanismos sus-
tentáveis e que acabam por contribuir negativamen-
te para a cidade e meio ambiente. Nesse sentido, é 
evidente a necessidade de adaptação das construções 
para reduzir o impacto.

A palavra retrofit é formada pela junção do prefi-
xo retro (do latim “movimentar-se para trás) e do sufixo 
fit (do inglês, que significa adaptação, ajuste). A junção 
dos dois termos define o conceito da técnica, que 
busca revitalizar edificações, preservando o que há 
de bom, promovendo soluções ligadas à preservação 
patrimônio modernizando-o e o readequando a novos 
usos e exigências e, ainda, estender sua vida útil.

A prática do surgiu na década de 1970 retro-
fit na Europa e nos Estado Unidos devido a grande 
necessidade de adaptação de muitos edifícios anti-
gos que tinham valor patrimonial ou que tinham suas 
fachadas protegidas legalmente, mas que ao mesmo 
tempo apresentavam uma necessidade de adequação 
de funções e uso. Na Europa, 50% das obras já são 
constituídas hoje por reformas e reabilitações.Nesse 
contexto, o retrofit, representa muito mais do que uma 
simples reforma, está intimamente ligado a associação 
entre proteção patrimonial e modernização.

O termo tem se popularizado no Brasil nas áreas 
de arquitetura e construção fazendo referência a re-
novações e atualizações no projeto original, mantendo 
caraterísticas da obra, priorizando o aproveitamento 
do espaço construído e trazendo novas tecnologias e 
um design contemporâneo e sustentável. Dentro da 
prática devem ser encontradas novas soluções estru-
turais, de fachadas, instalações, circulação e layout 
que adeque uma edificação antiga a novos usos e 
tecnologias trazendo vida e funcionalidade à prédios 
inadequados.

O retrofit, muitas vezes, encontra espaço em 
situações de transição de usos de uma edificação. 
Quando um espaço se torna inadequado a um novo 
uso, é com a opção por reformas que se pode trazer 
de volta funcionalidade adequada a uma nova ativi-

dade a ser exercida. Por outro lado, a necessidade 
da implementação do retrofit pode surge quando os 
sistemas de instalações chegam ao fim de sua vida útil 
e os custos de operação e manutenção passam a ser 
insustentáveis. Nessas situações, as técnicas de retro-
fit apresentam oportunidades para a correção, atua-
lização e adequação de sistemas arquitetônicos e de 
infraestrutura para o melhor atendimento da demanda 
e das normas atuais. 

Nas práticas de retrofit é comum projetos que 
prezem pela sustentabilidade e eficiência energética. A 
característica de aproveitar uma edificação existente já 
carrega em si uma conotação sustentável. Para priori-
zar parâmetros sustentáveis, os arquitetos se utilizam 
de tecnologia, boas decisões projetuais e inserção de 
paisagismo, como jardins verticais e telhado verde no 
projeto. 

A prática de retrofit tem como vantagens a 
valorização do imóvel no mercado imobiliário a partir 
da utilização de soluções ecológicas e adequações na 
infraestrutura, preservação do patrimônio, aumento da 
vida útil de edifícios antigos, promoção de arquitetura 
sustentável e a utilização adequada de edifícios subu-
tilizados ou abandonados por não serem inadequados 
para os usos atuais. 

De modo geral, um projeto de retrofit conta com 
etapas como demolição controlada, reforço de estru-
tura, vedação, substituição e modernização de instala-
ções, acabamentos e fachada. 

Quanto aos custos, é necessário mensurar a 
magnitude da obra e suas características para que se 
possa comparar com a construção de uma nova edifi-
cação. Contudo, deve-se ter em mente os ganhos em 
sustentabilidade urbana e eficiência energética que se 
tem com um projeto de retrofit.

Segundo a Declaração de Amsterdã de 1975, a 
reabilitação de uma edificação não é necessariamente 
mais onerosa que a de uma construção nova, seja ela 
inserida sobre infraestrutura urbana existente ou a 
construção sobre um sítio não urbanizado. Políticas 
públicas e diretrizes de planejamento devem incentivar 
a revitalização de edifícios de modo a contribuir com 
a sustentabilidade e evitar desperdício de materiais. 
Além disso, a Declaração defende que o poder públi-
co deve intervir no sentido de regular a mecanismo 
econômicos para que não aconteça uma supervalo-
rização da área e acabe na evasão dos habitantes. 
Deve-se considerar ainda as consequências sociais 
para a população envolvida embutidas na revitalização 
de edifícios abanados. Outra questão discutida é sobre 
as condições socioculturais, econômicas e históricas 
que mudam de acordo com o tempo. Nesse sentido, 
as edificações devem se adequar às novas demandas 
de funções de sua época.
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O novo Torre Palace
O edifício Torre Palace Hotel fica localizado no Setor Hoteleiro Norte (SHN) 

na região central de Brasília. A fachada sul fica voltada para o Eixo Monumental 
e tem vista direta para a Torre de TV. A fachada Norte fica voltada para outros 
edifícios do SHN e dá acesso a um estacionamento público. A fachada leste fica 
voltada para a via W3 e a fachada oeste para outro edifício do SHN, essas facha-
das possuem apenas pequenos rasgos para ventilação e iluminação.

Com o fechamento do hotel, o edifício vem passando com um processo 
de degradação, portanto seria necessária uma reforma que revesse as vedações 
e acabamentos aproveitando a estrutura existente. O edifício conta com dois 
subsolos e 14 andares. Sendo eles: térreo, sobreloja, terraço e 11 andares de 
apartamentos. 

O projeto de restruturação do edifício pode se inserir no Programa Minha 
Casa Minha Vida Entidades e optar por um modelo de gestão comunitária onde 
os beneficiados se articulam para cuidar das necessidades coletivas do prédio. 
Para isso, deve-se providenciar a desapropriação do edifício por meio da utiliza-
ção dos instrumentos do Estatuto da Cidade e destinar a edificação para habi-
tação de interesse social. A edificação deve, também, abrigar outros usos, como 
comércio visando a geração de renda para as famílias beneficiadas, incentivando 
manifestações culturais e a dinamização quarteirão.

A tentativa de trazer habitação social para o centro tem como objetivo di-
minuir o déficit habitacional na capital, inserir população de baixa renda na zona 
central, adensar o centro urbano já consolidado e evitar o espraiamento desne-
cessário da cidade.

Para tanto deve haver uma reavaliação das normas vigentes para que pos-
sibilitem o uso misto incluindo habitação na zona central em vista dos benefícios 
urbanos que essa mudança tende a trazer para a região em questão.

Visando atingir diferentes configurações familiares, tem-se como base a 
diversificação da oferta de habitação. Nesse sentido, o projeto prevê habitações 
de diferentes tipologias que possam servir diferentes configurações familiares. Os 
usos comerciais, abertos à comunidade, acontecem nos dois primeiros pavimen-
tos de modo a facilitar o acesso da população e dinamizar o entorno da edifica-
ção. O último andar seria destinado a atividades de movimentos sociais.

Nesse sentido, as práticas de retrofit e requalificação dos ambientes cons-
truídos vão aproveitar, principalmente, a estrutura de modo a reduzir os custos 
da reforma. Procurou-se, também, fazer o mínimo de mudanças nas alvenarias de 
vedação e nas aberturas (portas e esquadrias).

Para a definição do programa de necessidade a ser seguido a metodologia 
utilizada foi a pesquisa fotográfica e documental sobre outras ocupações e quais 
eram as atividades exercidas nas ocupações em questão.

plano piloto

o novo Torre Palace

distrito federal

rodoviária do plano piloto

setor de diversões sul

teatro nacional

o novo Torre Palace

via W3 norte

setor hoteleiro sul 

setor comercial sul 

eixo monumental setor hoteleiro norte setor comercial norte
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torre de TV
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eixão
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torre de TV

o novo Torre Palace

via W3 norte

limite do setor 
hoteleiro norte

setor hoteleiro sul 

via W3 sul

eixo monumentalImagem 25 (à esquerda) - Ocupação 
do antigo Torre Palace Hotel
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Simbolismo
O Setor Hoteleiro Norte é uma das seções 

centrais do Plano Piloto, e por isso, carrega consigo 
um simbolismo das diretrizes urbanas usadas na 
concepção da capital. Sua proximidade com o Eixo 
Monumental, umas das principais vias da cidade, e 
com prédios que são marcos políticos e arquitetôni-
cos, traz importância e visibilidade para o local.

Funcional
O Setor Hoteleiro Norte apresenta funções 

majoritariamente ligadas a este setor. A monofun-
cionalidade apresenta-se como fator limitante para a 
dinamização da área em diversos horários do dia.

A implementação de habitação e comércio 
no Torre Palace, tem o intuito de trazer postos de 
trabalho variados aumentando o fluxo de pessoas 
e diversificando as atividades na região. A locação 
de comércio no térreo tem, também, como objetivo 
incentivar fachadas ativas e mais agradáveis como 
interface entre o público e o privado.

Entorno
Algumas calçadas ao redor do edifício estão 

deterioradas e outras são integralmente ocupadas 
por outros serviços como pontos de taxi.

Propõe-se alargar as calçadas, prezar pela 
continuidade do percurso, promover iluminação 
adequada para pedestres e marquises de proteção 
contra sol e chuva, incentivar fachadas ativas para 
tornar o caminhar mais agradável, implantar pra-
cinhas próximas ao edifício e fazer calçadas que 
direcionem os fluxos principais.

Clima
A edificação tem suas fachadas com mais 

abertura voltadas para norte/sul e suas fachadas 
cegas, voltadas para leste/oeste. Os materiais usa-
dos foram pensados para não serem refletores de 
modo a não interferir negativamente no microclima 
da região.

A região imediatamente próxima ao edifício 
é bem arborizada e protege os pedestres da inci-
dência solar promovendo um microclima bastante 
agradável. Desse modo, propõe-se espaços públicos 
de qualidade como uma pracinha e a valorização das 
calçadas ao redor do prédio. 

vias

pontos de ônibus relevantes

w3 e eixo monumental

sol e ventos

edifícios públicos

uso escolar

uso hospitalar

uso comercial

Legenda

análise urbana

Para o entendimento urbano do Setor Ho-
teleiro Norte utilizou-se como método a análise 
por meio de dimensões morfológicas, que procura 
avaliar as cidades de forma multidimensional con-
templando questões bioclimáticas, econômicas, 
funcionais, sociológicas, topoceptivas e expressivo-
-simbólicas.

A partir da análise das dimensões morfológi-
cas fez-se proposições que busquem melhorias para 
o ambiente urbanos no qual está inserido o Torre 
Palace Hotel. Tais mudanças têm como diretrizes 
melhorar o acesso ao edifício e trazer novos usos 
aumentando a dinamicidade do centro da capital 
melhorando a urbanidade da região.

Imagem 26 (à direita e a cima) - Entorno 
do antigo Torre Palace Hotel
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acesso ao Torre Palace Hotel

o novo Torre Palace
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Cobertura
Pavimento técnico com caixa d’agua e terraço 

com horta coletiva

Térreo
O pavimento térreo é o nível de principal acesso 

à edificação. Este pavimento apresenta espaço para 
quatro lojas, nesses espaços podem ser oferecidos 
serviços como salão de beleza, barbearia, pequenas 
mercearias, etc. Há, também, um espaço para uma loja 
cooperativa onde os movimentos sociais de Brasília 
e entorno e seus integrantes pudessem vender suas 
produções como artesanatos, doces, produtos agríco-
las, etc. 

Além disso, há um espaço reservado para uma 
café ou lanchonete que se apropria do espaço externo 
para aumentar sua área e se integrar com a pracinha 
ao lado.

Sobreloja
Os dois principais usos são o escritório coope-

rativo e a creche. A creche que tem como objetivo 
atender famílias que vivam no prédio e filhos de traba-
lhadores da região; a inclusão da creche no programa 
foi uma maneira de valorizar as mulheres que muitas 
vezes estão à frente de movimentos sociais em prol da 
moradia. 

O escritório cooperativo pode servir de base 
administrativa para a creche, café e para as lojas que 
acontecem no pavimento térreo. Além disso pode ser-
vir para autônomos que morem na edificação ou para 
qualquer pessoa que tenha interesse em trabalhar em 
um ambiente compartilhado.

Pavimento tipo (x 11)
O pavimento tipo é onde se concretiza a luta 

pelo direito à moradia digna. Apresenta 4 tipologias 
diferentes de forma a atender configurações familiares 
distintas. 

A tipologia 1, tem 47,00m² e é um apartamento 
de um quarto, um banheiro e sala e cozinha integrada. 

A tipologia 2 é uma kitnet de 34,00m²onde 
todos os ambientes, exceto o banheiro, são integrados 
e conta também com uma varanda.

A tipologia 3, com 49,00m² é um apartamento 
com dois quartos e dois banheiros com entradas inde-
pendentes, mas que compartilham uma cozinha. 

A tipologia 4, com 73,00m², conta com uma 
suíte, um quarto, um banheiro e sala de estar, jantar e 
cozinha, todos os três últimos ambientes integrados.

Área de convívio
Pavimento com espaço coletivo e multifun-

cional; apresenta um reservatório de água da chuva, 
cozinha coletiva, espaço livre, onde podem ser feitos 
refeições coletivas, reuniões, assembleias, exibição 
de documentários, ou até mesmo servir de espaço 
de acampamento para outros movimentos sociais em 
caso de necessidade. Com esse propósito, nesse andar 
há também banheiros coletivos com chuveiros.

análise da edificação
Padrões de projeto

Os padrões de projeto são ferramentas para pro-
jetar soluções a partir de informações já conhecidas, 
provadas e documentadas. Esse método teve origem 
em 1977 com Christopher Alexander que publicou um 
artigo com mais de 250 padrões para arquitetura que 
descreviam em detalhe o problema e as justificativas 
de sua solução.

A ideia era procurar uma estrutura que resolves-
sem problemas; a partir da observação de similarida-
des entre projetos de alta qualidade pode-se extrair 
os padrões. O objetivo não era limitar os arquitetos, 
mas garantir a presença de elementos fundamentais e 
aperfeiçoar a implementação dos padrões.

Cada padrão é formado pela relação entre um 
certo contexto, um problema e uma solução. Dessa 
forma, pode-se entender um padrão como a solução 
recorrente para um problema em um contexto, mesmo 
que em projetos e áreas distintas. A compreensão dos 
termos chaves são indispensáveis para o entendimen-
to dos padrões. Um contexto diz respeito ao ambien-
te, e as circunstâncias dentro do qual algo existe. O 
problema é a questão indefinida, algo que precisa ser 
investigado e solucionado. Normalmente, está atrelado 
ao contexto em que ocorre. Finalmente, a solução re-
fere à resposta do problema que ajuda a soluciona-lo.

A diferença entre uma solução para um proble-
ma e um padrão de projeto para solução de um pro-
blema é a regularidade com que se pode aplicar uma 
mesma solução para problemas similares em contextos 
diferentes sem que o resultado arquitetônico final seja 
igual em todos os casos. 

A partir do entendimento dos padrões de pro-
jeto e como se deve fazer sua aplicação, foi utilizada 
essa metodologia para a identificar e resolver os pro-
blemas e soluções do novo Torre Palace.

projeto
síntese
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padrões
implantação

projeto
implantação

Espaço externo positivo

Espaços externos que são espaços residuais 
entre as edificações, em geral, não utilizados. Esses 
espaços devem se tornar áreas positivas – áreas com 
cerca vivas, pérgolas, arcadas, passagens cobertas.

Entrada principal

O posicionamento da entrada principal talvez 
seja o passo individual mais importante que você dará 
durante o desenvolvimento de um projeto. A entrada 
deve estar posicionada em um local que possa ser 
visto das principais rotas de chegada e destaque na 
fachada. 

Forma dos passeios

As ruas devem ser projetadas para permanecer 
nelas e não apenas servir para deslocamentos. Faça 
um alargamento no meio da rua de pedestre e torne 
as extremidades mais estreitas de modo que a rua seja 
agradável para permanecer e não apenas para passar.

Lugares configurados por árvores 

Se for plantar árvores, plante-as de acordo com 
a própria natureza delas, configurando espaços prote-
gidos, alamedas, praças, arvoredos e árvores frondosas 
soltas mais ou menos no centro dos espaços abertos. 
Além disso, projete as edificações próximas como 
resposta às árvores, de modo que elas formem lugares 
que possam ser utilizados pelas pessoas. 

Varandas e galerias

Sempre que possível construa varandas, galeria, 
arcadas, sacadas, nichos, bancos externos, toldos, pér-
golas e elementos similares em volta das edificações, 
especialmente quando esses elementos estiverem 
voltados para espaços públicos e ruas e os conecte di-
retamente aos ambientes internos por meio de portas.

Árvores frutíveras

Crie pequenos pomares de árvores frutíferas 
nos jardins e nas terras de uso comum ao longo dos 
passeios e das ruas, nos parques e em terrenos das 
vizinhanças, mas desde que haja grupos bem organiza-
dos que possam cuidar das árvores e colher as frutas.
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PLANTA BAIXA - SEGUNDO SUBSOLO
Esc.: 1/100N

PLANTA BAIXA - SEGUNDO SUBSOLO
Esc.: 1/100N

PLANTA BAIXA - SEGUNDO SUBSOLO
Esc.: 1/100N

PLANTA BAIXA - SEGUNDO SUBSOLO
Esc.: 1/100N

projeto
subsolo 2

layout

O subsolo 2 é um pavimento exclusivamente 
técnico que abriga a caixa d’água inferior, as bombas 
da caixa d’água, a caldeira, um depósito e é o nível 
onde fica o foço dos elevadores. Neste pavimento não 
foi encontrado nenhuma necessidade de mudança.

caixa d’água subterrânea

bombas

recalque

depósito
poço do 

elevador

projeto
subsolo 2

construir /demolir
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PLANTA BAIXA - PRIMEIRO SUBSOLO
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projeto
subsolo 1

layout

O subsolo 1 abrigava funções técnicas como 
caldeira, sala de instalações e sala de telefonia e 
internet. Abriga também banheiros coletivos, 5 vagas 
de garagem para pessoas com necessidades especiais 
e idosos estacionarem em lugares mais confortáveis. 
Outra função importante é a lavanderia coletiva, que 
foi mantida na intenção de aproveitar essa estrutura já 
existente do antigo hotel. 

Suas funções originais, por serem condizen-
tes com o novo uso, foram mantidas e foram feitas 
mudanças pequenas de adequação de portas. Nesse 
andar vemos também a mudança dos elevadores. 
Antes existiam 3 elevadores que foram reduzidos para 
dois de forma a aumentar o espaço da escada que, 
agora enclausurada, tem o espaço para um cadeirante 
aguardar o resgate em caso de incêndio.

caldeira instalações equipamento 

de telefonia

lavanderia

garagem

sanitário 2sanitário 1
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projeto
subsolo 1

construir /demolir
Imagem 27 - Antigo Torre Palace Hotel
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referências
térreo

projeto
térreo

Originalmente esse pavimento contava com es-
paço para lojas, recepção e escritórios administrativos 
do próprio hotel. A partir observação e de outras ocu-
pações pode-se perceber a necessidade de espaços 
comercias para a oferta de serviços, suprimento de ali-
mentos e incentivar a produção local. Houve também 
uma preocupação com a permeabilidade dos espaços, 
portanto, sempre que possível foram implementadas 
esquadrias para que fosse possível a interação entre 
o público e privado mesmo quando estivessem fecha-
das.

Imagem 28 e 29 - Ocupação Prestes Maia
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PLANTA BAIXA - TÉRREO
Esc.: 1/100N

padrões
térreo

projeto
térreo

layoutNíveis legíveis de circulação

Em muitos complexos de edifícios modernos, o 
problema da desorientação é grave. As pessoas não 
têm ideia de onde estão e o resultado é um estresse 
mental considerável. Portanto recomenda-se que a 
circulação seja clara e intuitiva.

Rua de pedestres

Distribua as edificações de forma que elas 
configurem ruas de pedestres com muitas entradas e 
escadas abertas que levam aos pavimentos superiores 
das edificações para a rua, para que a circulação entre 
dois ambientes seja externa, não apenas uma circula-
ção entre duas edificações.

Entrada clara

Quando uma pessoa chega a um complexo de 
escritórios, lojas, oficinas ou casas, há probabilidade de 
que ela se sinta confusa, a menos que o conjunto in-
teiro se descortine de maneira clara e que o indivíduo 
consiga ver a entrada do local ao qual se destina.

Orientação solar para o espaço
 externo

Recomenda-se que o posicionamento dos espa-
ços externo de convivência seja avaliado em função 
da orientação solar com o objetivo de mantê-lo na 
sombra.

Hierarquia de espaços abertos

Quando estão ao ar livre, as pessoas sempre 
tentam encontrar um lugar aconchegante onde pos-
sam proteger suas costas e se voltar para um espaço 
externo maior e logo em frente ao local onde elas se 
encontram.

Abertura para rua 

Abra o ambiente por meio de uma parede que 
possa ser totalmente aberta e, se possível, faça par-
te da atividade ocupar o passeio de pedestre até o 
meio-fio, de modo que as pessoas realmente tenham 
de passar pelo meio da atividade quando usarem o 
passeio.

O pavimento térreo é o nível de principal acesso 
à edificação e que faz a transição de maneira fluída 
entre o público e o privado. Esse pavimento apresenta 
espaço para quatro lojas, nesses espaços podem ser 
oferecidos serviços como salão de beleza, barbearia, 
pequenas mercearias, etc. Nesse pavimento também 
há um espaço para uma loja cooperativa onde os mo-
vimentos sociais de Brasília e entorno e seus integran-
tes pudessem vender suas produções como artesana-
tos, doces, produtos agrícolas, etc. 

Nesse pavimento também há um espaço reser-
vado para uma lanchonete que se apropria do espaço 
externo para aumentar sua área e se integrar com a 
pracinha ao lado. Sua cozinha está localizada no pavi-
mento superior e interligada por um monte cargas.

Esses espaços de comércio são importantes para 
a geração de renda do moradores do edifício.

loja cooperativa

sanitário 2sanitário 1

café / lanchonete

loja 1

loja 2

loja 3

loja 4
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projeto
térreo

construir /demolir

Imagem 30 - Antigo Torre Palace Hotel
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referências
sobreloja

projeto
sobreloja

No projeto original a sobreloja servia como um 
salão de restaurante e por isso já tinha estrutura de 
cozinha, banheiros coletivos e áreas restritas para 
funcionários. Foi identificado uma necessidade de uma 
área de trabalho e estudo. Segundo relatos, também, 
foi identificado a necessidade de uma creche para as 
famílias das ocupações. 

Imagem 31 - Cena do filme “Era o Hotel Cambridge
Imagem 32 e 33 - Ocupação Prestes Maia
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PLANTA BAIXA - SOBRELOJA
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padrões
sobreloja

projeto
sobreloja

layoutEscritório flexível

Conjunto de alas sem subdivisões internas e 
colunas perto das paredes, de forma a sugerir espaços 
semiprivativos e de uso comum. Usar paredes internas 
ou divisórias. Crie possibilidades de variedade espacial.

Pequenos grupos de trabalho

Divida as instituições em grupos de trabalho 
menores. Organize os grupos de maneira que, pelo 
menos, se veja um integrante de outro grupo para 
compartilhar coisas comuns.

Janelas voltadas para a vida 
lá fora

Em cada um dos ambientes, distribua janelas de 
maneira que sua área total corresponda aproximada-
mente aos valores adequados para sua região e posi-
cione de modo a obter melhores vistas da vida lá fora: 
o movimento na rua, jardins tranquilos ou qualquer 
coisa diferente do cenário interno.

A sobreloja conta com uma creche que tem 
como objetivo atender famílias que vivam no pré-
dio e filhos de trabalhadores da região. Atualmente, 
sabemos que vivemos em uma sociedade machista 
e patriarcal onde, na maioria das famílias, as mães 
são responsáveis por cuidar dos filhos. Portanto, a 
inclusão da creche no programa foi uma maneira de 
valorizar as mulheres que muitas vezes estão à fren-
te de movimentos sociais em prol da moradia, e que 
frequentemente tem suas vidas profissionais tolhidas 
pela sobrecarga de responsabilidades familiares que 
deveriam ser compartilhadas.

Nesse pavimento há, também, um escritório 
cooperativo que pode servir de base administrativa 
para a creche, café e para as lojas que acontecem no 
pavimento térreo. Além disso pode servir para autô-
nomos morem na edificação ou para qualquer pessoa 
que tenha interesse em trabalhar em um ambiente 
compartilhado. Para além do ambiente de trabalho, o 
escritório foi pensado para ser um ambiente de troca, 
nesse sentido, evitou-se divisórias com exceção da 
separação de uma sala de reunião para eventuais apre-
sentações mais reservadas.

Além dessas funções, sobreloja abriga banheiros 
públicos e a cozinha do café que funciona no pavi-

mento térreo. Locou-se essa cozinha no mesmo lugar 
onde antes já funcionava uma cozinha com o intuito 
de aproveitar instalações já existentes. 

compartilhado. Para além do ambiente de traba-
lho, o escritório foi pensado para ser um ambiente de 
troca, nesse sentido, evitou-se divisórias com exceção 
da separação de uma sala de reunião para eventuais 
apresentações mais reservadas.

Além dessas funções, sobreloja abriga banheiros 
públicos e a cozinha do café que funciona no pavi-
mento térreo.

escritório 

cooperativo

sanitário 2sanitário 1

cozinha

café / lanchonete

creche
sanitário

creche
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projeto
sobreloja

construir /demolir

Imagem 34 - Antigo Torre Palace Hotel
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referências
pavimento tipo

projeto
pavimento tipo

Originalmente o pavimento tipo apresentava 15 
quartos de hotel. Entre eles, em alguns pavimentos, 
existiam alguns conjugados que tinham comunicação 
interna caso fosse do interesse do hóspede. Havia 
também dois quartos de depósito e lixo nas extremi-
dades do corredor central. 

O pavimento tipo é o que determina o uso 
principal da edificação e onde se concretiza a luta 
pelo direito à moradia digna. Esse pavimento traz 77 
apartamentos divididos em 4 tipologias diferentes 
de forma atender configurações familiares distint. O 
corredor principal, que antes tinha dois quartos de 
serviço das extremidades, foi reformulado para priori-
zar a iluminação natural; a função desses quartos foi 
transferida para um armário que passou a existir perto 
dos elevadores após a reformulação dos mesmos. 

Imagem 35, 36 e 37 - Ocupação Prestes Maia
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PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TIPO
Esc.: 1/100N

padrões
pavimento tipo

projeto
pavimento tipo

layout

Configuração da cozinha

Para alcançar o equilíbrio na cozinha, posicione 
o fogão, a pia, os armários e as bancadas de trabalho 
de forma que nenhum fique a mais de 3m do outro, o 
comprimento da bancada seja de, pelo menos, 3,7m e 
nenhuma seção da bancada tenha menos de 1,2m.

A forma dos espaços internos

Embora sejam possíveis algumas exceções, faça 
cada ambiente ou espaço de um ambiente ser um re-
tângulo aproximado, com paredes praticamente retas, 
ângulos quase retos nas quinas ou protuberâncias 
semicilíndricas (paredes externas).

Cozinha com espaço de convívio

Faça uma cozinha maior do que o usual, ilumina-
da, confortável e grande o suficiente para ter espaço 
dedicado à área de estar e coloque-a em uma posição 
central, evitando que ela fique nos fundos. Projete um 
amplo espaço para acomodar uma mesa e cadeiras, 
bancada, fogão e pia junto às paredes.

Prateleiras na altura da cintura

Construa bancadas ou prateleiras na altura da 
cintura em pelo menos parte dos ambientes principais 
nos quais as pessoas moram e trabalham. Faça-os lon-
gos, com 20 a 40cm de profundidade, com prateleiras 
ou armários sob eles. Interrompa essas bancadas ou 
prateleiras nos locais em que houver assentos, janelas 
e portas.

Espaço pessoal 

Reserve para os membros da família um ambien-
te de uso pessoal, como uma área de escrivaninha e 
prateleiras. Implante os ambientes, destinados a adul-
tos, nos pontos extremos dos gradientes de intimidade 
e longe dos ambientes de uso comum.

Portas perto das quinas

Uma porta raramente faz sentido se estiver no 
meio de uma parede, apenas se ela é o elemento mais 
importante para a definição do caráter do espaço. Na 
maioria dos locais deve-se colocar a porta o mais per-
to possível das quinas. 

A tipologia 1, tem 47,00m² e é um apartamento 
de um quarto, um banheiro e sala e cozinha integrada. 

A tipologia 2 é uma kitnet de 34,00m²onde 
todos os ambientes, exceto o banheiro, são integrados 
e o quarto e cozinha são divididos por uma parede 
de elementos permeáveis para garantir a iluminação 
de ambos ambientes. Para compensar sua área redu-
zia, esse apartamento conta com uma varanda e uma 
grande esquadria que dará maior sensação de ampli-
tude.

A tipologia três é um apartamento com dois 
quartos e dois banheiros com entradas independentes, 
mas que contam com uma cozinha compartilhada. O 
apartamento inteiro tem 49,00m².

A tipologia 4, com 73,00m² é a maior e conta 
com uma suíte, um quarto, um banheiro e sala de 
estar, jantar e cozinha, todos os três últimos ambientes 
integrados.

A proposta de mobiliário para todos os aparta-
mentos parte, sempre que possível, da premissa de 
reutilização de produtos que já não servem mais para 
o seu propósito original, seja de materiais da constru-
ção civil descartados, seja de qualquer outra fonte. 

tipo 1

tipo 1

tipo 2

tipo 3

tipo 3

tipo 4

tipo 4
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apartamento tipo 1

mesa de bloco de concreto

pé da mesa feito de bloco de 
concreto, resíduo da indústria da 
construção civil

mesa de cabeceira

mesa de cabeceira feita de 
caixas de frutas reutilizadas

mesa de centro

mesa de centro feita de 
pallets reutilizados

apartamento tipo 2
armário sobre bancada

instalar a mais ou menos 60cm da 
bancada e com profundidade menor 

que a da bancada

parede revestida

revestir parede próxima a áreas 
molhadas com materiais resistêntes à 
água e gordura

bancada

bancada na altura da cintura (mais 
ou menos a 90cm) bancada

bancada na altura da cintura (mais 
ou menos a 90cm)

parede revestida

revestir parede próxima a áreas 
molhadas com materiais resistêntes à 
água e gordura

armário sobre bancada

instalar a mais ou menos 60cm da 
bancada e com profundidade menor 

que a da bancada

mesa de bloco 
de concreto

pé da mesa feito de 
bloco de concreto, 
resíduo da indústria 
da construção civil

estante

estante feita de caixas 
de frutas reutilizadas mesa de cabeceira

mesa de cabeceira feita de 
caixas de frutas reutilizadas

apartamento tipo 3 apartamento tipo 4

estante

estante feita de 
caixas de frutas 

reutilizadas

mesa de bloco de concreto

pé da mesa feito de bloco de 
concreto, resíduo da indústria da 
construção civil

mesa de cabeceira

mesa de cabeceira feita de 
caixas de frutas reutilizadas

mesa de bloco de concreto

pé da mesa feito de bloco de 
concreto, resíduo da indústria da 

construção civil

sofá de pallet

sofá de feito de pallets reutiliados

mesa de cabeceira

mesa de cabeceira feita 
de caixas de frutas 

reutilizadas

armário sobre bancada

instalar a mais ou menos 60cm da 
bancada e com profundidade menor 

que a da bancada

parede revestida

revestir parede próxima a áreas 
molhadas com materiais resistêntes à 
água e gordura

bancada

bancada na altura da cintura 
(mais ou menos a 90cm)

mesa e banco de
bloco de concreto

pé da mesa e do banco 
feitos de bloco de concreto, 

resíduo da indústria da 
construção civil
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PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TIPO
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projeto
pavimento tipo
construir /demolir

Imagem 38 - Antigo Torre Palace Hotel
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referências
área de convívio

projeto
área de convívio

Nesse pavimento, originalmente, havia uma 
piscina, um bar e uma área de cozinha. O pavimento 
foi reformulado para melhor atender as necessidades 
identificadas e para trazer uma medida sustentável 
como a economia de água em tempos de crise hídrica. Imagem 39 e 40 - Cenas do filme “Era o Hotel Cambridge”
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PLANTA BAIXA - ÁREA DE CONVÍVIO
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padrões
área de convívio

projeto
área de convívio

layoutRefeições comunitárias

Prever um local onde as pessoas possam comer 
juntas, sendo as refeições um evento regular. O almo-
ço se tornou um evento, uma grande reunião.

Escada para sentar

Em todos os lugares públicos onde as pessoas 
se reúnem para passar o tempo, inclua alguns degraus 
na periferia ou em um ponto com uma mudança de 
nível. Torne essas áreas elevadas acessíveis para que 
as pessoas possam se reunir, se sentar e observar o 
movimento.

Alas para luz natural

As edificações modernas são projetadas sem 
preocupação com a luz natural. Edificações que não 
aproveitam a luz natural como fonte de iluminação não 
são locais adequados para passar o dia.

Aproveitando a estrutura e instalações existen-
tes: a copa e área bar foram transformadas em uma 
cozinha coletiva e a piscina foi transformada em um 
deposito de água da chuva que poderá ser utilizada 
para limpeza das áreas comuns e irrigação da horta 
jardins. Nesse pavimento há também um espaço livre, 
onde podem ser feitos refeições coletivas, reuniões, 
assembleias, exibição de documentários, ou até mes-
mo servir de espaço de acampamento para outros mo-
vimentos sociais em caso de necessidade. Com esse 
propósito, nesse andar há também banheiros coletivos 
com chuveiros.

cozinha 

comunitária

espaço multiuso

sanitário 1

sanitário 2

reservatório de 

água da chuva
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projeto
área de convívio

construir /demolir

Imagem 41 - Antigo Torre Palace Hotel
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PLANTA BAIXA - COBERTURA
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padrões
cobertura

projeto
cobertura

layoutA horta

Reserve uma parte do jardim privado ou ter-
reno público para a criação de uma horta e 400m² 
são necessários para cada família de quatro pessoas. 
Certifique de que a horta fique em local ensolarado e 
bastante central em relação a todos os lares servidos. 
Construa ao lado um pequeno galpão para as ferra-
mentas de jardinagem.

Terraço jardim 

Parte da superfície do solo das cidades consiste 
nas coberturas das edificações. É natural e essencial as 
coberturas tirarem partido do sol e do ar. Transforme 
partes do sistema de coberturas habitáveis em terraço 
jardim.

A cobertura abriga a caixa d’água principal e 
agora apresenta tem um acesso facilitado com a che-
gada dos elevadores e da escada. Nesse pavimento foi 
instalada uma horta coletiva que será cultivada pelos 
moradores. 

caixa d’água 

superior

horta coletiva

acesso à 

cobertura
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PLANTA BAIXA - COBERTURA
Esc.: 1/100N

projeto
cobertura

construir /demolir

Imagem 42 - Antigo Torre Palace Hotel
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projeto
corte aa

projeto
corte bb
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projeto
fachada sul

projeto
fachada norte
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projeto
fachada oeste

projeto
fachada leste
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Considerações finais 
O processo de estudo mostra que o poder 

público deve promover políticas que contemplem os 
campos econômicos, ambientais e sociais e que te-
nham como objetivo a efetivação do direito a cidades 
sustentáveis e democráticas garantido pelo Estatuto 
da Cidade. A cidade cumpre sua função social quando 
dispõe de um planejamento que garanta “o direito à 
terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental à 
infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços 
públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 
futuras gerações” (ESTATUTO DA CIDADE, 2001). A 
função social da cidade, então, se realiza quando se 
consegue propiciar ao cidadão qualidade de vida, com 
concretização dos direitos sociais, tais como moradia, 
livre circulação, lazer e trabalho.

A dimensão dos problemas urbanos brasileiros 
tem como ponto focal a questão habitacional como 
promotor de políticas públicas que têm o intuito de 
diminuir as desigualdades sociais. A proporção das 
cidades informais alerta para a necessidade de criação 
de políticas públicas mais eficazes ou mesmo para o 
cumprimento efetivo das existentes garantindo a in-
clusão social e territorial da população de baixa renda.

Nesse cenário, os movimentos populares arti-
culados organizaram um processo de ocupação siste-
mática de ocupação de edifícios ociosos no centro da 
cidade, reivindicando o direito à moradia digna na área 
central, o cumprimento da função social da cidade e 
da propriedade. É notável a importância que esses 
movimentos trouxeram para o debate sobre direito à 
moradia e à cidade. As ocupações, em certa medida, 
incluem esse tema na pauta de discussões governa-
mentais.

Considerando a pesquisa feita, baseada nas 

teorias desenvolvidas por Henri Lefebvre e David 
Harvey, nos estudos de Raquel Rolnik, nas legislações 
brasileiras pertinentes, nos estudos sobre a urbani-
zação brasileira e brasiliense, no mapeamento dos 
edifícios abandonados, nas reportagens, documentá-
rios e entrevistas sobre as ocupações e nos estudos 
sobre requalificação de edifícios fica claro a obrigação 
do Estado de adotar políticas públicas que garantam a 
efetividade do direito à moradia adequada, procuran-
do sempre, impedir programas e ações excludentes. 
A legislação brasileira mostrou que dispõem de meca-
nismos e instrumentos que possibilitam a atuação do 
poder público a favor destas minorias.

É importante citar, ainda que insuficientes 
frente ao tamanho do problema, algumas iniciativas do 
poder público em atuar nas áreas centrais dos centros 
urbanos brasileiros. O Programa de Arrendamento Re-
sidencial (PAR) do Governo Federal, o Programa de Lo-
cação Social da Prefeitura e o Minha Casa Minha Vida 
Entidades, na modalidade requalificação de imóveis, 
conseguiram, em alguma medida, prover unidades ha-
bitacionais nas regiões afetadas. Outras medidas, que 
não diretamente fornece habitação, mas favorecem a 
moradia popular central, é o Programa Bolsa Aluguel, 
programas urbanos de revitalização e a determinação 
pelo Plano Diretor de Zonas Especiais de Interesse 
Social (ZEIS).

Ao final vale ressaltar o percurso a ser caminha-
do pelos movimentos sociais e sua luta pelo direito à 
moradia, desde o entendimento dos processos e mo-
tivações que guiam a formação das cidades, passando 
por princípios teóricos, legislações, exemplos de outros 
movimentos e até mesmo compreender padrões de 
projeto que podem ser aplicados na resolução de situ-
ações similares.

Como foi dito, as ocupações não são situações 

ideias e permanentes, são um mecanismo de resistên-
cia na luta por um direito, muitas vezes, negligenciado 
pelo Estado. Portanto, fica o questionamento de como 
podem ser feitas políticas públicas de habitação mais 
eficientes que levem em consideração a viabilidade 
do empreendimento e a garantia do direito à moradia 
e à cidade. A questão do custo de requalificação de 
imóveis em áreas centrais ainda que já dotadas de 
infraestrutura versus a produção de unidades em área 
de expansão das cidades onde os terrenos são mais 
baratos é, certamente, uma questão a ser estudada. 
Por esse motivo, para além dos financiamentos públi-
cos, é importante estudar novos modelos, alternati-
vas de fontes de recursos, parcerias púbico-privadas, 
locação social, de modo a proporcionar a moradia em 
edifícios desocupados de áreas centrais aproveitando 
a infraestrutura já existente, fazendo cumprir a função 
social da propriedade, compactando nossas cidades e 
inibindo o seu espraiamento dispensável.

Finalizando, é conveniente que o poder público 
entenda o valor do investimento em políticas habita-
cionais diversificadas que atuem em conjunto para sa-
nar as mais diversas situações de privação habitacional 
no Brasil e que faça com que as situações de ocupa-
ções, urbanas ou de edifícios, sejam desnecessárias.
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