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RESUMO 

 

Os sistemas de espaços livres (SELs) urbanos exercem papel fundamental nos 
ecossistemas e na vida cotidiana da população. A qualidade desses espaços é capaz 
de influenciar a vida urbana, incentivar as práticas sociais e melhorar as dinâmicas 
ecológicas no meio urbano, dependendo de sua quantidade, de sua distribuição 
espacial e de seu nível de qualificação. A cidade de Palmas, capital do estado do 
Tocantins, possui um histórico de ocupação e formação guiado por interesses de 
mercado, o que ocasionou uma precipitada urbanização periférica e precária da região 
sul da cidade – onde se concentra aproximadamente 40% da população urbana, 
caracterizada como de baixa renda – por conta da especulação imobiliária. Esta 
pesquisa buscou analisar os Sistemas de Espaços Livres Públicos dos bairros da 
região sul, por meio da sua quantificação e distribuição espacial, a fim de traçar um 
panorama e entender a configuração de seu sistema de espaços livres. Com o auxílio 
de software de georreferenciamento, foi realizada a caracterização do Sistema de 
Espaços Livres Públicos (SELP) para analisar, articulada e comparativamente, os 
bairros da região sul de Palmas, destacando suas semelhanças e diferenças sob o 
aspecto estudado. O SELP de Palmas Sul apresentou quantidade significativa, porém 
sua distribuição pela malha urbana é desigual, tem maior disponibilidade em bairros 
que ainda estão em processo de consolidação. Já as áreas mais consolidadas, como 
Taquaralto, núcleo central da ocupação de Palmas Sul, têm como ELP basicamente 
áreas destinadas à circulação, ao sistema viário. A qualificação, a manutenção e a 
conservação se mostraram insatisfatórias, há situações críticas, como ocupações 
desordenadas em áreas ambientais, praças com equipamentos danificados e 
presença de lixo, ruas e calçadas sem acessibilidade, além de acentuado número de 
APMs sem uso, principalmente, nos bairros mais periféricos. Espera-se que a análise 
em questão contribua, de forma colaborativa, para desenvolvimento de políticas 
públicas e gestão do território.  
 
Palavras-chave: Sistemas de Espaços Livres. Espaços públicos. Palmas Sul. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Urban open space systems (SEL) play a fundamental role in ecosystems and the 
everyday life of the population. The quality of these spaces is able to influence urban 
life, encourage social practices, and improve the ecological dynamics in the urban 
environment, depending on their quantity, spatial distribution, and level of qualification. 
The city of Palmas, capital of the State of Tocantins, has a history of occupation and 
formation guided by market interests, which caused a hasty peripheral and precarious 
urbanization of the southern region of the city due to the real estate speculation, where 
approximately 40% of the urban population is concentrated, characterized as low-
income. This research sought to analyze the Public Open Space systems of the 
neighborhoods in the southern region, through its quantification and spatial distribution, 
in order to draw a panorama and understand the configuration of its system of open 
spaces. With the help of a georeferencing software, the characterization of the Public 
Open Space System (SELP) was carried out to analyze, articulately and 
comparatively, the neighborhoods of the southern region of the city of Palmas, 
highlighting their similarities and differences under the aspect studied. The SELP of 
the South Palmas presented a significant amount, but its distribution through the urban 
network is uneven, with a greater availability in neighborhoods that are still in the 
consolidation process. The more consolidated areas, such as Taquaralto, central core 
of the occupation of the South Palmas, have as the ELP basically areas destined to 
circulation and road system. The qualification, maintenance and conservation were 
unsatisfactory, presenting critical situations, such as disorderly occupation of 
environmental areas, squares with damaged equipment and garbage, streets and 
sidewalks without accessibility, and a large number of unused APMs, especially in the 
most peripheral neighborhoods. It is hoped that the analysis in question will contribute, 
in a collaborative way, to the development of public policies and territory management.  
 
Keywords: Open Space Systems. Public Spaces. South Palmas. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Os Espaços Livres (ELs) de edificação, abordados inicialmente em 1970 por 

Magnoli (2006), compreende todo espaço nas áreas urbanas que não está coberto 

por edifícios. Fazem parte dos ELs elementos como ruas, praças, parques, quintais, 

pátios, estacionamentos descobertos, lotes vagos, glebas, rios e represas, áreas 

cultivadas ou remanescentes da cobertura vegetal original. Todos esses espaços 

estabelecem relações de conectividade e complementaridade com preservação, 

conservação e requalificação ambiental, circulação e drenagem urbana, atividades de 

lazer e recreação, imaginário, memória e convívio social público (LEITE, 2011).  

 A produção dos Espaços Livres Públicos (ELP) do Brasil constitui ainda hoje 

uma representação da desigualdade social, áreas de maior renda são 

urbanisticamente qualificadas e coexistem com áreas de menor renda desprovidas de 

quesitos básicos de infraestrutura urbana. Nesse sentido, são implantados 

equipamentos e espaços que deveriam, em tese, ser utilizados pela população urbana 

no geral, porém, são usufruídos por poucos, pois, em sua concepção, foram 

direcionados para uma parcela da população específica (MACEDO et al., 2018).  

 Os agentes sociais, entre eles o Estado, que possui o dever de prover aos 

cidadãos, de forma igualitária, os serviços urbanos, se mostram fortemente aliados 

aos interesses do mercado, fornecendo infraestrutura em lugares estratégicos para a 

valorização de terrenos. Uma das consequências desses processos é o afastamento 

da população de menor renda, que se aloja em bairros periféricos e desprovidos de 

infraestrutura e áreas de lazer (ROLNIK, 1995; SPOSITO, 2002). 

 A estratégia de implantação do plano urbanístico de Palmas previu uma 

expansão controlada da urbanização. Após aberto o sistema viário básico, as 

quadras1 seriam progressivamente implantadas, seguindo as fases de ocupação 

previstas pelo plano, a depender do ritmo do crescimento urbano (TEIXEIRA, 2009). 

Porém, a ocupação ocorreu em desacordo com o plano, e a região sul de Palmas 

passou a abrigar uma população de baixa renda a partir de 1991, com a criação dos 

bairros Jardins Aurenys (I, II, III, IV), logo nos primeiros anos de implantação da  

 

 
1 Parte do parcelamento da unidade maior do solo, gleba, possuindo em seu interior quadras internas 

com menores dimensões. 
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cidade, e tomou grandes proporções ao longo dos anos (BAZZOLI, 2019). Atualmente, 

a região sul com aproximadamente 40% da população urbana (IBGE, 2010).] 

 A região do plano urbanístico seguiu o desenho original, em que o Sistema de 

Espaços Livres Públicos (SELP) foi fundamental na definição do traçado e da 

paisagem, configurando-se com largas avenidas que percorrem seu espaço de 

maneira homogênea, fundos de vales protegidos e incorporados à malha urbana e 

praças distribuídas em todas as unidades de vizinhança (COCOZZA; OLIVEIRA; 

SILVA, 2009). Por outro lado, Palmas Sul possui uma configuração urbanística que 

equivale ao de muitas cidades do interior do país, possuindo um eixo comercial 

importante que articula, em certa medida, uma malha urbana fragmentada e 

desarticulada, com um SEL mais comedido e desestruturado quando comparado à 

área planejada (OLIVEIRA, 2016). 

 Conforme Oliveira et al. (2018), a distribuição dos Espaços Livres Públicos na 

cidade de Palmas é desigual, nota-se a presença de mais ELP em regiões onde a 

população de maior renda está concentrada, isto é, na área do Plano Básico, 

denominado atualmente por Palmas Centro (PALMAS, 2007). A qualificação e a 

manutenção desses espaços se dão de maneira destoante. Furtado (2021) aponta 

que a região do plano original, Palmas Centro, caracterizada por uma população de 

maior renda e maior valor imobiliário da cidade, recebe maiores investimentos para 

implantação de praças e parques com relação a Palmas Sul, onde reside a maioria da 

população de baixa renda, recebendo menos investimentos, apesar de sua alta 

densidade populacional. Consequentemente, a população de menor renda possui 

menor acesso aos ELP qualificados.  

 Na região do projeto urbanístico, teve-se uma intencionalidade projetual dos 

arquitetos que definiram o sistema viário. Essa intencionalidade é responsável por 

organizar toda a dinâmica de fluxos articulada ao zoneamento urbano e a áreas 

públicas estratégicas, trazendo uma lógica para a distribuição do sistema de espaços 

livres. Já em Palmas Sul, os traçados foram elaborados pelo Estado, pelo mercado 

imobiliário e por ocupações irregulares, à medida que a necessidade de ocupação da 

população de menor renda ia surgindo, gerando uma colcha de retalhos com menores 

proporções de malha viária e áreas públicas (OLIVEIRA et al., 2018). 
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 Apesar de ser comumente referida de forma genérica, Palmas Sul não é uma 

área com características homogêneas em com relação ao seu SELP. Quantificar e 

categorizar os ELP de Palmas Sul é relevância para o planejamento de novas políticas 

públicas, que visem à manutenção e ao gerenciamento desses espaços a fim de 

equilibrar as assimetrias de produção, gestão e apropriação. Nesse sentido, justifica-

se o estudo da área escolhida pela evidente discrepância de configuração urbana e 

de atenção da gestão pública com relação a Palmas Centro, entendendo que Palmas 

Sul possui suas especificidades, e esta dissertação visa preencher uma lacuna nos 

estudos que amparam o entendimento de seus Espaços Livres Púbicos. 

 

1.1 Objetivos 

  

O objetivo geral do trabalho é compreender semelhanças e diferenças entre os 

bairros de Palmas Sul sob a ótica dos ELPs considerando três categorias: ambiental, 

social e de circulação. 

 

Os objetivos específicos são: 

● realizar revisão bibliográfica dos conceitos e categorias dos ELP; 

● categorizar e quantificar os ELP de Palmas Sul; 

● analisar e comparar quali-quantitativamente as categorias de ELP identificadas 

em Palmas Sul. 

 

1.2 Métodos 

  

Para o desenvolvimento deste trabalho, adota-se o método de pesquisa 

exploratória, quali-quantitativa. A pesquisa foi realizada por meio das seguintes 

etapas: pesquisa bibliográfica e pesquisa aplicada. A pesquisa bibliográfica visou 

apresentar conceitos, definições, teorias sobre sistema de espaços livres no Brasil e 

o histórico da formação e da ocupação dos bairros da região sul da cidade de Palmas 

com o intuito de entender e descrever suas características gerais socioespaciais. 

Foram colocadas em pauta discussões sobre os sistemas de espaços livres, as 

diretrizes legais existentes, sobretudo, para entender se há diagnósticos, orientações 

e ações específicas para Palmas Sul.  
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 A pesquisa aplicada consistiu na caracterização e na quantificação do SELP 

de Palmas Sul com base na metodologia utilizada pelo grupo de pesquisa Quapá - 

SEL (Quadro do Paisagismo Brasileiro - Sistema de Espaços Livres) da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP) (MACEDO et al., 

2018). A categorização dos espaços livres é uma ferramenta para análise e 

formulação de políticas que visam à qualificação e à construção desses espaços. 

 Conforme metodologia adotada, os Sistemas de Espaços Livres Públicos de 

Palmas Sul foram categorizados segundo a sua vocação principal, conforme as 

seguintes classificações: 

● espaços livres de caráter ambiental, onde podem ocorrer atividades de 

recreação e lazer. São eles: unidades de conservação (matas nativas, bosques 

urbanos, corpos de água e suas margens), orlas etc.; 

● espaços livres de caráter social, relacionados à permanência de pedestres, 

onde podem ocorrer atividades de recreação, comércio, esportes, cultura, 

educação, ações políticas e festividades. São eles: parque, praças, campo de 

futebol etc.; 

● espaços livres de caráter urbano relacionados à circulação de veículos 

ou pedestres, onde também podem ocorrer atividades de recreação, 

comércio, esportes, cultura, educação, ações políticas e festividades. São eles: 

acostamento, calçadão, canteiros, rotatórias, ciclovia, deque, estacionamento, 

passarela, rotatória, rua e avenida, terminal rodoviário, viaduto, rua de pedestre 

etc. 

 Foi utilizada a base de dados georreferenciados do Grupo de Estudos em 

Desenvolvimento Urbano e Regional da Universidade Federal do Tocantins 

(GEDUR/UFT) com devidas atualizações. Tal base foi construída a partir dos dados 

contidos na planta urbanística digital da cidade fornecida pela prefeitura e das 

imagens de satélite. 

 A base de dados está inserida no software ArcGIS (Geographic Information 

System – GIS) desenvolvido pela ESRI (Environmental Systems Research Institute), 

que oferece um conjunto de funcionalidades baseadas em localização, resultando em 

um Sistema de Informação Geográfica (SIG). Após a inserção dos dados no software 

ArcGIS, é possível mapear todas as informações levantadas, facilitando a 

compreensão e a interpretação delas.  
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 O SIG garante análise e gestão integradas dos vários componentes que 

constituem o sistema, por referenciação à sua localização. Permite ainda a integração 

de grandes quantidades de dados, de diversos tipos e origens, relativos quer às redes 

de transportes quer à base territorial e socioeconômica onde estes se localizam. 

Assim, potencializa as análises de acessibilidade, garantindo resultados mais claros, 

sob a forma de mapas temáticos, tanto para apoio à tomada de decisão como para o 

cidadão (MONTEIRO, 2014). 

 Após o cadastro georreferenciado das categorias do SELP descrito 

anteriormente, foi realizada análise quantitativa e espacial do sistema de espaços 

livres traçando um panorama atual da situação. A quantidade de ELP foi analisada em 

sua totalidade, assim como por categorias e por bairros, sendo possível realizar 

análises comparativas parciais, totais, entre categorias e entre os bairros. Após a 

identificação dos principais ELP, foram realizadas visitas a campo nos dias 30 e 31 de 

março, 10 e 11 de abril, 28 e 29 de agosto do ano de 2022, a fim de identificar a 

situação de manutenção e conservação e a utilização desses espaços pela 

população.  

 Na última parte do trabalho, está presente o diagnóstico de Palmas Sul sobre 

a distribuição das diversas categorias do SELP, assim como a composição do SELP, 

considerando o contexto histórico, socioeconômico e de produção do espaço urbano 

de Palmas Sul.  
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2 SISTEMA DE ESPAÇOS LIVRES 

  

Para Queiroga (2014), espaço livre é definido pelos elementos e suas relações 

que compõem os espaços não edificados em um recorte intraurbano ou regional. E 

possui enorme importância para as cidades, pois é nesses espaços que as práticas 

sociais acontecem por servirem como lugares do cotidiano e de convivência. 

 Conforme Tângari et al. (2009), os espaços livres urbanos formam um sistema 

complexo, que se relacionam com outros sistemas urbanos que podem se sobrepor, 

total ou parcialmente. Entre suas funções, estão a circulação, a drenagem, as 

atividades de lazer, a preservação ambiental, bem como sua conservação e 

requalificação ambiental, entre outras. Podem apresentar maior ou menor grau de 

planejamento, projeto e gestão pública, num ou noutro subsistema a ele relacionado.  

 Toda cidade possui um Sistema de Espaços Livres, fruto do processo dos 

loteamentos e da destinação de áreas (públicas e privadas) das cidades. A ideia de 

sistema está relacionada aos vínculos funcionais e organizacionais que os espaços 

livres possuem entre si, não fica restrita ao pensamento das ligações físicas. Podem-

se usar, a título de exemplo, as áreas vegetadas das cidades, pois contribuem, de 

forma significativa, para o serviço ambiental urbano, independentemente de sua 

conexão física (MACEDO et al., 2018).    

Toda cidade é constituída por espaços livres e espaços edificados, numa 
relação de vazios e cheios, de áreas abertas e fechadas. Os sistemas de 
espaços livres compreendem todos os espaços livres de uma cidade, sejam 
públicos ou privados, produzidos de modo formal ou informal. São ruas, 
praças, parques, calçadões, quintais, campinhos de futebol, marquises etc. 
(CUSTÓDIO et al., 2013, p. 2). 
 

 O SEL pode ser caracterizado como público ou privado. O Sistema de Espaços 

Livres Públicos, o de interesse desta pesquisa, deve ser entendido como aquele que 

pertence ao domínio público. O espaço público é mais aberto e com acesso maior, 

pois é um espaço de todos e de ninguém em particular. A princípio todos podem 

usufruir com os mesmos direitos (MATOS, 2010). 

 O Sistema de Espaços Livres Públicos apresenta maior relação com a vida 

urbana, a esfera pública e a imagem da cidade, formando locais de permanência e 

circulação. Apesar de públicos, com relação à sua natureza fundiária, pode ter 

diferentes características legais no que tange a seu uso. Dessa forma, é necessário 

compreender a natureza fundiária dos espaços urbanos, para entender seu processo 

de produção e apropriação (QUEIROGA, 2012). 
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 Os Espaços Livres Públicos são aqueles considerados bens de propriedade 

pública, com diferentes níveis de acesso e de apropriação (QUEIROGA, 2011). 

Quanto às definições de uso estabelecidas, conforme Código Civil brasileiro, para 

Espaços Livres Públicos, define-se: 

a) os de uso comum do povo: praças, rios, estradas, ruas, praias, etc.; 

b) os de uso especial: edifícios ou terrenos destinados a serviços ou 

estabelecimento da administração pública (escolas, creches, penitenciárias, 

etc.); 

c) os de uso dominicais: constituem os de qualquer ente público, sendo passível 

da perda de direito. 

Os espaços livres públicos formam um subsistema dentro do sistema de 
espaços livres. Parques, praças, mirantes, calçadões, promenades, unidades 
de conservação de proteção integral, lagoas, praias, rios, etc. se constituem 
nos demais elementos desse sistema (QUEIROGA, 2011, p. 29). 
 

 Para Queiroga (2012), conforme os exemplos de bens públicos apresentados 

no Código Civil, o nível de acessibilidade para os Espaços Livres Públicos é o que 

melhor define ser um bem de uso comum do povo. Os bens de uso comum do povo 

permitem acesso a qualquer pessoa, sem distinções, são espaços cotidianamente 

acessíveis, abertos à visitação pública. Quando existentes, as restrições de acesso 

aos bens de uso comum do povo se aplicam, de forma geral, para toda a população. 

Por exemplo, um parque urbano pode ter horário de funcionamento delimitado, em 

que, a partir de seu fechamento, ninguém pode usufruir dele. Em tese, não há 

privilégio para uma parcela específica da população, constituindo-se, portanto, como 

bem de uso comum do povo. Dessa forma, apenas a categoria dos bens públicos de 

uso comum do povo são, por sua natureza, propriedades de livre acesso público, 

ainda assim podem estar sujeitos a normas e restrições estabelecidas pela gestão 

responsável por ele (QUEIROGA, 2012). 

Os espaços livres urbanos classificados como bens de uso comum do povo 
são, sem dúvida, o lócus mais evidente da esfera pública geral e política, pois 
são espaços fundamentais do cotidiano urbano, das pessoas, associações, 
empresas e instituições. São, portanto, lugares de maior acessibilidade 
pública (se bem que, na prática não faltem exceções a essa regra) e, portanto, 
de maior visibilidade pública direta, favorecendo, mas não determinando, sua 
apropriação para as mais diversas manifestações públicas: festas religiosas 
e populares, comícios, passeatas, paradas militares, paradas gays, 
comemorações esportivas etc. Os espaços livres públicos, enquanto bens de 
uso comum do povo, são condição de existência da cidade, estabelecendo 
relação de identidade com ela, a decadência ou a excelência da vida citadina 
está intimamente relacionada à (des)qualificação do seu sistema de espaços 
livres de uso comum do povo (QUEIROGA, 2011, p. 86). 



22 
 

2.1 A produção dos Espaços Livres Públicos   

  

A cidade é constituída de relações socioespaciais dinâmicas. Compreender e 

planejar a cidade a partir do seu sistema de espaços livres tem ganhado relevância 

no contexto nacional. A produção do sistema de espaços livres urbanos ocorre em 

conjunto com a produção da cidade, envolvendo ações guiadas pelo poder público e 

pela iniciativa privada. Dessa forma, o SEL urbano encontra-se em constante 

processo de transformação e adequação às novas demandas da sociedade, sendo 

consequência da correlação de forças entre os agentes produtores, como empresas, 

instituições e grupos sociais, que se apropriam e produzem, de forma diferente, os 

espaços urbanos, inclusive do SEL (QUEIROGA, 2012). 

 A produção do espaço urbano, conforme Corrêa (2004), é consequência da 

ação de agentes sociais concretos, e não abstratos, dotados de interesses, 

estratégias e práticas sociais próprios, são eles: proprietários fundiários e dos meios 

de produção; o Estado; promotores imobiliários; grupos sociais excluídos, entre 

outros. Refletem as necessidades e as possibilidades sociais baseadas em seus 

próprios processos e mecanismos na medida em que corroboram para a formação 

socioespacial capitalista. Dessa forma, os agentes sociais e os processos sociais não 

se separam, pois são elementos necessários da sociedade e de seu movimento.  

 Para Macedo (2012), o Estado é o principal agente condicionador e formador 

de espaços livres, seja pela implantação de normas legais que direcionam o mercado 

imobiliário e a população na formação das áreas residenciais, como também na 

produção e na gestão de espaços, como praças, parques, avenidas, áreas de 

proteção ambiental.  

Para o autor, essas ações podem ser classificadas como diretas ou indiretas. 

As ações diretas são intervenções no espaço urbano, correspondem às obras viárias, 

de estacionamentos a pontes e viadutos, implantação de equipamentos e áreas de 

recreação, calçamentos de passeios públicos, asfalto de ruas, represamento de rios 

criando lagos, implantação de praças e parques de lazer, iluminação pública. De forma 

geral, são resultantes de uma demanda social, seja pela real necessidade de uso, ou 

pela pressão de setores da sociedade beneficiados pela especulação imobiliária. As 

ações indiretas correspondem ao conjunto de leis ambientais e urbanísticas, induzindo 

a configuração da paisagem, tanto no desenho dos arruamentos, como no 

dimensionamento dos lotes, na limitação da altura das construções, na criação de 
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estoques de Espaços Livres Públicos para construção de parques e praças, 

denominados legalmente de “áreas verdes”, nos recuos das edificações, na criação 

de áreas de proteção ambiental legalmente protegidas (MACEDO, 2012). 

 A formação e a modificação dos espaços livres podem ocorrer por meio de 

medidas formais e informais. As medidas formais são as que possuem planejamento 

e controle por parte do Estado, a partir de planos urbanísticos e planos gerais, porém 

são estruturados por agentes privados, que atuam com liberdade sobre as legislações 

de zoneamento, o plano diretor, entre outros. Já as ações informais são realizadas 

por uma parcela da população no geral, por meio da abertura de caminhos e acessos, 

construções ao longo dos caminhos, ocupação nas bordas de corpos d’água, etc. 

Dessa forma, fica evidente que os agentes privados e públicos atuam de maneira 

individualizada ou em conjunto no processo de produção do espaço urbano 

(CUSTÓDIO et al., 2013). 

 Rolnik (1995, p. 69) aponta que “[...] a valorização ou desvalorização de uma 

região depende dos investimentos públicos e privados naquele espaço [...]”. Com isso, 

alguns terrenos vazios são retidos pelos proprietários devido à possibilidade de uma 

valorização futura, com investimentos públicos na mesma região ou regiões vizinhas.  

 Para Custódio et al. (2013), o Estado brasileiro é um mediador não isento de 

interesses e tem comportamento e composição variáveis no tempo e no espaço, atua 

como agente de regulação do uso e da ocupação do solo urbano por meio de 

legislação pertinente e ações fiscais como a tributação e subsídio. Outras vezes atua 

como empresário, como consumidor de espaços e localizações específicas, como 

proprietário fundiário e promotor imobiliário. Dessa forma, é o maior produtor e gestor 

dos Espaços Livres Públicos. 
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2.2.1 Espaços Livres Públicos de caráter ambiental 

  

A natureza na cidade é um modelo de natureza historicamente construído pela 

ciência, pela técnica, pela cultura, pelas práticas e pelas ideologias. Não se trata de 

uma representação direta da natureza e sim de uma natureza construída, 

racionalizada em diferentes níveis. Na cidade, é produto da história, da evolução das 

ideias, dos conceitos e das técnicas, é resultado também da cultura consumista que 

se estabelece (HENRIQUE, 2009). 

 Na maioria das cidades brasileiras, houve uma “homogeneização” das 

paisagens urbanas, como resultado, tem-se ambientes “verdes” globalizados, em que 

a vegetação das áreas verdes públicas e privadas tem função prioritariamente 

estética, importando um modelo euro-americano, desvinculado do contexto ambiental, 

social e cultural.  Esses projetos e intervenções não valorizam a biodiversidade nativa, 

pois acabam incorporando espécies de plantas ornamentais exóticas (muitas vezes 

invasoras), não comtemplando o potencial que os Espaços Livres Públicos e privados 

têm para oferecer em serviços ecossistêmicos no local (HERZOG, 2013). 

 Nas cidades, a natureza, cujo elemento caracterizador principal é a vegetação, 

está inserida em jardins e parques públicos, porém pouco acessíveis a todos. A 

produção e a disposição desses parques e jardins púbicos seguem a mesma lógica 

da especulação imobiliária e da renda da população. No Brasil, apesar de as cidades 

possuírem um número considerável de áreas verdes, há maior concentração dessas 

áreas em bairros nobres. Já nos bairros periféricos e/ou de ocupação popular, com 

altas taxas de ocupação, áreas públicas verdes e de lazer são praticamente 

inexistentes (HENRIQUE, 2009).  

 Fruto das contradições da produção social do espaço e das formas de 

apropriação da natureza, tanto no sentido simbólico (os pensamentos sobre 

apropriações e transformações) quanto no sentido concreto (as formas reais de uso), 

os problemas ambientais urbanos – águas poluídas, ar atmosférico irrespirável, ilhas 

de calor, ausência de lugares para depositar os resíduos sólidos, enchentes e 

inundações – são alguns dos reflexos das formas predatórias de apropriação da 

natureza pela sociedade (RODRIGUES, 1998). 

 Para Rodrigues (1998), é importante destacar que a questão ambiental deve 

ser compreendida como um produto da intervenção da sociedade sobre a natureza. 

Corresponde principalmente às ações destrutivas e incessantes do uso dos recursos 
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naturais sem a possibilidade de reposição destes, é produto da atuação global da 

sociedade e não de uma fração específica da população. Para compreender a questão 

ambiental, é preciso analisar a produção e o consumo do e no espaço, porém os 

diferentes discursos das problemáticas ambientais do século XXI, ou por ignorância 

ou por conhecimento, não deixam claro a re/produção no espaço.  

 Segundo Macedo et al. (2018), o SEL possui papel fundamental no 

desempenho da vida cotidiana e na formação da paisagem urbana, pois é elemento 

estruturador da forma, da imagem, da história e da memória da cidade. Destacam 

ainda que neles acontecem importantes eventos ambientais, pois também fazem parte 

dos SELs elementos naturais, como rios, lagos, vegetação, entre outros. 

 Conforme Macedo et al. (2018), a população possui intenso interesse nas 

atividades que acontecem nos SELs. Essas atividades geralmente estão guiadas pela 

prática de atividades físicas e eventos culturais. A vegetação urbana é um dos 

elementos capazes de qualificar os SELs, trazendo benefícios de diversas ordens, 

principalmente ambientais, sociais e paisagísticos.  

 Souza e Macedo (2014) apontam que toda aglomeração urbana está, de 

alguma forma, associada a uma rede hidrográfica. Para garantir um estoque de áreas 

verdes para uso público no perímetro urbano, a preservação das matas ciliares é um 

dos instrumentos adotados pelos municípios e vem sendo implementada nos planos 

diretores de todo o país. No Brasil, a presença de fragmentos florestais no ambiente 

urbano potencializa o papel dos Espaços Livres Públicos, pois passam a proporcionar 

a conservação e o melhoramento dessas áreas, seja pela possibilidade de formar 

corredores ecológicos ou matrizes ecossistêmicas (MACEDO; QUEIROGA, 2018).  

 Contudo, segundo Souza e Macedo (2014), a presença de elementos naturais 

conservados não é um atributo qualitativo essencial para todo tipo de espaço livre. Há 

muitos ELs adequados independentemente da presença de elementos naturais, como 

calçadas, praças e outras tipologias desvinculadas de fatores ambientais, capazes de 

suprir, de forma adequada, atividades da vida em público, em relação às áreas 

ambientalmente protegidas, que por vezes a apropriação pública possui restrições de 

uso. Em muitas circunstâncias, esses elementos podem ser atributo definidor da 

qualidade de muitos SELPs, principalmente em cidades de clima quente-seco, como 

Palmas, onde é possível, por meio da presença de elementos naturais, mitigar o 

desconforto térmico sentido pela população.  
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 Para Souza e Macedo (2014), a questão ambiental vem se consolidando a 

partir da década de 1970, pois passa a ser adotada como parâmetro incorporado na 

urbanização e, assim, surgem novas formas de tratamento dos espaços livres 

urbanos, em que medidas de conservação ambiental ganham relevância.  

As principais unidades de conservação ambiental encontradas junto às 
grandes e médias cidades brasileiras são espaços públicos (parques 
nacionais, estaduais e parques naturais municipais), assim como, nas áreas 
urbanas, as Áreas de Preservação Permanentes – APPs – de maior 
dimensão são, em sua maioria, propriedades públicas: parques (fluviais) 
lineares, orlas urbanas junto a grandes rios e mesmo as margens de cursos 
d’água indevidamente ocupadas por avenidas de fundo de vale se constituem 
em espaços livres públicos (QUEIROGA, 2012, p. 83). 
 

 Estão presentes, no SELP das cidades brasileiras, importantes unidades de 

conservação e áreas de preservação permanente (APPs). São geralmente áreas 

públicas que constituem parques, reservas, ou ainda, em maiores escalas, parques 

fluviais lineares, orlas inteiras de grandes rios, parques municipais e estaduais de 

preservação florestal. A presença desses fragmentos no ambiente urbano destaca o 

papel ecológico do SELP, pode proporcionar a proteção e o melhoramento desses 

fragmentos por meio da formação de corredores ecológicos, entre outras estratégias. 

Não se restringe aos benefícios ecológicos, pode ainda proporcionar melhoramento 

na drenagem pluvial e nos microclimas urbanos, criar paisagens de alto desempenho 

ambiental por meio da permeabilidade do solo e do sombreamento devido à cobertura 

vegetal arbórea (MACEDO et al., 2018).  

 Além das funções convencionais relacionadas à circulação e à acessibilidade, 

ou de permanência como a contemplação e a recreação, os espaços livres vegetados, 

quando agregados a elementos denominamos de infraestrutura verde, como 

corredores verdes urbanos, reflorestamentos de encostas e ruas verdes, melhores 

práticas de manejo das águas, além de atender às demandas por recreação e trazer 

melhorias ambientais e estéticas, podem contribuir para o desenho ecologicamente 

mais eficiente da cidade. Com isso, conectam-se a fragmentos de vegetação, 

conduzem córregos com segurança, proporcionando melhorias microclimáticas e 

reforçando o papel crucial dos espaços livres para maior sustentabilidade urbana 

(PELLEGRINO et al., 2006).  

 A partir do cenário de desigualdade social que ainda se estabelece no século 

XXI nas cidades brasileiras, a falta de políticas públicas que possibilitassem a oferta 

de áreas urbanas adequadas para moradia da população de baixa ou nenhuma renda 

levou por décadas que tais populações ocupassem áreas frágeis e inadequadas, e 
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muitos recursos naturais presentes nas cidades fossem perdidos de forma definitiva 

(MACEDO et al., 2018).   

 A produção do espaço público, como visto anteriormente, é reflexo da produção 

da sociedade. A disponibilidade, a manutenção, a produção, a espacialização dos 

Espaços Livres Públicos nas cidades brasileiras seguirão essa mesma lógica. 

Percebe-se, dessa forma, que a produção do “verde” na cidade, juntamente com os 

Espaços Livres Públicos é desigual, faz com que os investimentos realizados nesses 

eixos favoreçam uma parcela específica da população, deixando outra desprovida. 

 

2.2.2 Espaços Livres Públicos de caráter social 

 

 Os espaços como praças, parques, jardins e similares formam a principal 

estrutura do Sistema de Espaços Livres Públicos de caráter social, convívio e lazer 

das cidades brasileiras. Entre as cidades pequenas, nem todas possuem parques e 

jardins. Nesses casos, cabe às praças e a eventuais espaços livres de acesso público 

do entorno das cidades cumprirem esses papéis (QUEIROGA, 2012). 

 Com a Lei nº 6.766/1979, todos os novos loteamentos urbanos do país 

possuem a obrigação de reservar no mínimo 35% da área da gleba para uso público 

(praças, parques e demais áreas livres para o convívio e lazer, equipamentos urbanos 

e comunitários). Conforme Queiroga (2012), antes dessa Lei, as legislações de 

parcelamento do solo estabelecidas pelos municípios (quando existentes) exigiam 

menos quanto à destinação de espaços livres para convívio e lazer. 

 Entre os Espaços Livres Públicos voltados ao convício social, destacam-se as 

praças e os parques. As praças brasileiras nasceram em paralelo com as cidades, 

estão na origem da cidade colonial portuguesa no Brasil como espaços de afirmação 

tanto do poder público e religioso, como da esfera de vida pública. As praças formam 

uma categoria de grande relevância entre os bens de uso comum do povo nas áreas 

urbanas, englobam diversas práticas sociais, incluindo atividades de lazer e comércio, 

encontros, conflitos e memórias, do convívio público cotidiano e de grandes 

manifestações políticas (MACEDO; QUEIROGA, 2018). 

 Além da contribuição como espaço de convívio e lazer para a população, 

conforme Queiroga (2012), as praças podem cumprir outros importantes papéis, 

como: imagem e memória coletiva sobre a cidade, evidenciando a dimensão 

simbólica, criando marcos referenciais; para um microclima mais ameno e para a 
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drenagem urbana, com presença de vegetação e áreas de solo permeável, como 

apoio e alimento para fauna e para a conservação de espécies vegetais no meio 

urbano. 

 Para Queiroga (2012), as praças centrais são espaços de ampla visibilidade 

pública e têm forte ligação com o entorno e o contexto urbano em que estão inseridas, 

carregam por vezes memória e história. Em bairros residenciais de baixa densidade, 

médio e alto padrão, muitas praças apresentam baixo uso público direto. Já nos 

bairros periféricos, as praças são em sua maioria implantadas de forma precária, é 

comum o uso de espaços improvisados pela população. Quando há áreas 

qualificadas, observa-se o seu intenso uso, demonstrando a importância de 

investimentos públicos nesses lugares, carentes de espaços adequados ao convívio 

e ao lazer.  

 A produção das praças contemporâneas ressalta projetos com equipamentos 

esportivos para atividades físicas, equipamentos lúdicos e espaços destinados a 

manifestações culturais. Sem dúvida, as novas abordagens para implantação 

contribuem para a sua utilização. Contudo, um bom projeto não garante apropriação 

pública intensa e diversificada, é necessário um contexto urbano favorável para sua 

implantação, pois a praça revela a vida pública, ou ausência dela, em relação à sua 

vizinhança (MACEDO; QUEIROGA, 2018).  

 Para Queiroga (2012), a praça é lugar de concentração, de grandes encontros 

públicos e de relação e identidade com seu entorno urbano, já o parque é espaço 

difuso, onde ocorrem pequenos encontros, e o isolamento em relação ao seu entorno 

urbano. Quando acontecem, os eventos de maior aglomeração nos parques urbanos 

são, via de regra, mais relacionados ao lazer do que à política, pois, com frequência, 

os parques são equipados para práticas esportivas. São espaços urbanos, voltados à 

fruição da paisagem, com forte presença de vegetação ou outros elementos que 

evidenciam a imagem da natureza (corpos e quedas d’água). Espaços onde é possível 

propiciar uma pausa diante do ritmo das cidades, como para a contemplação da 

natureza.  

 A valorização da temática ambiental vem favorecendo a implantação de 

parques por todo o país.  As principais funções desempenhadas estão relacionadas 

ao convívio e ao lazer público, às conexões ecológicas, à drenagem urbana, entre 

outros. Novos projetos já se mostram efetivamente mais propícios ao papel ambiental 

que os parques urbanos podem apresentar, buscando incorporar matas 
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remanescentes ou de cursos d’água para conservação e uso público. Os parques 

lineares situados junto às APPs fluviais ganham destaque, pois se constituem em 

possível oportunidade de criação de corredores verdes com várias contribuições 

ambientais (QUEIROGA, 2012; MACEDO; QUEIROGA, 2018).  

 Apesar da Lei nº 6766/1979 e de outras legislações municipais que visem à 

reserva de áreas para essa finalidade, a produção dos espaços livres de convívio e 

lazer (praças, parques, similares) muitas vezes não ocorre de fato, pois, 

principalmente nos loteamentos periféricas, não são implantados, e as áreas 

reservadas acabam ficando desocupadas ou há desvio de função.  

 Apesar do destaque para as praças e os parques urbanos, conforme Macedo 

et al. (2018), uma pluralidade de outros espaços livres de caráter social vêm sendo 

produzidos, como mirantes, pátios, orlas, campus de futebol em diferentes níveis de 

(in) formalidade, etc. Esses espaços nem sempre têm tratamento urbanístico e 

paisagístico, muitas vezes são produzidos pela própria população.   

 

2.2.3 Espaços Livres Públicos de circulação 

 

 O sistema viário é um subsistema dos Espaços Livres Públicos. É responsável 

pela circulação cotidiana de pessoas e mercadorias e se caracteriza principalmente 

pela conectividade, já que é a sua principal função (MACEDO; QUEIROGA, 2018).  

 As conexões do sistema viário acontecem internamente entre ruas, avenidas, 

ciclovias, calçadas, como externamente, pois, via de regra, é por meio dele que se 

podem conectar os outros espaços livres. As vias públicas são os principais elementos 

da malha urbana. Dessa forma, propostas que visem à qualificação socioambiental do 

espaço urbano são de grande relevância.  

As vias públicas, além de seu papel intrínseco – circulação e acesso –, se 
constituem, em inúmeros casos, em espaços da esfera pública, comportando 
desde atividades de lazer e convívio na escala de vizinhança, até 
manifestações públicas de escala metropolitana e difusão nacional e, vez por 
outra, internacional (QUEIROGA, 2012, p. 87). 
 

 As outras categorias de SELP não fazem parte formalmente do status de 

infraestrutura urbana das cidades, a exceção que temos é o sistema viário. Mesmo 

sendo de grande importância, seu desenho privilegia o automóvel, deixando para 

segundo plano o transporte público e, para o terceiro, os pedestres e os ciclistas 

(QUEIROGA, 2011). 
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O maior investimento público referente aos espaços livres se dá para a 
circulação veicular, com especial atenção aos automóveis. A circulação 
automotora é o que pauta o projeto da imensa maioria das vias brasileiras 
desde a segunda metade do século XX, quando se implantou efetivamente a 
indústria automobilística no país a partir de grandes indústrias transnacionais, 
que impuseram à cultura, e em particular à cultura urbanística praticada no 
país até o fim do período militar (se não mais), o automóvel como meio de 
locomoção privilegiado no território, sendo ainda sinônimo de status e de 
modernidade. Evidentemente não faltam críticas e ações contrárias a essa 
posição que, no entanto, permanece hegemônica na maioria das gestões 
municipais, pelo menos até a primeira década do século XXI (QUEIROGA, 
2012, p. 87). 
 

 Para Macedo et al. (2018), cada tecido urbano possui um sistema viário com 

menor ou maior complexidade de práticas sociais. Nesse contexto, o sistema viário é 

vinculado ao contexto urbano geral e aos usos e à ocupação dos seus espaços 

lindeiros. As ruas com apropriação social são decorrentes da sua inserção na malha 

urbana. Dessa forma, garantir boa mobilidade ao longo das calçadas é essencial.  

 O Sistema de Espaços Livres pode ou não ser planejado e possui diversas 

funções, como: recreação, convívio, conforto, reencontro com a natureza, etc. Diante 

de tantas funções e devendo cumprir seu papel de maneira plena, é necessária a 

existência de estruturas administrativas para gestão e manutenção desses espaços 

(MACEDO; ROMANUS, 2016).  

 Para Macedo et al. (2018), os espaços livres não estão entre as prioridades do 

poder público. A falta de diretrizes específicas para a produção dos SELs, ocasiona 

má distribuição desses espaços na cidade e critérios projetuais pouco objetivos. Como 

consequência, a população de menor renda tem menos acesso aos espaços livres 

mais bem equipados, fato que pode estar relacionado a lacunas no planejamento e 

gestão urbana. As cidades brasileiras não possuem uma forma padrão. As dinâmicas 

sociais e/ou ambientais transformam o espaço físico conforme o tempo, configurando 

paisagens diferentes.  

 Discutir as políticas públicas voltadas ao SEL exige conhecimento específico 

local e efetivo do território, caracterizando determinada situação urbana e específica, 

identificando os agentes atuantes na implantação e na gestão desses espaços, sua 

configuração e possiblidades de uso e apropriação (PRETO, 2009). 
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3 HISTÓRICO E PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PALMAS SUL 

  

A cidade de Palmas, capital planejada do estado do Tocantins, foi criada em 

1989. O sítio urbano delimitado para implantação de Palmas teve princípios 

norteadores e projeto urbanístico, formada por uma faixa de terra alinhada no sentido 

Norte-Sul que se estende por uma distância média de 15 km, entre a margem do Lago 

a oeste e a encosta da Serra do Lajeado a leste. Palmas possui limites bem definidos 

e forte identidade paisagística (Figura 1) (GRUPOQUATRO, 1989). Os recursos 

hídricos e a proteção das matas ciliares foram elementos determinantes para a 

configuração urbanística do macrozoneamento e do desenho da cidade (TEIXEIRA, 

2009).  

 

Fonte: Oliveira e Menezes (2019, p. 163).  

 

 Conforme o memorial do Plano Básico de Palmas (GRUPOQUATRO, 1989), 

ao todo foram previstas cinco fases para ocupação do solo urbano de Palmas. A quinta 

fase e última seria destinada para expansão da cidade, quando a população já 

ultrapassasse um milhão e duzentos mil habitantes residindo nas quatro primeiras 

fases, área referente ao Plano Básico da cidade (Figura 2). A quinta fase delimita duas 

áreas distintas, a primeira referente à implantação ao norte do Plano Básico, tendo 

como limite o Ribeirão Água Fria e uma área de 4.625 hectares, a segunda ao sul do 

Plano Básico, tendo como limite o Ribeirão Taquaruçu Grande e uma área de 4.869 

hectares. As duas expansões futuras, referentes à quinta fase de ocupação não 

tiveram definições de desenho urbano e macrozoneamento, justamente pelo horizonte 

temporal em que deveria ocorrer a ocupação. 

Figura 1 - Croqui de Palmas, Serra do Lajeado a leste e Lago a oeste.  
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Fonte: Oliveira e Menezes (2019, p. 162). 
 

O planejamento da ocupação territorial de forma gradativa, obedecendo às 

fases de ocupação, que tinha como objetivo viabilizar a implantação da cidade, reduzir 

os custos de urbanização, evitar a especulação imobiliária, não se efetivou, e Palmas 

passou a urbanizar sua área de expansão no mesmo momento em que se tornava a 

mais nova capital do Brasil (Figura 3) (GRUPOQUATRO, 1989; AMARAL, 2009; 

VELASQUES, 2010).  

Figura 2 - Croqui Palmas, fases de ocupação. 
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Fonte: GeoPalmas (2015). 

 

O agente principal no desenvolvimento de Palmas foi o Estado. Com o avanço 

da urbanização e em busca de capital para investimento para construção da cidade, 

o Estado usou como estratégia a desapropriação de terra rural e, posteriormente, a 

venda como terra urbana já valorizada pela ação governamental (MELO JUNIOR, 

2008; TEIXEIRA, 2009; LUCINI, 2018).  

Figura 3 - Mapa de ocupação urbana por períodos.  
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 Sendo detentor de terras urbanas no município, o governo estadual repassou 

boa parte das áreas centrais da cidade para empresas privadas, seja como forma de 

pagamento por serviços de infraestrutura realizados ou por meio de leilões públicos e 

licitações (MELO JUNIOR, 2008). Segundo o autor, além do repasse de glebas como 

forma de pagamento, desde a implantação da cidade, várias quadras fora da primeira 

etapa foram disponibilizadas pelo poder público estadual para moradia dos 

funcionários. Apesar da existência do planejamento com etapas bem definidas para 

ocupação, essas terras, consequentemente, passaram a fazer parte de um estoque 

destinado à especulação, gerando vazios urbanos (MELO JUNIOR, 2008). 

 Conforme aponta Bazzoli (2007, p. 106), “[...] ocorreu a retenção de parcela 

considerável de terra urbana para especulação imobiliária, prática comum na cidade, 

principalmente, nos seus primeiros anos de sua fundação”. Os mecanismos utilizados 

para a produção da cidade de Palmas, onde a terra é tida como mercadoria e usada 

para arrecadação de investimentos, criaram um cenário de especulação imobiliária. 

Consequentemente, a população de baixa renda foi segregada para a parte periférica 

da cidade, onde o valor da terra se encontrava mais acessível.  

 Anteriormente ao início da implantação da capital, já havia registro de uma 

pequena ocupação no extremo sul de Palmas. Formado pela chegada de duas 

famílias oriundas da região Nordeste do Brasil, uma do Piauí (família Oliveira) e outra 

do Maranhão (família Cruz), o povoado de Taquaralto teve início na década de 1970 

e se localiza a aproximadamente 18 km ao sul do centro de Palmas (MIRANDA; 

SOUZA, 2012). Segundo os autores, entre as décadas de 1970 e 1980, instalaram-se 

na mesma área pouco mais de 200 habitantes que viviam basicamente da agricultura 

de subsistência.  

 Taquaralto possuía comércio próprio que atendia às necessidades locais do 

povoado e da região de entorno antes da criação de Palmas. A partir da implantação 

da capital em 1989, passou a pertencer ao município de Palmas como distrito e a 

oferecer serviços para muitos trabalhadores que vinham de outras localidades para 

construir a nova capital. As pessoas que não tinham condições financeiras para 

adquirir lote residencial no Plano Básico se instalaram no distrito. Segundo Lira (1995), 

a população saltou de 300 para 20 mil habitantes em um período de aproximadamente 

seis meses. Com o rápido adensamento populacional, surgiu um aglomerado urbano 

caracterizado como de baixa renda na região de expansão sul. 



35 
 

Palmas representava o dinamismo capaz de absorver mão-de-obra com 
pouca ou nenhuma qualificação para auxiliar no segmento mais dinâmico da 
cidade, a construção civil. Grande parte da população que chegava a Palmas 
e não conseguia participar do mercado imobiliário formal nem era atendida 
pelos programas habitacionais oficiais encontrava preços de lotes acessíveis 
somente no extremo sul do município, correspondente à quinta etapa de 
ocupação territorial prevista no Plano Diretor Urbanístico de Palmas 
(AMARAL, 2009, p. 45). 
 

 Simultaneamente, no ano de 1991, o bairro Jardim Aureny I foi criado, o 

primeiro entre os demais promovidos pela gestão pública na área de expansão sul, 

próximo a Taquaralto, para abrigar a população de baixa renda, que ficou cada vez 

mais distante da cidade planejada. Conforme Bazzoli (2007, p. 106), começaram a 

surgir novos loteamentos fora do Plano Básico e distantes do centro urbano: “Grandes 

áreas foram oferecidas em locais distantes e deslocaram a população menos 

favorecidas para fora da área urbanizada, enquanto que as áreas da região central 

foram destinadas para os empreendimentos para classes mais favorecidas”. 

 Outros núcleos populares surgiriam na região sul do município ainda na década 

de 1990, nos arredores de Taquaralto e Jardim Aureny I, inúmeros loteamentos 

populares foram aprovados e regularizados, como os bairros Jardim Aureny II, III e IV. 

A prefeitura viabilizava mudanças na legislação, apesar de não oferecer, na maioria 

dos casos, infraestrutura necessária para implantação dos loteamentos (AMARAL, 

2008). Somado ao inchaço populacional do antigo povoado de Taquaralto, a 

intencionalidade no microparcelamento das Aurenys, ainda nos primeiros anos de 

implantação da cidade, agravou, de forma intensa, e solidificou o espraiamento urbano 

e a segregação socioespacial.  Devido à sua formação histórica e à sua proximidade 

com o Jardim Aureny I, Taquaralto tornou-se referência no comércio e nos serviços 

populares, favorecendo a consolidação dessa região da cidade (AMARAL, 2009).   

 Taquaralto deixou de ser distrito do município em 1995 por meio da Lei 

Municipal nº 544, quando perdeu essa condição e foi incorporado à área urbana de 

Palmas, o que o caracterizou como bairro. Com a solidificação dos bairros Aurenys e 

de Taquaralto, outros loteamentos promovidos por empresas privadas foram criados, 

o que aumentou a oferta de lotes em Palmas Sul.  

 Mais de uma década após o começo dos loteamentos fora do Plano Básico por 

parte do poder público, o loteamento Jardim Taquari, localizado na franja sul, além 

dos Jardins Aurenys, foi inaugurado pelo governo do Tocantins em 2003 para um 

projeto de habitação social, sendo capaz de abrigar dezoito mil morados (Figura 4) 

(MELO JUNIOR, 2008; AMARAL, 2009), mesmo com tantos lotes desocupados e 
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vazios urbanos na área do Plano Básico, vários deles em posse do próprio poder 

público. Conforme Amaral (2008, p. 49), esse empreendimento é o “[...] exemplo mais 

expressivo de segregação imposta à população de baixa renda, através da 

implantação de loteamentos distantes da área mais bem dotada de equipamentos 

públicos e, portanto, mais valorizada [...]”. 

Outro aspecto relevante para a ocupação desordenada da cidade foi o 
abandono do planejamento urbanístico pelos governantes, que adotaram 
uma política de reserva de terra na sua região central. Desta maneira no ano 
de 1991, dois após sua fundação, foi iniciada a expansão da cidade para fora 
do seu plano original, de 9.369 hectares, a partir da criação dos Bairros 
Jardins Aurenys. A citada expansão para fora do plano da cidade, promovida 
pelo governo estadual passou a ocorrer com frequência, em 2002, destinou 
área distante há 25 quilômetros da cidade, no bairro do Taquari, para uso e 
construção de habitação popular. Verifica-se, que desde a implantação da 
cidade, o governo e a iniciativa privada criaram espaços distantes, um para 
atender a demanda social e outro para obter lucro imobiliário (BAZZOLI, 
2007, p.87). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de Bazzoli (2007), Melo Junior (2008) e Amaral (2009). 

 

Figura 4 - Mapa da evolução da ocupação urbana da implantação de Palmas Sul. 
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O memorial do Plano Básico de Palmas (GRUPOQUATRO, 1989) previa 

densidade demográfica de 300 h/ha para as quadras de Palmas (Figura 5). Porém, 

com um processo de ocupação conturbado, essa estimativa não se concretizou. 

Reflexo do parcelamento prematuro de porções ainda sem a real demanda para 

ocupação, o espraiamento da cidade gerou baixa densidade e criou impactos 

negativos nos custos de implantação da infraestrutura urbana, além de um movimento 

pendular da população residente em Palmas Sul para Palmas Centro. Apesar da 

consolidação do centro de Taquaralto, Palmas Centro representa o núcleo da capital, 

possuindo uma gama fundamental de serviços, empregos e infraestrutura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Menezes e Oliveira (2019, p.165). 

Figura 5 - Mapa da densidade urbana de Palmas. 
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Para Amaral (2009), o processo de formação de Palmas Sul não foi aleatório e 

sim consequência do modelo adotado pelo Estado, que gerencia o território de forma 

autoritária, amparando a atividade especulativa e se responsabilizando pela oferta de 

habitação em áreas distantes do centro para a população de baixa renda incapaz de 

arcar com o alto custo dos terrenos imposto pelo mercado imobiliário (Figura 6). 

Consequência do modelo de gestão que continua vigente, o prejuízo recai sobre todo 

o conjunto da sociedade, que arca com despesas crescentes decorrentes do custo de 

urbanização da cidade. 

 

Fonte: Menezes e Oliveira (2019, p. 165). 

 

Dessa forma, a consolidação de Palmas Sul ocorreu principalmente, conforme 

aponta Miranda e Souza (2012, p. 8), “[...] pelos ‘desajustes’ do Plano Básico e pela 

falta de uma estratégia clara para produção do espaço urbano coeso socialmente e 

estruturado fisicamente”.  

 Os bairros de Palmas Sul foram sendo implantados e se consolidando sem 

regulamentação específica. Em 2000, a Lei Complementar n° 025 foi aprovada, 

estabelecendo uso misto, residencial e comercial em todos os lotes dos bairros do 

Jardim Aureny I, II, III e IV, além de restringir usos incompatíveis com o residencial. 

Figura 6 - Mapa de valor do solo e mapa de renda. 
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Ainda em 2000, a Lei Complementar n° 029 revogou as restrições da Lei n° 025, 

permitindo, por exemplo, instalação de indústrias. 

 Em 2002, a Lei Complementar nº 58 delimitou as áreas de urbanização, de 

preservação ambiental e rural do município. A área de expansão sul foi caracterizada 

como Área Prioritária de Urbanização II, que corresponde aos loteamentos aprovados 

na região do Taquaralto e Jardim Aureny I, II, III e IV. Dever-se-iam inserir os vazios 

urbanos entre esses loteamentos.  

 O processo diferente de ocupação de Palmas Sul deu origem a uma zona 

urbana com características morfológicas distintas e desarticuladas da malha urbana 

central, pois as manchas urbanizadas encontram-se distantes e separadas pelo 

córrego Ribeirão Taquaruçu Grande, onde seu vínculo se dá por uma ponte. O 

Caderno de Revisão do Plano Diretor de Palmas (PALMAS, 2004) aponta que há uma 

descontinuidade física, devido à distância entre a Região Central e a Região Sul, de 

aproximadamente 18 km.  Com as novas discussões sobre a revisão do Plano Diretor 

de Palmas, toda área de expansão sul, até então denominada genericamente como 

Taquaralto ou Aurenys, passa a ser chamada de Palmas Sul.  

 Após quinze anos do início da ocupação, a Lei Complementar n° 94/2004 

normatizou o uso do solo de Palmas Sul, com diretrizes específicas para a região, 

tendo em vista suas características muito distintas em relação ao Plano Básico. 

Porém, com um processo conturbado e leis pouco claras que iam sendo aprovadas, 

enquanto Palmas Sul se consolidava e gerava diversidade no microparcelamento nos 

bairros que iam sendo implantados quase que de forma isolada, houve rupturas e 

fragmentações no traçado da região, dificultando a integração. Todo esse processo 

contribuiu também para as diferenças entre os bairros nos quesitos: características 

construtivas das edificações, dimensões dos lotes, traçado da malha viária, 

disponibilidade de equipamentos urbanos (AMARAL, 2009).  

 Em 2007, o Plano Diretor Participativo do Município de Palmas (PALMAS, 

2007) trouxe como tema prioritário a integração do tecido urbano entre a região central 

e os setores da região sul e mantém a Lei Complementar n° 94/2004, que normatiza 

o uso do solo de Palmas Sul. Ressalta-se que, a partir de 2007, o Plano Diretor 

regulamentou o perímetro e o ordenamento do solo urbano, tanto na área do Plano 

Básico, como na área de expansão sul, reconhecendo a produção territorial 

fragmentada da cidade. Em um esforço para promover o adensamento das áreas com 

infraestrutura e equipamentos urbanos instalados, o referido plano definiu áreas de 
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ocupação prioritária e preferencial, porém, como aponta Bazzoli (2019, p. 29), ”o plano 

que estava repleto de boas intenções ficou em grande parte inaplicável, pois faltaram 

informações importantes e a maioria de seu conteúdo dependia da criação de 

legislações regulamentadoras específicas”.  

 Em 2018, uma nova revisão do Plano Diretor Participativo do Município de 

Palmas (PALMAS, 2018) foi realizada. Hoje Palmas Sul faz parte da Macrozona de 

Ordenamento Controlado (MOCont) como Região de Planejamento Sul I (RPSul I), 

que compreende a malha urbana sul incluindo todos os seus bairros. Essa área 

caracteriza-se pela sua diversidade da ocupação do solo, permite o uso misto, aliando 

o uso residencial ao comercial e de serviços, além de grandes equipamentos urbanos, 

entre eles o Aeroporto e o Distrito Industrial. Outro fator que caracteriza a região é a 

quantidade significativa de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) demarcadas 

em Palmas Sul.  

 Na área delimitada para a RPSul I, encontra-se a Região de Planejamento de 

Interesse Logístico (RPILogístico). Para essa área, está prevista a implantação de 

Parque Tecnológico e a ampliação do Condomínio Industrial Empresarial e Logístico 

(CIEL), Porto Seco e Porto Fluvial, a fim de estabelecer como elementos 

estruturadores da região (Figura 7).  
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Fonte: Palmas (2018). 

Figura 7 - Mapa contendo detalhamento da RPSul.  
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Apesar de possuir como princípio do Plano Diretor promover a distribuição dos 

equipamentos urbanos e comunitários, dos espaços livres de uso público e das áreas 

verdes, de forma a atender à população residente em todas as áreas do município, a 

delimitação RPILogístico, nas proximidades de áreas predominantemente 

residenciais, de ZEIS e áreas ambientais como a Faixa Verde Taquari, pode colocar 

em conflito diferentes interesses por parte da população e de empresas privadas. 

Mesmo possuindo 40% da população no seu perímetro, o macrozoneamento de 

Palmas Sul evidencia questões ainda conflitantes.  

 Bazzoli (2019) aponta que o Plano Diretor Participativo do Município de Palmas 

possui memoriais descritivos que divergem dos mapas apresentados na lei e 

complexidade desnecessária ao estabelecer o planejamento da cidade em 

macrozonas que são divididas em regiões de planejamento e subdivididas novamente 

em zonas, o que pode causar dificuldade na sua aplicação. 

 Apesar de citada recorrentemente como uma Área Periférica a Palmas Centro, 

Palmas Sul está longe de ser uma área homogênea. As diferenças na implantação e 

no processo de formação e consolidação dos bairros, além da forma como o poder 

público os gerencia, sugerem diferenças na composição dos SELPs. Observa-se que, 

em um primeiro momento, Palmas Sul possui grandes áreas de Espaços Livres 

Públicos disponíveis, porém seu processo de formação, ocupação e consolidação 

dificulta a gestão desses espaços, principalmente no que se refere à qualificação, à 

manutenção e à implantação, onerando a população como um todo.   

Cabe ressaltar que os microparcelamentos dos loteamentos em Palmas Sul 

foram realizados por agentes diferentes, como pelo Estado, por empresas privadas, 

e, em alguns momentos, surgem na irregularidade. Portanto, Palmas Sul insinua neste 

momento alguns questionamentos em relação aos SELPs, como: os bairros possuem 

qualificação e distribuição de ELP de forma uniforme? Há intencionalidade em prover 

ELP qualificados para a população, ou são resquícios dos microparcelamentos 

realizados?  

 

 

 

 

 

 



43 
 

4 SISTEMA DE ESPAÇOS LIVRES PÚBLICOS EM PALMAS SUL 

  

Para realizar a análise do SELP de Palmas Sul, os bairros foram agrupados 

considerando fatores como localização, limites territoriais (naturais e artificiais), nível 

de urbanização e de consolidação da ocupação (Quadro 1 e Figura 8). Com isso, 

obtiveram-se seis áreas distintas: Área Aureny III, Área Aurenys, Área Taquari, Área 

Extremo Sul, Área Taquaralto e Área Periférica Taquaralto.  

 

Quadro 1 - Composição das Áreas de estudo. 
ÁREA ESTUDO BAIRROS 

ÁREA AURENY III Aureny III, Lago Sul, Jardim Aeroporto, Jardim Janaina 

ÁREA AURENYS 
Bertaville, Irmã Dulce, Jardim Aureny I, II e IV, Jardim Santa 
Helena, Taquaralto 5º Etapa, Taquaralto 1º Etapa (Parte 2) 

ÁREA TAQUARI Jardim Taquari e Nova Flamboyant 

ÁREA EXTREMO SUL Jardim Paulista, Jardim Sônia Regina e Distrito Industrial 

ÁREA TAQUARALTO 
Taquaralto 1º Etapa (Parte 1), Taquaralto 2º Etapa, Taquaralto 3º 
Etapa (Vale do Sol), Taquaralto 4º Etapa (Bela Vista), Taquaralto 

6º Etapa 

ÁREA PERIFÉRICA 
TAQUARALTO 

Taquaralto 7º Etapa (Sol Nascente), Jardim Laila, Morada do Sol, 
Palmas Sul, Santa Fé e Residencial Maria Rosa 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

 Os bairros que compõem a Área Aureny III apresentam malha urbana 

conectada e delimitada pelo Córrego Machado, a leste, e, a oeste, pela Avenida 

Teotônio Segurado, que estabelece uma ruptura em relação às demais áreas.  

 Os bairros da Área Aurenys estão delimitados, na margem oeste, pelo Córrego 

Machado e, na margem leste, pela rodovia TO-010. Possuem níveis de urbanização 

similares e maior conectividade do traçado urbano. 

 A Área Taquari é delimitada pela área do aeroporto ao norte, pelo córrego 

Taquari ao sul e, a leste, pela Avenida Teotônio Segurado, fatores que levaram ao 

seu agrupamento pela formação de uma mancha urbana segregada e desarticulada 

das demais, além de seus bairros estarem em processo de consolidação. 

 A Área Extremo Sul é composta por bairros localizados ao extremo sul de 

Palmas Sul. É delimitada pelos córregos Santa Bárbara, ao norte, Taquari, ao sul, e 

pela rodovia TO-050, a leste. Possui características industriais e baixa densidade de 

ocupação para lotes públicos e privados, pois é uma área ainda em processo de 

consolidação. 

 A Área Taquaralto possui densidade de ocupação elevada, pois é composta 

pelo núcleo inicial da urbanização de Palmas Sul e seus arredores. É delimitada, a 
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oeste, pela rodovia TO – 050 e, a leste e sul, por novos bairros que foram expandindo, 

de forma contínua, o núcleo central já urbanizado. 

 A Área Periférica Taquaralto é composta por bairros periféricos à área central 

de Taquaralto. É uma área pouco consolidada, com muitos lotes públicos e privados 

vazios e com tendência de expansão sentido leste.
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Fonte: Elaborada pela autora (2022) a partir de IBGE (2010), GEDUR e SEPLAN (2012), GeoPalmas (2018) e Google Earth (2022).

Figura 8 - Mapa Áreas de estudo e bairros Palmas Sul. 
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Fonte: Elaborada pela autora (2022) a partir de IBGE (2010), GEDUR e SEPLAN (2012), GeoPalmas (2018) e Google Earth (2022).

Figura 9 - Mapa área privada x pública em Palmas Sul. 
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 De modo geral, a maior parte das áreas são públicas, em média 60% são 

espaços de domínio público e 40% privado (Tabela 1 e Figura 9). A distribuição dos 

espaços públicos e privados se mostra homogênea por todas as Áreas de estudo com 

exceção da Área Taquaralto. Apenas 38% da área da Área Taquaralto é pública, essa 

redução de seu percentual de área pública em comparação com as demais Áreas de 

estudo se dá possivelmente pelo seu processo de ocupação ter começado logo na 

criação da cidade de Palmas, sem estudos de implantação e microparcelamentos que 

fossem normatizados por uma legislação. 

 

Tabela 1 - Percentuais de área pública x área privada. 

Áreas de estudo Área privada % Área pública % 

ÁREA AURENY III 39.4% 60.6% 

ÁREA AURENYS 46.0% 54.0% 

ÁREA TAQUARI 31.6% 68.4% 

ÁREA EXTREMO SUL 37.7% 62.3% 

ÁREA TAQUARALTO 61.9% 38.1% 

ÁREA PERIFÉRICA TAQUARALTO 42.6% 57.4% 

Fonte: Elaborada pela autora (2022). 

 

Do total de espaços públicos, foram identificados os que possuem 

equipamentos públicos – destinados a escolas, creches, postos de saúde, entre outros 

equipamentos que necessitam de edificações – e os espaços livres que se enquadram 

como parte do SELP de Palmas Sul – praças, áreas verdes, sistema viário, entre 

outros. Na Área Aureny III e Aurenys, aproximadamente, 95% das áreas públicas 

urbanas fazem parte do SELP. Por serem áreas já consolidadas, possuem 

equipamentos públicos, totalizando 5% de áreas públicas construídas (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Percentuais de área pública x área SELP.  

 Áreas de estudo 
Área equipamentos 

públicos construídos % 
Área SELP % 

ÁREA AURENY III 5.2% 94.8% 

ÁREA AURENYS 5.6% 94.4% 

ÁREA TAQUARI 2.0% 98.0% 

ÁREA EXTREMO SUL 3.3% 96.7% 

ÁREA TAQUARALTO 12.2% 87.8% 

ÁREA PERIFÉRICA TAQUARALTO 1.0% 99.0% 

Fonte: Elaborada pela autora (2022). 
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 Na Área Taquari, Extremo Sul e Periférica Taquaralto, apenas 2% das áreas 

públicas estão ocupadas com equipamentos, isto é, com edificação, e 98% das áreas 

públicas são livres e foram computadas como SELP. Os bairros estão em processo 

de consolidação, possuem poucos equipamentos públicos implantados e, portanto, 

muitos lotes públicos encontram-se vazios, o que eleva o percentual de SELP. 

Certamente, com o passar dos anos, esse quantitativo decairá tendo em vista a 

possibilidade de futura implementação de equipamentos, já que vários terrenos 

públicos não têm seu uso definido para equipamentos, praças ou áreas verdes. 

 Por ser a área mais consolidada de Palmas Sul, a Área Taquaralto apresentou 

12% de área pública construída, ocupada por equipamentos públicos e 88% de áreas 

que fazem parte do SELP. 

 A maioria das áreas públicas faz parte do SELP (Tabela 2), fato que reforça a 

importância social e ambiental que esses espaços podem desempenhar nas cidades. 

Para a compreensão do SELP de Palmas Sul, a análise foi dividida em três tipologias 

identificadas como estruturantes do SELP: Espaços Livres de caráter Ambiental, 

Social e Circulação.  

 As principais características das áreas que compõem a categoria Ambiental 

estão relacionadas à conservação ambiental, como matas ciliares, parques, entre 

outros. Em alguns casos, podem desempenhar outras funções, como a de lazer e 

socialização. Na categoria de Circulação, estão presentes as áreas destinadas à 

circulação cotidiana da população, como avenidas, ruas, calçadas e estacionamentos. 

A categoria Social representa os espaços destinados, principalmente, para as trocas 

sociais e permanência da população, tendo como elemento mais relevante a praça. 

Apesar de a praça também desempenhar a função ambiental, ela é fundamentalmente 

espaço do lazer cotidiano e da socialização, pulverizada na cidade, próxima às 

moradias. A escolha de sua localização se dá mais para esse fim do que pela pré-

existência de elementos da natureza, como ocorrem com os parques urbanos. 

 É importante destacar a visão sistêmica dos Espaços Livres Públicos. O 

agrupamento desses espaços em categorias distintas é resultado da metodologia 

adotada para fazer a leitura espacial, porém as funções não são exclusivas de uma 

única categoria, pode haver, em um único espaço, funções ambientais, sociais e de 

circulação. Sendo assim, o enquadramento dos elementos na categoria se pautou em 

sua vocação mais evidente (Figura 10). 
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Fonte: Elaborada pela autora (2022). 

 

A Área Aureny III, Aurenys, Taquari, Extremo Sul e Periférica Taquaralto 

apresentaram valores significativos para a Categoria Ambiental em comparação à 

Área Taquaralto, visto que as demais áreas possuem córregos e áreas de matas 

ciliares que não ocorrem em Taquaralto. A categoria de Circulação é a segunda mais 

expressiva e conta com valores significativos em todas as Áreas de estudo, 

principalmente em Taquaralto, onde 86% do seu espaço livre se resume à categoria 

de Circulação. Por fim, a categoria Social é a menos expressiva em todas as Áreas 

de estudo, tendo a Área Aureny III o menor quantitativo.  

 

4.1 Espaços Livres Públicos de caráter Ambiental 

  

Palmas Sul conta com cinco córregos presentes no seu traçado urbano: 

Córregos Cipó, Ribeirão Taquaruçu Grande, Taquari, Machado e Santa Bárbara. 

Conforme o Plano Diretor de 2007, foram incorporadas às margens desses córregos 

Unidades de Conservação (UCs): UC Machado, UC do Taquari, UC do Santa Bárbara 

e UC do Santa Fé 2º Etapa. Para as UCs ficam suspensas as licenças para 

parcelamento do solo, regularização fundiária, abertura de vias, instalação de 

equipamentos de qualquer natureza e concessões (PALMAS, 2007).  

Figura 10 - Gráfico de percentuais do ELP por categoria.  
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 Apenas a delimitação dessas áreas como Unidades de Conservação não foi 

suficiente para evitar atividades antrópicas e supressão da vegetação nativa em 

alguns locais. À época, já havia ocupações irregulares desordenadas nas UCs, 

sobretudo na UC Machado, localizada entre as Áreas Aurenys e Aureny III, com maior 

intensidade nesta. Com o intuito de unir e facilitar o gerenciamento das áreas de 

interesse ambiental do município de Palmas, foi criado, na revisão do Plano Diretor 

de 2018, o Sistema Municipal de Infraestrutura Verde (SisMIV), que visa identificar, 

classificar, preservar, recuperar, implementar e conectar as áreas de interesse 

ambiental. Os fragmentos vegetados de Palmas Sul, antes enquadrados pelo Plano 

Diretor de 2007 como Unidades de Conservação, passam a fazer parte do SisMIV 

como AVU (Área Verde Urbana), Faixa Verde, AAP (Área Ambientalmente Protegida) 

e APP (Área de Proteção Ambiental), como pode ser observado no Quadro 2 e na 

Figura 11. 

 

Quadro 2 - Modificações das áreas ambientais conforme Plano Diretor 2007/2018.  

Plano Diretor 
2007 

Plano Diretor 2018 

UC Machado Passa a ser enquadrada como AVU, com a denominação de 
Parque Linear Urbano Machado. As porções de 
remanescentes vegetais são enquadradas como AAPs. 

UC Santa Fé 2º 
Etapa 

Passa a ser enquadrada e denominada como AVU Santa Fé. 
A definição do tipo será realizada por meio de estudos 
específicos. 

UC Santa Bárbara Passa a ser enquadrada e denominada como Faixa Verde 
Santa Bárbara. 

UC Taquari Parte passa a ser enquadrada e denominada como Faixa 
Verde Taquari e outra parte como AAP Nova Flamboyant. 

Fonte: adaptado pela autora de Palmas (2007, 2018). 
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Fonte: Palmas (2018). 

 

Conforme Palmas (2018), nas AVUs, é permitida implantação de equipamentos 

públicos para esporte, lazer e recreação, mobiliário urbano, entre outros que não 

descaracterizem sua finalidade ambiental e paisagística. Devem ainda ocupar no 

máximo 25% da área em questão e manter 75% do solo permeável. Fazem parte das 

AVUs as áreas de Praça, área verde, área verde não edificantes e áreas de parque 

linear urbano. Apenas as áreas verdes não edificantes e as áreas de parque linear 

urbano foram consideradas como ELP da categoria Ambiental, pois são áreas que se 

encontram majoritariamente na margem de córregos, fato que acentua seu papel e 

importância ambiental em relação às demais tipologias de AVUs.  

 Já a AAP e a APP devem seguir o previsto nos Arts. 7º, 8º e 9º da Lei Federal 

nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que, em resumo, prevê a proteção integral da 

vegetação presente nessas áreas. A AAP, apesar de possuir as mesmas restrições e 

indicações quanto ao uso da APP, se diferencia desta, pois é uma medida municipal 

que, conforme o Art. 106 da Lei Complementar nº 400, de 2 de abril de 2018, a define 

como áreas com características de relevante valor e fragilidade ambiental. São 

compostas, em regra, pelos remanescentes florestais contíguos às Áreas de 

Preservação Permanente, áreas com topografia acidentada próximas aos cursos 

d’água e áreas brejosas e encharcadas.  

Figura 11 - Sistema Municipal de Infraestrutura Verde (SisMIV).  
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 Cabe ressaltar que, conforme Palmas (2018), as AAPs e as AVUs podem ter 

seus limites, finalidades e objetivos originariamente estabelecidos alterados, quando 

sobre a área houver relevante interesse público devidamente justificado e quando não 

mais se justificar ambientalmente. A alteração na finalidade dessas áreas ambientais, 

prevista já no texto da lei, causa instabilidade do que de fato está sendo preservado e 

permite que as antigas áreas de UCs, agora enquadradas como AVUs e AAP, 

perpassem quando necessário por processos de regularização fundiária. Com isso, a 

ocupação na UC Machado está, atualmente, passando por um processo de 

regularização. 

 No que se refere às Faixas Verdes, estas possuem o objetivo de aumentar a 

proteção dos principais mananciais do município, as Faixas Verdes foram criadas de 

forma adicional e contíguas às APPs, tendo como usos permitidos apenas os voltados 

prioritariamente à garantia da prestação de serviços ambientais. Nessas Faixas 

Verdes, não é permitida a supressão da vegetação, e, identificando esta, deve haver 

a promoção de sua recuperação. A largura das Faixa Verdes criadas fica definida 

como cinquenta metros na área urbana, até que sejam definidas outras larguras em 

lei específica, com fundamento em estudos pertinentes a serem realizados (PALMAS, 

2018). 

 Dessa forma, as áreas de UCs delimitadas pelo Plano Diretor (2007), presentes 

em Palmas Sul, foram fragmentadas em áreas de Parque Linear Urbano, Faixa Verde 

e AAP, permitindo, dessa forma, quando necessário, a modificação do uso, que antes 

deveria ser unicamente para a conservação ambiental.  

 Diante desse cenário, para o mapeamento das áreas com papel ambiental 

incorporado no quantitativo do presente estudo, foi realizada uma adaptação na base 

de dados do Plano Diretor de 2007, em que há delimitação das antigas UCs em 

arquivo compatível com a pesquisa, levando em consideração as respectivas 

alterações do Plano Diretor de 2018. Esse processo teve como base a observação de 

imagem de satélite, análise os dados disponibilizados pelo GeoPalmas dos 

loteamentos implantados em Palmas Sul e do Plano Diretor de 2018 (Figura 12). 
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Fonte: Elaborada pela autora (2022) a partir de IBGE (2010), GEDUR e SEPLAN (2012), GeoPalmas (2018) e Google Earth (2022).

Figura 12 - Mapa ELP de caráter Ambiental. 
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 Na categoria ELP Ambiental de Palmas Sul, foram identificadas cinco 

categorias de áreas com função principal de preservação ambiental: Área de 

Preservação Permanente, Ambientalmente Protegidas, Área Verde Non Aedificandi 

(AVNA), Parque Linear Urbano e Faixa Verde (Figura 13).  

 

Fonte: Elaborada pela autora (2022). 

 

A Área Aureny III, Aurenys, Taquari, Extremo Sul e Periférica Taquaralto 

apresentaram valores significativos de APP, AAP, AVNE e Faixa Verde em 

comparação à Área Taquaralto. Chama a atenção que esta última possui apenas a 

categoria Parque Linear Urbano. 

 Em relação à APP, a Área Periférica Taquaralto é a mais representativa e 

possui característica mais restritivas quanto ao uso, o que pode assegurar melhor 

preservação dessas áreas. O Parque Linear Urbano, presente na Área Periférica 

Taquaralto, corresponde à destinação de alguns lotes de APM, conforme o Plano 

Diretor de 2018, para implantação do Parque Linear Urbano Cipó. O parque não foi 

implantado até o momento, a área pode ser vista na Figura 14.  

 
 
 

Figura 13 - Gráfico ELP da categoria Ambiental.  
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Fonte: Acervo da autora (2022). 

 

Todos os ELP da categoria Ambiental identificados na Área de estudo em 

questão estão localizados no entorno de córregos. A localização dessas áreas 

ambientais segregadas de atividades de lazer e recreação que podem coexistir no 

cotidiano da população deixa ocioso o espaço com potencial a ser explorado. Por 

estar em processo de consolidação, a Área Periférica Taquaralto necessita da atenção 

e da atuação do poder público municipal, visando à manutenção e à preservação 

dessas áreas, visto que, na Área Taquaralto, já foi identificada pouca disponibilidade 

de ELP da categoria Ambiental, devido ao seu histórico de ocupação desordenada.  

 A Área Taquari, apesar de possuir as APPs dos córregos Taquari e Santa 

Bárbara, juntamente com suas respectivas Faixas Verdes, que elevam seu percentual 

de ELP da categoria Ambiental, não possui integração com esses fragmentos 

vegetados que estão posicionados nas margens periféricas da malha urbana.  A falta 

de delimitação, seja pelo traçado viário ou por implantação de calçadas no seu 

perímetro, promovendo conexões com a parte urbana do bairro, inviabiliza a 

apropriação pública dessas áreas com atividades de lazer, recreação e preservação, 

assim como pode fomentar a ocupação desordenada dessa área, visto a dificuldade 

de identificação de seus limites pela população e pelo próprio poder público.  

Figura 14 - Área para implantação do Parque Linear Urbano Cipó. 
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 Na Área Taquari, também está presente a AAP Nova Flamboyant. Essa área 

foi definida como ambientalmente protegida conforme Palmas (2018), pois se 

encontra bem preservada, com baixo nível de antropização e sem ocupações 

passíveis de regularização. A AAP Nova Flamboyant está melhor delimitada nas 

margens onde há loteamentos implantados, pois o sistema viário contribui para tal, 

favorecendo o acesso público (Figura 15). Onde há ausência desse traçado viário 

conjugado à falta de qualificação para a apropriação pública, essa área fica sujeita a 

ser ocupada desordenadamente, tendo em vista o déficit habitacional brasileiro, 

colocando novamente em conflito os interesses ambientais e sociais da população. 

Também é possível observar mobiliários improvisados pela população na AAP que 

visam ao uso e à permanência no espaço, como bancos, demonstrando o potencial e 

a demanda latentes de sua qualificação para o lazer e a socialização.  

 

Fonte: Acervo da autora (2022). 

Figura 15 - AAP Nova Flamboyant, delimitação por meio do Sistema Viário, falta de 
integração e isolamento. 
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A Área Extremo Sul apresentou valor significativo de ELP da categoria 

Ambiental (56%). Foram identificadas AVNE, as APPs do córrego Taquari e Santa 

Bárbara e suas respectivas porções de Faixa Verde na Área Extremo Sul. Apesar de 

o tecido urbanizado estar próximo a essas áreas, não foi possível observar conexões 

entre ambos. As Faixas Verdes que podem proporcionar união da malha urbana entre 

os bairros atuam de forma contrária, criando rupturas e distanciamento, isolando ainda 

mais alguns bairros localizados no extremo sul do restante da cidade.  

 A Área Taquaralto obteve o valor mais baixo na categoria de ELP Ambiental 

(6%), conforme o gráfico da Figura 10. O fato de possuir alto grau de consolidação e 

poucos córregos que transpassem seu traçado urbano contribui para não apresentar 

valores mais expressivos nessa categoria, visto que a maior parte das áreas 

identificadas na categoria de ELP Ambiental são margens de córregos, que por lei 

devem ser protegidas ambientalmente.  

 Seu alto grau de consolidação, oriundo de um processo de ocupação 

espontâneo, acarretou poucos ELP na Área Taquaralto. O SELP Ambiental da Área 

Taquaralto (6%) corresponde, em suma, ao Parque Linear Urbano Bela Vista. O 

Parque foi implementado no Plano Diretor de 2018, que especificou esse uso para 

alguns lotes, antes denominados apenas como APM (Área Pública Municipal) sem 

especificação de uso. A demanda não suprida da população por espaços de lazer 

ocasionou maior grau de intervenção humana nas áreas ambientais, como no caso 

do Parque Linear Urbano Bela Vista. O parque atualmente conta com poucos 

mobiliários urbanos, foram identificadas lixeiras dispostas ao longo das calçadas que 

seguem o perímetro do parque, um playground para crianças e uma academia de 

ginástica ao ar livre (Figura 16). A área do parque apresenta carência quanto ao 

tratamento paisagístico, acessibilidade e proteção em relação as margens do Córrego 

Bela Vista (Figura 17). 



58 
 

 Fonte: Acervo da autora (2022). 

Fonte: Acervo da autora (2022). 

 

A Área Aureny III e Aurenys apresentaram valores similares em relação ao total 

de ELP da categoria Ambiental, em média 47% (Figura 10). Apresentaram quatro 

tipologias de áreas ambientais diferentes (Figura 13). A área referente ao Parque 

Linear Urbano Machado é a mais representativa, seguida da Área de APP no entrono 

do córrego Machado e córrego Santa Bárbara e a área de Faixa Verde. 

 

Figura 16 - Parque Linear Urbano Bela Vista. 

Figura 17 - Parque Linear Urbano Bela Vista. 
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 A implantação das UCs no Plano Diretor de 2007 contribuiu para a manutenção 

desses fragmentos de vegetação. Contudo, a área do Parque Linear Urbano 

Machado, presente nas áreas Aureny III e Aurenys, apresenta significativa supressão 

da vegetação nativa e ocupações desordenadas2. As porções remanescentes de 

vegetação em relação à área do parque, enquadradas como AAPs (Áreas 

Ambientalmente Protegidas), são fragmentos oriundos da intensa ocupação por 

habitações não previstas. 

 Souza e Macedo (2014) apontam que, até o início do século XXI, a legislação 

ambiental possuía uma visão conservacionista, fato que foi determinante em criar um 

distanciamento entre as cidades e as águas.  

As imposições legais quanto à utilização dessas áreas relegaram parte delas 
ao abandono, dando origem a um conjunto de terras urbanas ociosas e 
desprezadas economicamente que, diante das desigualdades sociais 
características das cidades brasileiras, tornaram-se, em muitos lugares, o 
destino da habitação mais frequente das famílias de baixa renda (SOUZA; 
MACEDO, 2014, p. 14). 
 

 É importante destacar que as alterações das UCs implementadas no Plano 

Diretor de 2007, tendo agora a denominação de Parque Linear Urbano Machado no 

Plano Diretor de 2018, visam facilitar a regularização fundiária das áreas ocupadas e 

delimitar os fragmentos com funções ambientais, o que possibilita melhor 

gerenciamento e controle por parte do poder público. Porém, quatro anos após a 

revisão do Plano Diretor de 2018 e a criação do SisMIV, não foram identificados 

documentos com a delimitação desses fragmentos vegetados. A maior porcentagem 

de ocupações habitacionais irregulares ocorre no entorno do Parque Linear Urbano 

Machado3 (Figura 18). Apesar de terem sido identificadas ocupações irregulares em 

duas Áreas distintas, trata-se da mesma localização e do mesmo processo de 

ocupação, pois uma margem do córrego Machado está enquadrada na Área Aureny 

III e a outra margem na Área Aurenys.  

 
2 Foram consideradas ocupações desordenadas aquelas que possuem uso e domínio (público e 

privado) em desacordo com o previsto nos microparcelamentos. 
3 As ocupações habitacionais desordenadas no Parque Linear Urbano Machado representam, em 

média, 14% do total de ELP da categoria ambiental das Áreas de estudo Aureny III e Aurenys e estão 
em sua maioria fora da APP (margem de 30 metros). Não foram identificadas outras ocupações 
desordenadas em áreas de ELP da categoria Ambiental em Palmas Sul. 
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Fonte: Elaborada pela autora (2022). 

 

 O conceito adotado pela legislação ambiental trata esses espaços como algo 

externo à sociedade, suprimindo o potencial das relações entre sociedade e natureza, 

e contribui para que se tornem quase que independentes do espaço urbano, apesar 

de inseridos nesse contexto (SOUZA; MACEDO, 2014).  

Encontrar um ponto de equilíbrio entre as variáveis ambientais e urbanas 
relacionadas às APPs demanda uma abordagem abrangente e sistêmica das 
bacias hidrográficas e de suas múltiplas formas de interação com a cidade. 
Demanda o entendimento de que tais áreas são parte do sistema de espaços 
livres urbanos, e por isso, são indissociáveis do contexto social e econômico 
em que as mesmas estão inseridas (SOUZA; MACEDO, 2014, p. 4). 
 

 Por estar inserida entre a Área Aureny III e Aurenys, as quais são áreas de alta 

demanda de moradia, essa porção de ELP Ambiental de Palmas Sul sofre bastante 

conflito, apesar de ser um potencial para integração entre a área urbana e a área 

ambiental. Quando o traçado urbano encontra essas áreas, há possibilidade de 

realizar a integração da área urbana já consolidada com a área ambiental, porém, 

como mostra a Figura 19, essas áreas acabam sendo relegadas a depósito de lixo e 

ocupações desordenadas, oferecendo riscos aos moradores devido à falta de 

tratamento e ao gerenciamento por parte do município.    

 

Figura 18 - Gráfico ELP da categoria Ambiental X ocupação desordenada. 
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Fonte: Acervo da autora (2022). 

 

Outros córregos urbanos com características semelhantes podem vir a sofrer o 

mesmo processo nos próximos anos com o aumento da urbanização de Palmas Sul. 

As porções da APP do córrego Santa Bárbara e da Faixa Verde Santa Bárbara, 

inseridas na Área Aureny III e Aurenys, não possuem atualmente parcelamento 

realizado, porém, conforme consta no GeoPalmas (2022), estão aprovados dois 

loteamentos denominados, respectivamente, de Jardim América I e Jardim América 

II. Essas áreas merecem atenção por parte do poder público para manter as áreas já 

identificadas no Plano Diretor (2018) de interesse ambiental e não virem a sofrer um 

processo de ocupação desordena como ocorreu com o córrego Machado.  

 Os ELP da categoria Ambiental são limites naturais que fragmentam o traçado 

urbano de Palmas Sul, isolando ainda mais alguns bairros no extremo Sul, mesmo 

possuindo elevado potencial para serem estabelecidas conexões entre os bairros e 

 

Figura 19 - Ocupações residenciais e problemas de conservação ambiental na 
Antiga UC Machado / Área do Parque Linear Urbano Machado margem oeste. 



62 
 

as áreas ambientais, por meio de vias, ciclovias e calçadas, implantação de 

equipamentos de lazer e recreação. 

 

4.2 Espaços Livres Públicos de caráter Social 

  

Com relação ao quantitativo geral de SELPs (Figura 10) em Palmas Sul, entre 

as três grandes categorias de ELP analisadas (Ambiental, Social e Circulação), a de 

caráter Social é a de menor prevalência em todas as Áreas de estudo. Considerando 

que os elementos de caráter Social devem ser os mais pulverizados e acessíveis no 

espaço urbano para promover o lazer cotidiano da população, é de suma importância 

que a gestão pública observe o quantitativo de maneira relacionada com outros fatores 

urbanísticos, como densidade urbana, distribuição espacial, níveis de acessibilidade 

e uso do solo, visando promover espaços de lazer à população. 

 Para a presente investigação, consideraram-se cinco categorias de ELP de 

caráter Social: praças, áreas verdes, campos de futebol informais, quadras 

poliesportivas sem cobertura e APMs sem ocupação. Importante destacar que as 

APMs sem ocupação foram consideradas neste estudo como ELP pela possibilidade 

de implantação de praças, quadras ou áreas verdes, tendo em vista a falta de 

definição de seu uso pela prefeitura, porém são áreas que podem futuramente receber 

um equipamento público construído e deixar de ser espaço livre. As áreas verdes 

foram incorporadas no quantitativo da categoria Social, pois, em sua maioria, 

possuem praças implantadas, ou acabam recebendo esse uso, apesar de poderem 

desempenhar papal ambiental. Identificou-se que, em sua maioria, possuem 

predominantemente função social. 
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Fonte: Elaborada pela autora (2022) a partir de IBGE (2010), GEDUR e SEPLAN (2012), GeoPalmas (2018) e Google Earth (2022).

Figura 20 – Mapa ELP de caráter Social. 
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 Em todas as Áreas de estudo, a maior parte dos ELP de caráter Social se 

enquadram como APMs sem destinação de uso. As Áreas que apresentam a maior 

quantidade são as que estão ainda em processo de consolidação: Taquari, Extremo 

Sul e Taquaralto Periférica. Por outro lado, a que possui menor quantidade de APMs 

sem uso é Taquaralto, a primeira a ser ocupada em Palmas Sul (Figura 21).  

 

Fonte: Elaborada pela autora (2022). 

 

Grande parte dos loteamentos não define qual uso/função determinada área 

deve cumprir, apenas indica que é área pública municipal. A falta de clareza em 

relação ao uso das APMs impossibilita um diagnóstico mais preciso acerca das áreas 

que realmente fazem parto dos ELP de caráter Social, pois essas APMs podem ser 

usadas ainda para a implantação de equipamentos com usos restritos, como creches, 

escolas, posto de saúde, entre outros, ou pior, podem ser ocupadas irregularmente, o 

que muitas vezes descaracterizaria essas áreas como públicas. Dessa forma, 

compreende-se que essas áreas não asseguram integralmente uma representação 

futura dos ELPs de caráter Social de Palmas Sul.  

 Os campos de futebol informais encontrados em todas as Áreas analisadas 

representam valor significativo, principalmente em Taquaralto. Com a baixa 

qualificação dos espaços de lazer, a população acaba ocupando alguns lotes para a 

Figura 21 - Gráfico ELP da categoria Social. 
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prática do esporte e improvisando equipamentos e serviços necessários, como a 

implantação de traves metálicas e a limpeza do terreno.  Essas áreas, em sua maioria, 

se encontram com a indicação de APMs sem destinação de uso, conforme as Figuras 

a seguir. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora (2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Acervo da autora (2022). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora (2022). 

 

 

Figura 22 - Campo de futebol informal, localizado na Área Taquari. 

Figura 23 - Campo de futebol informal, localizado na Área Aureny III. 

Figura 24 - Campo de futebol informal, localizado na Área Aureny III. 
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Fonte: Acervo da autora (2022). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Acervo da autora (2022). 

 

 As quadras poliesportivas ao ar livre, dispostas como ELP são exceções. 

Foram identificadas quatro quadras, localizadas, respectivamente, na Área Aureny III, 

Área Aurenys, Área Taquaralto e Área Periférica Taquaralto. As quadras da Área 

Aureny III, Área Aurenys e Área Taquaralto são isoladas em lote público, não possuem 

integração com outros equipamentos. Já a quadra da Área Periférica Taquaralto 

encontra-se disposta em uma praça, integrada com outros mobiliários urbanos, o que 

pode prover maior diversificações de usos e interação entre atividades de recreação 

e lazer.   

  

 

 

 

 

Figura 25 - Campo de futebol informal, localizado na Área Aurenys. 

Figura 26 - Campo de futebol informal, localizado na Área Taquaralto. 
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Fonte: Acervo da autora (2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora (2022). 

 

Fonte: Acervo da autora (2022). 

Figura 27 - Quadra Poliesportiva, Área Aureny III. 

Figura 28 - Quadra Poliesportiva, Área Taquaralto. 

Figura 29 - Quadra Poliesportiva, Área Periférica Taquaralto. 
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 Além de poucas unidades, a infraestrutura nos arredores das quadras é 

precária, não foram identificados, em alguns pontos, mobiliários urbanos básicos, 

como bancos, iluminação e lixeiras. Também não há calçadas e acessibilidade para 

acesso às quadras. A presença de mato nos arredores das quadras de esporte e a 

escassa iluminação causam sensação de insegurança nos moradores e mostram a 

falta de gerenciamento e manutenção por parte do poder público em relação a esses 

espaços.  

As áreas verdes são pouco representativas no quantitativo de ELP de caráter 

Social. As Áreas de estudo Aureny III e Aurenys apresentaram os maiores valores, 

são Áreas já consolidadas, porém as áreas verdes não possuem qualificação (Figura 

30 e 31). A Área Taquari e Periférica Taquaralto (Figura 32) apresentaram valores 

proporcionalmente menores de áreas verdes, seguido das Áreas Taquaralto e 

Extremo Sul, que não as possuem.   

 

Fonte: Acervo da autora (2022). 
 
 
 

Figura 30 - Área Verde não implantada, Área Aureny III. 
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Fonte: Acervo da autora (2022). 

 

Fonte: Acervo da autora (2022). 

 

Para Macedo et al. (2018), as praças representam uma categoria muito 

importante nos espaços com funções sociais, pois são locais de diversas práticas 

sociais e do convívio público cotidiano, assim como de atividades de lazer, comércio, 

prática de atividade física, entre outros. Segundo os autores, os espaços livres 

voltados ao convívio social, assim como os de caráter ambiental, na prática, formam 

um único sistema, pois cumprem simultaneamente tais funções. A presença 

significativa de vegetação em praças, juntamente com uma alta permeabilidade do 

Figura 31 - Área Verde não implantada, Área Aurenys. 

Figura 32 - Área Verde não implantada, Área Periférica Taquaralto. 
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solo, pode contribuir para o desempenho ambiental. Da mesma maneira, fragmentos 

lineares as APPs, como faixas verdes ou unidades de conservação, podem apresentar 

alguma área que se presta ao lazer público. 

 Todas as Áreas de estudo apresentaram praças em seu quantitativo. A Área 

Taquaralto demostrou o maior percentual. Assim como as áreas verdes, as praças 

fazem parte, conforme Plano Diretor de Palmas (2018), das denominadas AVUs. 

Essas áreas, mesmo podendo desempenhar funções de lazer e recreação, devem 

possuir no máximo 25% do solo impermeável.   

 Considerando-se que muitas áreas verdes podem receber mobiliários de lazer 

e comumente são apropriadas para socialização, somou-se essa categoria com as 

praças para fins de análise quantitativa, entendendo que elas podem cumprir a mesma 

função (Tabela 3). Observou-se que, desse total, muito poucas praças em todas as 

Áreas de estudo foram qualificadas para atender atividades de lazer e recreação, com 

exceção da Área Taquaralto, que, apesar de apresentar poucas áreas com essa 

finalidade, todas as suas praças estão implantadas de fato. As situações mais críticas 

estão presentes na Área de Taquari, que apresentou apenas 0,7% de área com algum 

mobiliário urbano, e a Área Extremo Sul, onde não foram identificadas praças 

qualificadas implantadas até o momento, mesmo possuindo APMs disponíveis. 

Ambas as Áreas de estudo se localizam na extrema periferia de Palmas, o que reforça 

a demanda e intensifica a necessidade desses elementos devido à dificuldade de 

acesso dos moradores a espaços de lazer ao ar livre qualificados. 

 

Tabela 3: Praças implantadas/parcialmente implantadas x praças não implantadas.  

 Áreas de estudo 
Implantadas/parcialmente 

implantadas 
Não implantadas 

ÁREA AURENY III 20% 80% 

ÁREA AURENYS 15% 85% 

ÁREA TAQUARI 0,7% 99,3% 

ÁREA EXTREMO SUL 0% 100% 

ÁREA TAQUARALTO 100% 0% 

ÁREA PERIFÉRICA TAQUARALTO 28% 72% 

Fonte: Elaborada pela autora (2022). 
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Quando qualificadas, as praças apresentam equipamentos com mau estado de 

conservação, a vegetação é escassa e, quando existente, quase nunca oferece 

sombreamento sobre os passeios de pedestres ou mobiliários de permanência, como 

bancos. Os mobiliários implantados se resumem, na maioria das vezes, a playgrounds 

para crianças, academias de ginástica e bancos. Também foi possível observar falta 

de lixeiras e presença de lixo espalhado no chão. 

 Fonte: Acervo da autora (2022). 

Fonte: Acervo da autora (2022). 

Fonte: Acervo da autora (2022). 

 

Figura 33 - Praça implantada junto com equipamento urbano, Área Aureny III. 

Figura 34 - Playground implantado em local sem acessibilidade, Área Taquari. 

 

 

Figura 35 - Praça implantada sem manutenção, Área Taquaralto. 
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Fonte: Acervo da autora (2022). 

 

Fonte: Acervo da autora (2022). 

 
 
Fonte: Acervo da autora (2022). 

 

Figura 36 - Praça implantada, Área Aurenys.  

 

Figura 37 - Praça implantada com arborização escassa, área Periférica Taquaralto. 

 

Figura 38 - Praça implantada, área Periférica Taquaralto. 
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Fonte: Acervo da autora (2022). 
 

 A carência por espaços qualificados para recreação e socialização da 

população de Palmas Sul pode ser facilmente identificada. Mesmo possuindo alguns 

espaços qualificados, os ELP de caráter Social não oferecem atividades 

diversificadas, pois possuem uma mesma linguagem de mobiliários, deixando os 

espaços monótonos. A maioria das praças identificas é residual em relação ao traçado 

viário, e muitas vezes o fator diferencial em relação a um canteiro se resume a alguns 

bancos de concreto e caminhos pavimentados. Com isso, podemos concluir que há 

pouco fomento de espaços qualificados para as práticas sociais da população de 

Palmas Sul. 

 Como pode ser observado, as áreas destinadas para compor os ELP de caráter 

Social, como exemplo as praças, os parques e similares, muitas vezes não chegam a 

ser implantadas, ora pelo abandono do poder público, resultando em terrenos baldios, 

ora porque foram ocupadas por moradias em consequência do déficit habitacional 

brasileiro. Dessa forma, apenas a destinação dessas áreas no microparcelamento dos 

bairros não garante que de fato serão implantadas e qualificadas.  

Para análise das ocupações desordenadas identificadas durante o diagnóstico, 

é importante destacar que as áreas catalogadas como ocupações desordenadas no 

mapa da Figura 20 se referem às áreas previstas nos microparcelamentos como 

públicas, porém, durante o diagnóstico, foram identificadas com uso 

residencial/comercial. 

 Analisando-se quantitativamente os ELP de caráter Social que foram ocupados 

desordenadamente, em sua maioria, por habitações, percebe-se um grande 

desordenamento na Área de Taquaralto, resultado do seu processo de intensa 

ocupação e consolidação nos primeiros anos após a criação de Palmas combinado à 

 

Figura 39 - Praça não implantada, Área Aureny III. 
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falta de fiscalização pelo poder público. As Áreas Aureny III, Aurenys e Taquari 

também apresentaram ocupações diferentes do que foram previstas, porém em 

menores valores (Figura 40). Já a Área Extremo Sul não apresentou distorções em 

relação ao uso previsto, e a Área Periférica Taquaralto apresentou um valor baixo, 

pois são Áreas com pouca densidade e periféricas às áreas centrais de Palmas Sul, 

o que torna o valor da terra mais acessível para a população de baixa renda. 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2022). 

 

 Grande parte das APMs da Área Taquaralto possui uso habitacional, divergindo 

do que foi previsto no microparcelamento, seus ELP de caráter Social são reduzidos 

às praças apresentadas anteriormente. Taquaralto tem alta demanda habitacional por 

ser a centralidade mais importante da região sul (OLIVEIRA, 2016), considerado, 

portanto, como uma área privilegiada de Palmas Sul. A atuação do poder público na 

fiscalização e na implantação de equipamentos urbanos que visem ao lazer cotidiano 

da população, juntamente com políticas que supram a necessidade por moradia, é 

indispensável para a garantir os ELP de caráter Social. Esse gerenciamento deve 

ainda ter maior atenção nas Áreas onde foram identificadas maior número de APMs 

Figura 40 - Gráfico ELP de caráter Social X ocupação desordena por Áreas de 
estudo. 
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sem uso. No total, 10,6% dos lotes públicos em Palmas Sul tiveram seu uso 

modificado, passando a ter predominante uso habitacional (Figura 41).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2022). 

 

4.3 Espaços Livres Públicos de Circulação 

  

Para compreensão dos Sistemas de Espaços Livres Públicos de Circulação em 

Palmas Sul, foram identificados os principais eixos de circulação e as tipologias de 

malha viária. As vias foram classificadas em ruas e avenidas. A presença de canteiro 

central é o fator que as diferencia. Quanto à configuração espacial, foram identificadas 

quatro tipologias diferentes de malhas viárias: 

● ortogonal regular: apresenta ruas e avenidas paralelas e perpendiculares umas 

com as outras em um ângulo de 90°; 

● ortogonal irregular: apresenta ruas e avenidas ortogonais, porém com maior 

variabilidade no tamanho das quadras e dos lotes; 

● radial: caracterizado pela centralidade, com ruas e avenidas que se dirigem do 

centro para a parte mais externa; 

● irregular: caracterizada por ruas e avenidas não paralelas. 

A partir da análise, foi possível compreender as rupturas e as conexões que a 

malha viária de Palmas Sul estabelece e quando houve intencionalidade técnico-

projetual na elaboração dessa categoria de EL.

Figura 41 - Gráfico das ocupações desordenadas no SELP Social em Palmas Sul. 
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Fonte: Elaborada pela autora (2022) a partir de IBGE (2010), GEDUR e SEPLAN (2012), GeoPalmas (2018) e Google Earth (2022).

Figura 42 - Mapa ELP de Circulação. 
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 A malha viária ortogonal regular é predominante em Palmas Sul, representando 

cerca de 61% em relação ao quantitativo total (Tabela 4).  

 

Tabela 4 - Quantitativo das tipologias de malha viária em Palmas Sul. 

Tipo de malha viária Área (km²) Percentual sobre o total (%) 

IRREGULAR 1.308 km² 4.80% 

ORTOGONAL IRREGULAR 8.682 km² 31.90% 

ORTOGONAL REGULAR 16.657 km² 61.21% 

RADIAL 0.561 km² 2.06% 

TOTAL 27.21049 km² 100% 

Fonte: Elaborada pela autora (2022). 

 

 Nas Áreas Aureny III, Taquari e Extremo Sul, o traçado viário é 

predominantemente ortogonal regular. Esse tipo de malha mantém uma padronização 

dos Espaços Livres de Circulação, há pouca variação na largura das avenidas, ruas e 

calçadas e tamanho de quadras. A presença de elementos naturais, como os 

Córregos e APPs, não influenciou o desenho da malha viária, gerando baixa 

integração com os elementos biofísicos. Assim, os entremeios verdes entre as 

ramificações do Córrego Machado foram sendo ocupados irregularmente e sem 

continuidade das vias existentes (Figura 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptada pela autora a partir do Google Maps. 

 

A malha viária da Área Taquari possui disposição similar à de Palmas Centro 

(Figura 44). O bairro Taquari é constituído atualmente por oito quadras 

Figura 43 - Malha viária ortogonal regular Área Aureny III. 
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microparceladas, com aproximadamente 700 m x 700 m, delimitadas por avenidas 

que possuem bolsões de estacionamento em ambos os lados, o que aumenta suas 

dimensões. O microparcelamento do bairro teve início no ano de 2001, caracterizado 

como bairro de baixa renda. Apenas 12 anos após a criação de Palmas começou a 

ser implantado. A morfologia da malha viária remete ao desenho implantado no Plano 

Básico da cidade de Palmas, mesmo estando localizado aproximadamente 18 km do 

centro da capital e bem distante da macromalha viária do Plano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptada pela autora a partir do Google Maps. 

 

A Área Periférica Taquaralto possui loteamentos recentes, com traçado 

predominantemente ortogonal irregular. Esse tipo de traçado apresenta quadras e 

lotes com tamanhos diversos, mantendo o alinhamento ortogonal das vias. A presença 

de elementos naturais influenciou o desenho da malha viária, provocou adaptações 

no traçado ortogonal e trouxe mais fluidez e espaços livres com menor grau de rigidez, 

como é possível observar no bairro Jardim Laila, no entorno do Córrego Cipó (Figura 

45).  

Figura 44 - Sistema viário ortogonal regular, Área Taquari. 
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Fonte: adaptada pela autora a partir do Google Maps. 

 

A Área Aurenys apresentou três tipologias de malha viária, ortogonal irregular, 

ortogonal regular e radial. O traçado radial apresenta quadras com tamanhos diversos 

e cada vez maiores, à medida que se distancia do ponto central. Entre os espaços 

livres gerados por esse tipo de traçado, destaca-se a parte central, onde se encontra 

uma rotatória com área ampla, contendo arborização e solo permeável. Essa 

configuração representa uma intencionalidade projetual que demarca a paisagem, 

indicando que o Estado promoveu sua ocupação utilizando-se de certas técnicas 

urbanísticas de desenho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptada pela autora a partir do Google Maps. 

Figura 45 - Sistema viário ortogonal irregular, área Periférica Taquaralto. 

Figura 46 - Sistema viário radial Área Aurenys. 
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Na Área Taquaralto, foram identificadas as malhas viárias do tipo irregular, 

ortogonal irregular e ortogonal regular. Destaca-se a malha viária do tipo irregular. Os 

lotes de espaços livres desse tipo de malha estão inseridos no sistema viário, 

possuem formas e tamanhos diversos e são formados majoritariamente pela união de 

ruas e avenidas, o que resulta em espaços livres como canteiros e praças em formatos 

triangulares (Figura 47). É perceptível que sua formação foi sendo constituída pela 

agregação de bairros de maneira paulatina que resultou em uma trama viária mais 

desarticulada que as anteriores. Isso condiz com o histórico de ocupação de Palmas 

Sul, visto que é a área onde se formou o núcleo urbano de Taquaralto, início da 

urbanização de Palmas Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptada pela autora a partir do Google Maps. 

 

Para o cálculo do quantitativo do sistema viário, foram consideradas as 

medidas entre os alinhamentos prediais frontais dos lotes, incluindo, dessa forma, as 

áreas referentes aos espaços destinados a calçadas, canteiros, rotatórias e 

estacionamentos (Figura 48). A Área Aureny III e Taquari apresentam os maiores 

valores proporcionalmente de avenidas, 46% e 41%, respectivamente. Ambas as 

Áreas de estudo apresentam projeto de microparcelamento realizado pelo poder 

público, que resultou em um maior percentual de avenidas em relação às demais 

Áreas. 

Figura 47 - Sistema viário irregular, Área Taquaralto. 
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Fonte: Elaborada pela autora (2022). 

 

Na Área Aureny III, destaca-se a presença da Avenida Teotônio Segurado, pois 

é a principal via municipal que estabelece conexão entre Palmas Sul e Palmas Centro. 

Possui área destinada para duplicação, que se encontra com densa arborização 

nativa, e trecho de ciclovia (Figura 49).  

 

Figura 49 - Avenida Teotônio Segurado, Área Aureny III. 

Fonte: Acervo da autora (2022). 

 

Na Área Aureny III, estão presentes outras avenidas que distribuem o fluxo do 

tráfego da Avenida Teotônio para as ruas locais e adentram os bairros dessa Área. A 

Figura 48 - Gráfico ELP de Circulação. 
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Avenida I está localizada no bairro Aureny III e Aureny IV, é uma das primeiras 

avenidas implantadas onde se consolidou um dos polos comerciais de Palmas Sul 

(Figuras 50 e 51). A Avenida é a principal conexão com a Área Aureny III e Área 

Aurenys, não possui bolsões de estacionamento, e a população utiliza uma das pistas 

de rolamento para estacionar, o que dificulta o tráfego de veículos. Nos canteiros 

centrais, há arborização de porte médio somente em alguns trechos. Nas calçadas, 

há pouca acessibilidade e objetos que obstruem o caminho, como mercadorias 

expostas pelos lojistas, veículos estacionados, entre outros.  

 

Fonte: Acervo da autora (2022). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora (2022). 

 A Avenida J, presente na Área Aureny III, também apresenta características 

residenciais, com baixa atividade comercial e fluxo de veículos (Figura 52).  

Figura 50 - Avenida I, atividade comercial intensa, Área Aureny III. 

Figura 51 - Avenida I, atividade comercial intensa, Área Aureny III. 
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Fonte: Acervo da autora (2022). 

 

Nas avenidas da Área Taquari, a presença de arborização nos canteiros é 

escassa, e as ruas necessitam de reparos na pavimentação asfáltica, além de terem 

pouca sinalização (Figura 53). Através da Avenida Teotônio Segurado, é possível ter 

acesso para a Área Taquari (Figura 54). Sua localização no extremo sul ocasionou o 

isolamento da Área, dificultando conexões com outras porções urbanizadas de 

Palmas Sul. Não foram identificados espaços qualificados para travessia e 

permanência de pedestres.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora (2022). 

Figura 52 - Avenida J, presença de canteiro central, baixa atividade comercial, Área 
Aureny III. 

Figura 53 - Avenida TO 5, Área Taquari. 
 

Figura 53 - Avenida TO 5, Área Taquari. 
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Fonte: Acervo da autora (2022). 

 

 A Área Aurenys, Extremo Sul e Periférica Taquaralto apresentaram valores 

intermediários e similares. As avenidas e as ruas das Áreas Extremo Sul e Periférica 

Taquaralto estão em processo de consolidação, há pouco tratamento paisagístico e 

mobiliários urbanos. Destaca-se a Avenida I e a Avenida B presentes na Área Aurenys 

(Figuras 55 e 56). Essas avenidas apresentam maior atividade comercial e 

estabelecem importantes conexões. Já a Avenida Beira Rio, na Área Periférica 

Taquaralto, possui boa infraestrutura disponível e baixa densidade de ocupação, 

apresentando muitos lotes lindeiros ainda vazios (Figura 57). Em ambas avenidas, é 

possível observar pouca arborização dos canteiros e das calçadas.  

 

Fonte: Acervo da autora (2022). 

Figura 54 - Avenida Teotônio Segurado, trecho de acesso à Área Taquari. 

Figura 55 - Avenida B, maior atividade comercial, Área Aurenys. 
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Fonte: Acervo da autora (2022). 

 

Fonte: Acervo da autora (2022). 

 

A Área Taquaralto apresentou o menor valor referente a Avenidas. Seu 

processo de ocupação sem planejamento gerou uma malha viária irregular e presença 

de poucos eixos estruturantes. A Avenida Tocantins, onde se estrutura o principal 

centro comercial de Palmas Sul, é também o eixo viário mais utilizado pela população 

para acesso aos bairros da Área Taquaralto e Área Periférica Taquaralto (Figuras 58 

e 59). Passou por revitalização no ano de 2018, e foi acrescentado, no seu canteiro 

central, espaço destinado para ciclovia e mobiliários urbanos. 

Figura 56 - Avenida D, características residenciais, Área Aurenys. 

Figura 57 - Avenida Beira Rio em processo de consolidação, Área Periférica 
Taquaralto. 
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Fonte: Acervo da autora (2022). 

 

Fonte: Acervo da autora (2022). 

  

 

 

Figura 58 - Avenida Tocantins, Área Taquaralto. 

Figura 59 - Avenida Tocantins, Área Taquaralto. 
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 Poucas calçadas seguem um alinhamento e/ou possuem uma padronização. É 

possível identificar, nas partes centrais da Área em questão, onde há principalmente 

atividades comerciais, o uso das calçadas para comércio informal e exposição de 

produtos por ambulantes e comerciantes que possuem suas lojas.  

 Por todos os ELPs de circulação em Palmas Sul, observa-se que as calçadas, 

mesmo nas avenidas principais, não apresentam conexões fluidas, linearidade e 

acessibilidade. A presença de mobiliários urbanos e atributos qualitativos para os 

espaços é escassa, é raro identificar lixeiras, iluminação e sinalização para pedestre, 

paisagismo, entre outros elementos.  

 As ruas e as avenidas encontram-se em maior parte pavimentadas. Há pouca 

arborização nos canteiros centrais e calçadas. Há necessidade de incorporar e prover 

atividades além do deslocamento de veículos nos ELPs de Circulação. Mesmo sem 

que haja planejamento, a vida urbana de Palmas Sul incorpora suas atividades muitas 

vezes em espaços inapropriados, sem que haja conforto e segurança para circulação 

e permanência da população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

4.4 Análise articulada das categorias de ELP 

 

 As diferentes tipologias de ELP exercem papel complementar entre si, 

independentemente de sua conexão física, e apresentam interações físico-

morfológicas entre si. Os ELP de circulação, sobretudo, se articulam e influenciam na 

forma, conexão e integração com os ELP de caráter Ambiental e Social. 

Percebe-se em Palmas Sul que os ELP de caráter ambiental não possuem uma 

integração adequada com a malha viária causando rupturas no tecido urbano e 

dificuldades em determinar os limites geográficos das APPs. O traçado urbano não 

explora seu potencial para integração entre natureza e sociedade, pois as áreas 

ambientais em suma se localizam nas margens periféricas dos loteamentos. Mesmo 

quando conectadas aos ELP de circulação, não há qualificação dessas áreas para 

usufruto da população, visto que a ausência de calçadas, ciclovias e delimitação visual 

das áreas ambientais é persistente por toda Palmas Sul. 

 Os ELP de circulação são delimitadores dos ELP de caráter social, 

principalmente das áreas destinadas às praças e áreas verdes. Quando o traçado 

urbano é regular, esses equipamentos urbanos se articulam melhor dentro da malha 

viária, permitindo fácil acesso e uma distribuição mais homogênea. Já nos traçados 

irregulares, sem planejamento, essas áreas adquirem formatos triangulares em 

terrenos residuais, localizados majoritariamente nas intersecções das vias, e sua 

distribuição não é igualitária, pois não segue uma lógica de distribuição.  

 Apesar de desempenharem papéis complementares entre si, as diferentes 

categorias de espaços livres demonstram pontos conflitantes com relação as suas 

conexões, é necessário articular as categorias para se ter espaços livres mais 

qualificados, entendendo as dinâmicas e relações específicas de cada localidade e as 

potencialidades socioambientais em suas articulações.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Considerando que o Sistema de Espaços Livres Públicos é resultado do 

processo histórico social de ocupação de um território, o processo de formação do 

SELP de Palmas Sul sugere diferentes agentes produtores do espaço, o estadual, 

municipal, o capital privado e os agentes sociais.  

 Os resultados apresentados, a partir da análise quanti-qualitativa das 

categorias, ambiental, social e circulação, comprovaram boa disponibilidade dos 

Espaços Livres Públicos nas diferentes Áreas de estudo. Porém sua distribuição 

espacial nem sempre está integrada com a malha urbana, o que gera pouca ou 

nenhuma integração dessas áreas com a população. As áreas urbanizadas há mais 

tempo possuem maior quantidade de espaços destinados ao lazer e à recreação já 

implantados, mesmo sem boa qualidade e conservação. Também nas áreas mais 

consolidadas, foi identificada a maior parte das ocupações desordenadas no SELP de 

caráter Ambiental e Social, sugerindo que, durante o processo de consolidação das 

áreas urbanas em Palmas Sul, as áreas públicas municipais que fazem parte do SELP 

vão perdendo seu domínio público, muitas vezes ocupadas por residências 

unifamiliares.  

 Mesmo possuindo a maior parte de espaços livres implantados/qualificados, 

nas Áreas mais consolidadas, também foram identificados conflitos com os SELPs de 

caráter Ambiental e Social. O uso dos ELP de caráter Ambiental por habitações 

irregulares é uma realidade latente nos bairros mais consolidados, como as Áreas de 

estudo Aureny III e Aurenys.  Já os ELP mais isolados com relação à área urbanizada 

dos bairros geram baixa integração e pouco apreço por essas áreas pela população, 

que acaba realizando e depositando lixo, além de serem áreas que se localizam onde 

há tendência de expansão urbana.  

 Os ELP de caráter Social, quando implantados e qualificados, apresentam 

pouca diversidade de atividades de lazer e recreação. O levantamento da quantidade 

de campos de futebol informais demonstra a atuação da sociedade em satisfazer a 

demanda por espaços de convívio social e prática do esporte e a falta de atuação do 

poder público nesse sentido. Outro ponto a ser destacado é a grande quantidade de 

APMs sem especificação de uso. Essas áreas ociosas em bairros que estão em 

processo de consolidação dificultam a permanência do domínio público sobre elas em 

face do déficit habitacional brasileiro. 
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 Somente a destinação das áreas públicas em planos e projetos não garante 

que oferecerão lazer, recreação, conservação ambiental, entres outros serviços que 

se prestam à população, porém sugerem como identificou o diagnóstico maior 

quantidade disponível com relação aos bairros que se consolidam de forma irregular.  

 Se por um lado Palmas Sul é uma unidade segregada socioespacialmente com 

relação a Palmas Centro, ao analisarmos a qualificação dos ELP especificamente de 

Palmas Sul, as rupturas e as conexões que o traçado urbano gera, há também 

descontinuidades e desarticulações internamente entre os bairros centrais de Palmas 

Sul e sua própria periferia, demonstrando que a produção, a distribuição e a 

articulação dos ELP são desiguais. 

 É importante destacar que esta pesquisa acadêmica teve suas limitações. O 

diagnóstico foi realizado com base nos dados da prefeitura disponibilizados pelo site 

do GeoPalmas, que muitas vezes se encontra sem as devidas atualizações. A 

categorização dos SELPs, apesar de essencial para sua compreensão, não se 

restringe às suas atividades essenciais, em que ruas e calçadas, lugares 

essencialmente de circulação, podem comportar atividades de lazer e recreação. Em 

conclusão, a análise realizada sugere pontos para aprofundamento em pesquisas 

futuras, como traçar um panorama dos espaços em potencial para conservação 

ambiental, implantação e manutenção de equipamentos públicos voltados ao lazer, 

assim como para a requalificação de espaços já existentes, entendendo as demandas 

de usos por parte população.  
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