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Ocupação de áreas em Sobradinho e Colorado 
deve seguir novas diretrizes urbanísticas

A Secretaria de Habitação, Regularização 
e Desenvolvimento Urbano do Distrito 
Federal (Sedhab) defi niu novas regras de 

ocupação para a região que vai do Balão do Colo-
rado à cidade de Sobradinho e do córrego Capão 
Grande (margem esquerda da BR-020) ao Setor 
Habitacional Mansões Sobradinho. As diretrizes 
urbanísticas garantem que o desenvolvimento da 
região nos próximos anos se dê de forma orde-
nada, garantindo correto dimensionamento da 
infraestrutura, das áreas verdes e dos espaços pú-
blicos, bem como a padronização dos coefi cien-
tes construtivos permitidos, tais como o número 
máximo de pavimentos, tamanho de quadras, 
largura de vias, etc. 

A ocupação irregular da região gerou uma série 
de problemas conhecidos pelos moradores. A di-
fi culdade para circulação de pedestres e veículos 
e a carência de equipamentos públicos – escolas, 
hospitais, espaços culturais – são apenas alguns 
exemplos. As novas diretrizes funcionam como 
uma espécie de zoneamento e dão ordem à ocu-
pação do solo na região. O documento estabele-
ce a criação de um novo sistema viário, especifi -
ca as atividades permitidas em cada área, prevê 
a criação de espaços de uso público, etc. As nor-
mas apontam caminhos para a questão da mo-
bilidade urbana, especialmente para o sistema 
de transporte coletivo, e para a infraestrutura em 
geral, destacando-se a previsão de instalação de 
uma subestação de distribuição 
de energia elétrica na região.
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Fique por dentro
editorial

Setor Habitacional Contagem 
receberá sistema de esgotamento
Em breve, os moradores do Setor Habitacional Contagem poderão usu-
fruir de um sistema de esgotamento. As obras já começaram e o prazo 
para finalização do projeto é meados de 2015. A Brasenge foi a empresa 
terceirizada pela Caesb para cuidar das obras.
De acordo com André Fagundes, engenheiro responsável pelo projeto, o 
sistema vai beneficiar cerca de 2,3 mil famílias e sanar grandes proble-
mas enfrentados pelos moradores. “As obras de esgotamento sanitário 
vão acabar com as fossas comuns na região. Há casas que nem fossas 
possuem e que despejam o esgoto na rua”, explicou Fagundes.
A obra de esgotamento sanitário no Setor Habitacional Contagem faz 
parte de um conjunto de projetos similares em execução no Grande Co-
lorado. A intenção é canalizar e tratar o esgoto gerado na maior quanti-
dade possível de casas e garantir melhores condições de 
saúde e habitação aos moradores locais.

Representante da Urbanizadora 
Paranoazinho participa de Fórum 
Urbano Mundial
Entre os dias 5 e 11 de abril, Ricardo Birmann, representante da Urbani-
zadora Paranoazinho, esteve na cidade de Medellín, na Colômbia, para 
o 7º Fórum Urbano Mundial, promovido pela Organização das Nações 
Unidas – ONU. O evento promoveu o debate sobre soluções inovadoras 
para o desenvolvimento acelerado da área urbana. Por uma semana, 
cerca de 22 mil participantes de mais de 160 países discutiram a rele-
vância de aspectos como moradia, transporte público, preservação am-
biental e desigualdade econômica para um espaço urbano de qualidade. 
Realizado a cada dois anos, o fórum é promovido pelo Programa das 
Nações Unidas para Assentamentos Humanos (UN-Habitat).

Fórum Distrital de Regularização 
Fundiária tem nova diretoria
O governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz, empossou os novos 
membros do Fórum Distrital de Regularização Fundiária. Reginaldo Vaz 
de Almeida terá mais um mandato como presidente. Também integram a 
diretoria do órgão o procurador da Câmara Legislativa do DF, Sérgio No-
gueira, a presidente da União dos Condomínios Horizontais e Associações 
de Moradores do Distrito Federal (ÚNICA-DF), Júnia Maria Bittencourt, e 
a secretária de Regularização dos Condomínios (Sercond-DF), Lene San-
tiago. Criado em dezembro de 2011, o Fórum é responsável por discutir 
questões fundiárias, urbanísticas e ambientais do Distrito Federal. Lene 
Santiago, secretária da Sercond-DF, prestigiou o evento. De acordo com 
ela, mais de 300 mil unidades habitacionais do DF devem ser regulariza-
das ainda em 2014. A secretária destacou que a regularização da Fazenda 
Paranoazinho está entre as prioridades do primeiro semestre deste ano. A 
cerimônia de posse foi realizada no dia 1º de abril, no Palácio do Buriti.

O Governo e o Ministério Público são 
dois atores fundamentais ao pro-
cesso de regularização das inúme-

ras áreas irregulares do Distrito Federal. As 
duas instituições têm propósitos, atribui-
ções e culturas muito distintas e é natural 
que as particularidades de cada uma levem 
a divergências sobre a condução de certos 
processos. Ainda assim, algumas divergên-
cias entre MP e GDF têm criado um clima de 
tensão que podem vir a prejudicar a cidade.

Felizmente, MP e GDF são instituições es-
truturadas, sérias e comprometidas com a 
regularização. É fundamental que encon-
trem, na sua própria solidez, a capacidade 
de transigência e o espaço para o diálogo 
harmonioso. Dois casos de grande rele-
vância são as disputas pelo cumprimento 
do Termo de Ajustamento de Conduta 
002/2007, que trata da regularização, e 
pela composição do Conselho de Planeja-
mento Territorial e Urbano do Distrito Fe-
deral (Conplan). Ambos casos encontram-
se em litígio e, portanto, caberá ao Tribunal 
de Justiça do DF dar a palavra final e definir 
um vencedor e um perdedor.

O que a corte não poderá, entretanto, é en-
cerrar uma disputa mais profunda que vem 
acirrando os ânimos de ambas as partes e 
fazendo com que as duas instituições se 
distanciem cada vez mais do diálogo. Ali-
ás, como o desenvolvimento do processo 
judicial leva inevitavelmente a uma distin-
ção entre vencedor e perdedor, atribuindo 
a razão a um dos pontos de vista em detri-
mento do outro, podemos esperar que as 
decisões do TJ contribuam, isso sim, para o 
agravamento da crise.

Tanto no Ministério Público, quanto no GDF, 
o sentimento é de inconformismo com as 
atitudes adotadas pelo outro lado, mas a 
verdade é que nessa briga (assim como em 
tantas outras) ninguém está completamen-
te certo e todos estão um pouco errados.

Somente com uma firme iniciativa bilate-
ral de reaproximação em busca da zona de 
consenso é que as divergências darão lugar 
à vitória. Vitória essa que – aí sim – não será 
nem de um nem de outro, mas de toda a po-
pulação. 
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UP Entrevista

A Secretaria de Habitação do DF tem aprovado di-
retrizes urbanísticas para diversas áreas do Distrito 
Federal, dentre elas a região da Fazenda Paranoa-
zinho. Qual a importância desse tipo de iniciativa? 

Problemas históricos na desapropriação das terras para o 
futuro DF nos anos 50, aliados à falta de planejamento e 
fiscalização do governo geraram brechas para a ocupa-
ção irregular de terras em todo o DF, em todas as classes 
sociais. Hoje, cercadas de infraestrutura e relativamente 
próximas ao Plano Piloto, essas áreas se valorizaram. As 
diretrizes urbanas, até certo ponto, conseguem neutralizar 
os efeitos negativos dessa ocupação. É preciso que os mora-
dores dessas regiões sejam independentes da infraestrutura 
do Plano Piloto e encontrem escolas, comércio, hospitais, 
trabalho e oportunidades de lazer nas comunidades perto 
de casa. Entretanto, precisamos de um pacto em torno de 
um planejamento territorial de médio e longo prazo que 
não esteja sujeito ao tempo e ingerências eleitorais.

Muitas das regiões contempladas pelas Diretrizes 
Urbanísticas são vizinhas a áreas já ocupadas. 
Quais os efeitos do planejamento das áreas rema-
nescentes para a população dessas regiões?

Cabe ao Estado realizar e coordenar o processo de desen-
volvimento urbano, mas é preciso lembrar que não se faz 
cidade com boa mobilidade assim, tão rapidamente. Curi-
tiba, por exemplo, começou a planejar seu sistema no fi-
nal dos anos 60 e, só na década de 80, ele surtiu efeito. 
Para resolver problemas de mobilidade nas cidades bra-
sileiras, é preciso planejar agora e esperar por resultados 
concretos daqui 10 ou 15 anos. E essa corrida nós já esta-
mos perdendo. 

Você acredita que o DF tem avançado nas questões 
relacionadas ao planejamento urbano? 

Ainda estamos longe da resolução dos problemas, principal-
mente porque muitas das decisões são feitas segundo interes-
ses eleitorais. A administração do poder público foca em res-
postas e não em ações que se antecipem aos problemas. Suas 
atitudes são sempre retroativas. É preciso planejar um siste-
ma de mobilidade que conecte as regiões do DF e neutralize 
os efeitos do movimento pendular que, em Brasília, causa um 
impacto sem precedentes. Para isso é necessário pensar não 
somente em habitação e diminuição do déficit habitacional, 
mas em sua articulação com o território, costuras entre as ci-
dades, mas principalmente em desenhar comunidades que 
sejam sustentáveis e integradas a um projeto coletivo de cida-
de. Do contrário reforçaremos a barbárie do presente: pessoas 
tendo suas vidas consumidas pelo trânsito, cidades rompidas 
entre classes sociais e a violência patólogica imperando entre 
os cidadãos. São custos imensuráveis para todos.

Recentemente, o IAB se posicionou contra o Gover-
no durante o debate sobre o PPCUB. Quais as prin-
cipais críticas ao projeto?

O PPCUB começou como um plano em que a preservação 
era objetivo secundário. Ele tinha um viés muito mais desen-
volvimentista e de organização do uso e ocupação do solo 
do que propriamente de preservação. Em um documento 
que pretende regularizar a preservação do plano urbanístico 
de Brasília, deve estar determinado o que, de fato, deve ser 
preservado, de acordo com o que foi tombado pelo IPHAN 
e declarado patrimônio mundial pela Unesco. Também de-
vem estar determinadas as características 
da cidade que não podem mudar.

Espaço do Morador - espacodomorador@upsa.com.br 

Tem alguma dúvida sobre o processo de regularização? Envie sua pergunta por e-mail!

Caro morador, a legislação  que trata de locação de 
imóveis urbanos (Lei 8.245/1.991) não menciona ex-
pressamente a proibição de locação entre o possui-
dor do lote e eventuais interessados. Portanto, se você 
pretende alugar o imóvel, a irregularidade fundiária 
não o impedirá de fazê-lo. Porém, fique atento às de-

Tenho uma casa no condomínio Jardim Europa II, que faz parte da Fazenda Paranoazinho,  
e que ainda não foi regularizado. Gostaria de saber se posso alugá-la antes da regularização?

(Francisco Dimas Lopes – morador do Jardim Europa II)

mais exigências previstas na lei de locação vigente. Vale 
lembrar que, independente do contrato de locação, as 
tratativas referentes ao processo de regularização conti-
nuam sendo de responsabilidade do possuidor do imó-
vel e não do inquilino.

(Equipe UPSA)

Thiago Andrade, presidente do Instituto 
de Arquitetos do Brasil – Departamento 
Distrito Federal (IAB/DF). 
NASCIDO EM BRASÍLIA, SEMPRE ESTEVE ENVOLVIDO NAS DISCUSSÕES 
A FAVOR DA CIDADE. FORMADO EM ARQUITETURA PELA UNB, THIAGO 
MANTÉM SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL SUSTENTADA EM UM TRIPÉ: 
O TRABALHO NO ESCRITÓRIO, A VIDA ACADÊMICA E A ATUAÇÃO NO 
IAB-DF, ONDE FOI ELEITO PRESIDENTE NO FINAL DE 2013. CONFIRA OS 
PRINCIPAIS TRECHOS DA ENTREVISTA.
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Viva e conviva

Sustentabilidade e Bem-Estar 

A entrega da correspondência é assunto de debate para 
muitos moradores e síndicos. Quanto maior o condomí-
nio, maior a complexidade para distribuição de cartas e 
encomendas. Para atender aos moradores com conforto 
e segurança, cada condomínio estabelece um processo 
padrão que melhor se adapte à rotina dos condôminos.

Legalmente, a responsabilidade dos carteiros termina 
na casa de cada morador, mas em condomínios fecha-
dos é comum que cartas e encomendas sejam deixadas 

É cada vez maior a consciência de que a reutilização de mate-
riais recicláveis é fundamental para a preservação do planeta. 
Para contribuir com a ideia e, ainda por cima, diminuir o valor 
da conta de energia, o técnico em eletromecânica aposentado 
José Alano criou um aquecedor solar com garrafas PET e emba-
lagens longa vida. O técnico vive no interior de Santa Catarina 
e patenteou o invento para permitir sua livre utilização. 

O projeto do aquecedor solar com descartáveis é simples: uma 
tubulação ligada ao reservatório mantém a água circulando 
por plataformas de aquecimento. Os painéis são construídos 
com embalagens longa vida pintadas de preto, que retêm o 
calor do sol. Por baixo dos painéis, canos pretos passam por 
dentro de garrafas PET e transmitem o calor das embalagens 
plásticas para a água. As garrafas, também pintadas de preto, 
têm a função de proteger o conjunto de fatores 
externos, como ventos e chuvas.

Cuidado com a correspondência

Blog da UPSA: 
www.upsa.com.br/blog

Facebook: 
@urbanizadora.paranoazinho

na portaria e os funcionários responsáveis distribuem 
as correspondências de porta em porta. O sistema in-
terno de entregas deve ser acordado entre os moradores

Há moradores que preferem buscar as correspondências 
na portaria e condomínios que atendem à preferência 
e adotam esse padrão para lidar com as cartas que che-
gam. Uma opção para esses condomínios é a aquisição 
de armários individuais. Dessa forma, os carteiros ou 
funcionários do condomínio depositam as cartas direta-
mente nos armários dos moradores. 

Correspondências registradas, como encomendas e ta-
lões de cheque, exigem assinatura no ato da entrega. 
Funcionários da portaria costumam receber as enco-
mendas e assinar o formulário de recebimento. Esse 
procedimento pode, ou não, acontecer, dependendo de 
uma decisão em conjunto dos moradores. Se os funcio-
nários da portaria não encontram o destinatário duran-
te determinado período de tempo, também há duas op-
ções: guardar a encomenda ou devolvê-la aos Correios. 
Para segurança dos condôminos, esse processo também 
deve ser padronizado e decidido em conjunto.

Saiba como funciona o aquecedor solar de 
água caseiro
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