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1. APRESENTAÇÃO 

 
Cidade de Palmas / Fonte: Mapa das Unidades de Conservação – Plano Diretor de Palmas 

 

No dia 10 a 12 de setembro de 2008 foi realizada a Oficina QUAPÁ-SEL em Palmas, 

Tocantins, onde estiveram presentes o Prof. Dr. Silvio Soares Macedo; Prof. Dr. 

Jonathas Magalhães, o arquiteto e urbanista Denis Cossia e o estudante de Arquitetura 

e Urbanismo Gustavo Meirelles, pesquisadores do QUAPÁ-SEL São Paulo. A oficina 

contou com a colaboração ao Prof Dr. Glauco Cocozza, docente da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Tocantins e coordenador do 

núcleo SEL-PALMAS e de diferentes representantes do poder público municipal. 

Cabe lembrar que a oficina, relatada nesse documento, faz parte de um conjunto de 

ações definidas pelo projeto de pesquisa e reiterado, junto aos representantes dos 

demais núcleos regionais do SEL, por ocasião do II Colóquio Os sistemas de 

espaços livres e a constituição da esfera pública contemporânea no Brasil – 

QUAPÁ-SEL, realizado nos dias 06 e 07 de setembro de 2007 na FAUUSP.  
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2. LEITURA DO MUNICÍPIO DE PALMAS  

No dia 10 de setembro de 2008 foi realizado um sobrevôo sobre a cidade de Palmas, 

com o objetivo de promover uma maior aproximação com o objeto de estudo, assim 

como foi feita a visitação à diferentes pontos de interesses da cidade de Palmas, 

possibilitando um melhor entendimento e analise das questões referentes ao Sistema 

de Espaços Livres de Palmas.  

O sobrevôo, em avião fretado, ocorreu das 9:00 até as 10:00 da manhã com a 

presença dos pesquisadores Gustavo Meirelles, Jonathas M. P. Silva e Silvio Soares 

Macedo que observaram e fotografaram todo território. 

   

Área norte da cidade    Área sul da cidade 

O Vôo cumpriu um trajeto de norte para sul, sendo focalizado o plano piloto e suas 

quadras, consolidadas ou não. Foi dada preferência às formas de ocupação da região 

sul,os espaços livres intra quadras e o parque da cidade.  
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Orla do Lago                 Região Central da cidade 

Na segunda parte do vôo foi focada a orla e suas formas de ocupação e a região 

central. 

A seguir foi realizada uma visita técnica a Praça dos Girassóis e depois do almoço, em 

um microônibus da universidade, foi feita uma visita a praças centrais de quadras das 

diversas regiões da cidade, de norte a sul, terminando na orla, no trecho do 

empreendimento privado Polinésia. Foi feita durante todo o dia documentação 

fotográfica, sendo o trabalho assessorado pelo Dr. Glauco Cocozza, nosso parceiro da 

Universidade Federal do Tocantins e organizador local da oficina. 

   

Praça dos Girassois  

Pode-se perceber o alto grau de processamento do suporte físico, com expressiva 

erradicação da vegetação nativa, o baixo processamento e tratamento paisagístico das 

áreas públicas – praças na maioria – e do extensivo tratamento dos jardins dos vastos 

canteiros das avenidas centrais, que tiveram praticamente sua vegetação original 

extirpada. Dentro dos lotes e quadras se observa uma reprodução dos modelos do sul, 

em especial daqueles divulgados por revistas especializadas em jardins. 
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Praça Central da ARSO 45  

   

Empreendimento Polinésia 

 

3.  APRESENTAÇÃO DA PESQUISA QUAPÁ-SEL  
PARA OS AGENTES LOCAIS  

No dia seguinte, 11 de setembro de 2008, foi organizada uma série de palestras e 

apresentações para que o conhecimento dos agentes e das visões que se tem da 

cidade de forma que as contradições de seus usos e ocupação possam ser 

explicitadas e debatidas. 

No período da manhã, foi feita a abertura geral dos trabalhos, às 9:00 horas da manhã, 

pela coordenadora do curso de Arquitetura, professora Mariela Cristina Ayres de 

Oliveira, sendo depois passada a palavra ao professor Silvio Soares Macedo que 

apresentou o projeto de pesquisa expondo os principais conceitos e idéias em pauta. 
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Apresentação Prof. Silvio S. Macedo 

A seguir o professor Glauco Cocozza apresentou a forma de articulação entre o grupo 

SEL Palmas e os demais grupos e seu papel como professor e pesquisador do Grupo 

SEL em Palmas. Explicitou como vem se organizando o grupo, por meio da 

estruturação de seus bolsistas e como organizou a oficina com a participação do Poder 

Público local. Aproveitou também a ocasião para compartilhar, com todos os presentes, 

o que ocorreu nas visitas e sobrevôo no dia anterior. 

Abriu-se então um espaço de debate onde o público presente formulou duas questões 

pedindo esclarecimentos sobre os conceitos lançados na apresentação do professor 

Silvio Soares Macedo. Após o desenvolvimento das questões fez-se um pequeno 

intervalo.  

 

4. APRESENTAÇÃO DOS AGENTES LOCAIS  

Os trabalhos continuaram ainda pelo período da manhã com duas palestras: 

O primeiro palestrante foi o arquiteto urbanista Luis Hildebrando Ferreira Paes 

representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação e 

professor da universidade.  
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Palestra do arq. Luis Hildebrando Ferreira Paes 

Em sua palestra comenta que, o projeto inicial da cidade de Palmas, previa 27% do 

total com “áreas verdes”. Entretanto, a manutenção dos espaços se tornou dificultosa 

pela ocupação das glebas de forma prematura e descontínua, resultando em uma 

cidade espraiada e contrariando o crescimento urbano previsto inicialmente pelo plano 

piloto da cidade. 

Explicou o processo de formação da cidade onde o próprio poder público favoreceu 

uma ocupação de áreas fora do perímetro urbano estabelecido no Plano Piloto pela 

população pobre e migrante, com o intuito de se preservar a valorização dos lotes e 

glebas localizadas dentro dos limites do plano piloto.  

Falou também da revisão do plano diretor e de seus pontos polêmicos – a revisão da 

delimitação do perímetro urbano, que como fato imediato, segundo o palestrante, 

induziu a verticalização e um parque linear. 

Questionou uma das novas propostas de alteração do Plano Piloto que resultou na 

diminuição das áreas de APP – Área de Preservação Permanente – para apenas 30m, 

diminuindo a faixa prevista originalmente. Essa proposta seria resultante das pressões 

locais do mercado imobiliário. Segundo o palestrante, a Câmara Municipal teria cedido 

a pressões do mercado imobiliário e do próprio Governo do Estado. Lembrou ainda que 

as terras localizadas ao longo do lago, assim como diversas glebas ainda não loteadas, 

são propriedades do Governo de Estado previstas para serem privatizadas por meio de 

licitações.   
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As áreas junto à lagoa foram destinadas a um parque linear, cujas dimensão e forma 

serão negociadas no futuro. Fica clara a intenção de implantação do parque com a 

finalidade de valorizar as terras próximas ainda pertencentes ao Governo do Estado. 

Coloca que a manutenção dos espaços livres tratados localizados na beira do lago 

dependem de ação do poder local e sugere que caso não existam recursos no 

momento, essas áreas devem permanecer como estoque sem necessariamente 

receberem um tratamento com finalidade de uso. 

Na cidade de Palmas, segundo palestrante, existem mais de 900 ocupações 

identificadas como “áreas verdes”, das quais 600 estão sendo “relocadas” (300 ainda 

permanecem).  

O arquiteto paulista Ruy Othake foi chamado para elaborar um projeto visando o 

tratamento da orla – espaços livres localizados na beira do lago – mas nada foi 

implantado ainda. Lembra ainda que, além do lazer, esse tratamento tem a função 

ambiental importante na conservação de araras azuis. 

Explicou que em Palmas a legislação só permitia muros de menos de um metro, sendo 

que a partir de 1995 a legislação passa a incentivar a construção de muros por meio de 

um desconto no IPTU. Essa lei concretizou um processo de fechamento dos lotes por 

meio de muros. Comentou ainda que esse processo intensifica a segregação visual 

entre espaços públicos e privados, uma vez que os muros não se limitam às 

dimensões estabelecidas inicialmente, dificultando a presença constante do olhar dos 

moradores e gerando uma falta de segurança principalmente nas praças intraquadras. 

Ainda por conta da segurança, foi citada a necessidade de promover a existência de 

edifícios mistos no centro. Em sua fala, cita o professor Dr. Frederico Holanda da UNB, 

reafirmando a importância da visibilidade do espaço urbano que o Modernismo 

preconizava e que em Palmas e Brasília não se concretiza. 

Falou ainda das temperaturas altas de Palmas e da variação entre áreas arborizadas e 

das desprovidas de arborização. Cita pesquisa que mostra variações de até 7 graus 

Celsius entre pontos muito próximos, sendo o principal fator de amenização da 

temperatura a presença da arborização urbana. Entretanto, coloca a contradição da 

demanda constante da população para a erradicação das árvores da cidade, 

principalmente de comerciantes, que se queixam da possível falta de visibilidade de 

seu estabelecimento, com a presença das árvores. Por fim cita como referência de 

arborização urbana a cidade de Maringá. 
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O segundo palestrante foi o corretor imobiliário Jânio Assunção – representante do 

Creci-Palmas-TO e loteador – informou que o valor do lote é agregado pelas ações do 

arquiteto. O palestrante vê a importância da “área verde” e da “arquitetura” na 

valorização do imóvel.  

 

Palestra de Jânio Assunção 

Durante a apresentação tocou-se ainda nos seguintes pontos que trataram sobre: 

• a falta de fiscalização da prefeitura 

• a necessidade de prédios voltados para as avenidas principais 

• a necessidade de mistura de prédios residenciais com comerciais sendo contra 
a setorização (aparentemente se referia a proibição da construção de imóveis 
nos limites das áreas das quadras).  

• o baixo valor comercial das quadras pela sua mono funcionalidade.  

• a falta de acesso nas quadras tipo – áreas de 700 x 700 metros estabelecidas 
no plano piloto – dificuldades de acesso por meio de transportes.  

• os loteamentos clandestinos, na medida em que novos são proibidos. Alertando 
que além do limite urbano a existência de loteamentos clandestinos é um fato. 

• os inúmeros os condomínios fechados e dos loteamentos clandestinos com 
lotes de 150m². 

 

Após as palestras foi aberta a palavra ao plenário, onde se retomou com o Prof. 

Hildebrando a questão dos “espaços mortos” de Palmas, gerados pelo incentivo de 

construção dos muros. Respondeu que, no bairro da Vila União, a lei “não foi tão 
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obedecida”, isto é, que a lei não proporcionou um incentivo para construção de muros 

nesse bairro. 

Falou-se ainda da necessidade de participação dos cidadãos e da falta de 

entendimento das questões públicas. 

O período da tarde se iniciou com a palestra do arquiteto e urbanista Cesar Augustus 

Amaral – técnico da prefeitura de Palmas, que participou do novo Plano Diretor 

Participativo de Palmas. 

 

Apresentação do arq. Cesar Augustus Amaral 

Iniciou a apresentação apontando a importância dos estoques de espaços livres. 

Mencionou também a criação do estado de Tocantins, estabelecida pela Constituição 

Federal de 1988. Utilizou como referências básicas o macrozoneamento estabelecido 

no Plano Diretor; as questões referentes ao lago que está sob responsabilidade do 

IBAMA (na sua origem o responsável era um órgão estadual) e as leis de uso e 

ocupação de solo. 

Falou das vantagens de localização de Palmas na região central do Brasil, com acesso 

pela Ferrovia Norte-Sul e acesso rodoviário para os estados vizinhos. Fez uma 

retrospectiva da história da ocupação da cidade, destacando a intenção de se ter uma 

densidade de 150 habitantes por hectare e os principais problemas detectados durante 

o novo Plano Diretor, que seriam:  

• a ocupação territorial sem controle público, denominada desordenada de um 

modo genérico; 
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• o fato da cidade necessitar de uma infraestrutura extensiva e não condensada 

como seria desejável. Mostrou, por meio de mapeamento, o grande número de 

lotes vazios ainda em 2004.  

Fez também uma análise preliminar de custos de financiamento, no centro de Palmas e 

demonstrou que não existe renda para obtê-los – no caso 70% da população ganha 

entre 1 a 6 salários mínimos. Observa-se, portanto, a construção de mais de uma 

moradia por lote nas áreas mais centrais e a ocupação irregular de áreas públicas. 

Apontou a falta de canais e instrumentos de informação como uma demanda a ser 

atendida, apresentando ainda um conjunto expressivo de unidades de conservação 

municipais sem regulamentação.  

Discorreu sobre o potencial da cidade: 

• para a agricultura e agropecuária possibilitando, dessa forma, o abastecimento 
local, que até o momento é feito pela importação de produtos de outras áreas 
do país. 

• como pólo ecoturístico e universitário. Segundo o palestrante, Palmas seria o 
primeiro lugar em potencial e o segundo de fato. 

Tratou da redução da área urbana, que se mostra maior que a desejada, pois a 

Câmara aumentou seu perímetro, restringindo-se à área ocupada e se propondo um 

adensamento (se imagina no eixo da Teotônio Furtado os prédios mais altos e as 

casas ao fundo). Para o adensamento não é permitido menos que 300 habitantes por 

hectare sendo que esta taxa não pode ser muito mais alta devido a limites de 

infraestrutura. 

Afirmou que existem diversas ZEIs e empreendimentos privados destinados ao público 

de renda mais baixa.  

Com relação aos investimentos viários prioritários, aponta que se imagina como 

estratégia, a complementação viária e não a abertura de novos arruamentos. 

Nas questões colocadas pela platéia foi esclarecido que a propriedade da terra é do 

Estado e que a atuação da prefeitura se restringe a autorizar e normatizar 

procedimentos. Por exemplo: grande parte do entorno da Teotônio foi vendida pelo 

Estado em 1991 e 1994, sendo que a maioria das áreas não ocupadas pertencem, 

ainda em 2008, ao Estado.  

Explicou que em Palmas: 
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• o empreendedor, no primeiro momento, sempre compra a propriedade do 
Governo do Estado por meio de licitação das glebas e a partir de seu 
loteamento passa a implantar a infraestrutura (asfalto, luz e água e o esgoto); 

• a concessionária deve informar se é possível efetuar o atendimento de uma 
gleba em um determinado tempo; 

• a concessionária informa se o empreendedor deve ou não fazer uma ligação a 
rede (nos estranha essa decisão ficar a cargo de uma concessionária);  

• a drenagem urbana está a cargo da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que 
cuida da parte de iluminação e limpeza e que disputa a divisão de recursos, 
com a Secretaria Municipal de Planejamento. 

 

Em seguida o professor de Direito Urbano João Aparecido Bazolli apresentou os 

resultados de seu trabalho de mestrado, que discute os vazios urbanos da área central 

de Palmas no aumento dos custos da urbanização. O parecer dado, baseado no 

trabalho de pesquisa, deu apoio à redução do perímetro urbano da cidade de Palmas 

pelo atual Plano Diretor.  

 

Palestra de João Aparecido Bazolli 

Segundo o palestrante, no período 1991 a 2000, a cidade cresceu 12,3 % ao ano, com 

uma densidade média de 7,3 habitantes por hectare, o que é de fato muito baixo para 

área urbana. Observou que na área central da cidade, há de fato uma retenção de 

terras, conferindo um custo alto das terras centrais em contraposição à parte sul 

(loteamentos clandestinos), criando, dessa forma, estoques de terras mais baratos. 

Observa-se a elevação artificial de preços e adensamento no espraiado da cidade. 
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Apontou ainda que: 

• A mancha urbana tem 35 km de extensão, apenas dentro do plano diretor atual. 

Em 1991, 3.434 lotes residenciais foram aprovados fora do limite estabelecido 

inicialmente pelo plano piloto.  

• Na região norte percebe-se um adensamento menor enquanto na área sul é 

bem maior, mas ainda assim muito baixo. Paralelamente, o total de IPTU 

arrecadado é maior no sul, devido a não atualização da planta de valores de 

imóveis, que é oficialmente mais baixo em relação ao valor real de mercado.  

• O custo per capita da urbanização local é extremamente alto em relação aos 

custos nacionais, existindo uma forte limitação de recursos para o atendimento 

das demandas.  

• Os custos, do transporte urbano são altos devido à dispersão da população, em 

especial a mais pobre que reside na área sul e que não tem acesso ao veiculo 

individual, necessitando se deslocar para a área mais central. 

• Os maiores gastos efetivados com a urbanização são em pavimentação e 

drenagem. Os dados mostrados apontam para o fato de que, na implantação da 

quadra, o empreendedor arca com mais ou menos 60% dos custos e o Poder 

Público Local como o restante. 

• As densidades previstas para toda cidade estão, em geral, abaixo dos mínimos 

recomendados por especialistas como Mascaró, que estão abaixo dos 100 

habitantes por hectare. 

• Aponta que a densidade necessária para um aglomerado urbano deve variar de 

região para região, mas deve-se correlacionar com custos de urbanização.  

A contradição no discurso é de que a densidade estudada por Mascaró, na qual se 

baseia a pesquisa apresentada, é de 300 habitantes por hectare, que é aquela adotada 

para uma cidade de caráter tipicamente européia ou de certos bairros de São Paulo 

com de alta densidade. Segundo os dados apresentados, pelo próprio palestrante, a 

densidade encontrada em Palmas não passa de 8 hab./ha., se considerarmos todo o 

perímetro urbano, e nas quadras consolidadas a densidade não passa de 65 hab./ha.. 

 

A última palestrante foi proferida pela engenheira Joseina Furtado, da Secretaria 

Municipal de Transporte, que tratou das questões referentes a mobilidade e 
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acessibilidade urbana da cidade de Palmas, dando ênfase às ciclovias, calçadas e 

transporte público.  

Iniciou com definições de acessibilidade e mobilidade urbana. Com uma apresentação 

bem articulada, passou a questionar os problemas de circulação da cidade para depois 

apresentar o que seria, segundo a secretaria que representava, uma solução possível.  

 

Palestra da Eng. Joseina Furtado 

Com esse enfoque reconstruiu convenientemente o histórico da utilização de rotatórias 

viárias, como solução de entroncamentos, para apontar seus supostos limites e 

inconveniências. A seguir apresentou como solução, uma adequação da geometria 

viária nas rotatórias. O desenho, apresentado pela palestrante, parece desconsiderar 

os aspectos operativos e comportamentais, partindo-se para uma atuação física e 

limitada do suposto problema.  

Passou a falar do sistema de transporte de forma quantitativa, sem levar em 

consideração que, no caso de Palmas, a questão do transporte não passa por um 

problema dessa ordem. Trata-se de uma população de 180.000, sendo que o grande 

problema é a distância de mais de 30km que 45% de sua população tem a 

necessidade de percorrer, devido a um processo de segregação sócio espacial 

fomentado pelo próprio poder público. 

A recente história do “sistema de transporte urbano”, se é que se pode afirmar se tratar 

realmente de um sistema, demonstra o débil atendimento das demandas existentes. A 
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palestrante tratou a técnica – transporte integrado; bilhetagem eletrônica, cartão 

eletrônico, corredor segregado – como uma solução para a segregação sócio espacial. 

O que se mostra incoerente é o fato dos gastos públicos serem direcionados para 

ações físicas quando aparentemente o problema é operativo e dependente de 

interesse político e imobiliário. 

Apresentou o projeto desenvolvido, aos moldes de algumas regiões metropolitanas 

brasileiras, de implantação de um corredor segregado na Avenida Teotônio Segurado. 

A idéia parece ser importada de uma situação para um contexto completamente 

diverso. Além de ser necessário considerar que o projeto apresenta grandes equívocos 

quanto ao seu desenho, criando dificuldades ao usuário na transposição de barreiras 

como ciclovias, leito carroçável, ele impede ainda a manutenção da vegetação 

ornamental e nativa existente, cuja remoção, para a construção das estações, deverá 

ser feita. Trata-se de uma proposta técnica de engenharia que pouco considera a 

circulação do usuário, ao mesmo tempo em que ignora o espaço público existente.  

O que incomoda no discurso é o caráter empírico das afirmações feitas, sem 

embasamentos científicos na construção das soluções desenvolvidas e que visam 

atender os supostos problemas – as rotatórias e o corredor segregado. As questões 

eleitas para a palestra, de caráter aparentemente pontual ou mal formuladas, 

provavelmente, foram ou são objeto de campanha partidária. Sabe-se que são por 

meio dos projetos políticos que se concretizam as ações que promovem o 

“desenvolvimento” das cidades; entretanto os projetos apresentados, aparentemente 

diminuem uma reflexão crítica sobre os conflitos da cidade, procurando escamotear as 

verdadeiras contradições existentes. 

 

5. SÍNTESE DAS APRESENTAÇÕES  

Como finalização dos trabalhos, o professor Glauco Cocozza fez uma síntese das 

colocações do dia, voltando a lembrar da formação da cidade. Aponta que, apesar da 

existência do plano piloto, sua implantação não foi desenvolvida de um modo coeso e 

direcionado, mas de maneira esparsa, que foi muito além dos procedimentos 

inicialmente indicados. 

Conclui-se que, apesar de existir em Palmas generosos espaços livres de edificação 

(se considerarmos desde as calçadas aos espaços livres de recreação e lazer) 

previstos inclusive no plano piloto, eles são na sua maioria mal desenhados ou 
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simplesmente não são utilizados. Pode-se apontar desde erros de projeto até a 

arbitrariedade em relação as indicações do plano piloto.  

Por outro lado, não se pode deixar de levar em consideração, a criação de um sistema 

viário consolidado e de espaços livres de recreação e conservação bastante 

consistentes e significativos em termos de dimensão e estoques, muito superiores às 

demandas atuais.  

 
Croqui de Jonathas Magalhães  
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6. DINÂMICA DA OFICINA  

 

No dia 12 de setembro de 2008, no período da manhã, deu-se o início das atividades 

práticas.  

     

A terceira etapa da oficina foi realizada nas instalações da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo, em dois estúdios separados, de modo a acomodar, de maneira adequada 

os participantes. O perfil dos componentes desta oficina foi diverso das até aqui então 

feitas em outras cidades, pois contou com uma forte presença de estudantes de 

graduação do curso de arquitetura, que foram orientados a participar da oficina como 

uma atividade didática especial. Portanto, participaram dos trabalhos, alunos de 

graduação de todos os períodos, juntamente com alguns convidados externos da 

universidade e de representantes do poder público local. 

Tomaram parte nos trabalhos os professores Glauco Cocozza, organizador local do 

evento, a professora Lucimara da Unitins. Como representantes da Prefeitura Municipal 

de Palmas participaram os arquitetos Luis Hildebrando Ferreira Paes e Cesar Augustus 

Amaral e a engenheira Joseina Furtado. 

Os participantes foram divididos em quatro grupos, que enfocaram as seguintes 

temáticas: 

• investimentos públicos e privados recentes e o seu papel na constituição dos 
espaços livres.  

• parques, áreas de proteção ambiental e a orla, como elementos de grande 
porte do sistema de espaços públicos de Palmas. 

• avaliação dos espaços privados da cidade, de acordo com seu porte e 
distribuição 

• praças públicas, distribuição, programas de uso e características de ocupação 
dos seus espaços 
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6.1. Investimentos públicos e privados recentes e o seu papel na constituição 

dos espaços livres.  

Este grupo foi coordenado pelo arquiteto Luis Hildebrando Ferreira Paes e contou com 

a participação da engenheira Joseina Furtado durante o período da manhã. 

O grupo focou a montagem de um quadro geral dos investimentos mais recentes, tanto 

em fase de projeto como já em implantação e seus impactos na formação de novos 

espaços livres e formas de uso. Foram destacados: 

• o corredor de ônibus em implantação;  

• a futura avenida de contorno junto a orla – via parque;  

• o novo shopping e o possível adensamento de seu entorno;  

• a eventual ocupação da orla pelo mercado imobiliário e  

• as novas áreas habitacionais colocadas a venda pelo Estado e pelo mercado 
imobiliário.   

 

6.2. Parques, áreas de proteção ambiental e a orla, como elementos de grande 

porte do sistema de espaços públicos de Palmas.  

Este grupo demarcou todas as áreas de parque a serem instaladas, as áreas de 

conservação ambiental, os conflitos existentes na orla e o seu potencial de ocupação.  

A equipe se preocupou basicamente na criação de alternativas de uso e proposições 

para os espaços em questão, de certo modo confundindo a idéia de potenciais de uso 

com proposições. O trabalho apresentado, um mapa síntese, mostrou de um modo 

claro a disponibilidade local de território para a implantação futura de parques, 

permitindo uma visão geral do porte e dimensão de tais áreas. 

 

6.3. Avaliação dos espaços privados da cidade, de acordo com seu porte e 

distribuição.  

Neste grupo, por sugestão da equipe de São Paulo, foi utilizado o método de avaliação 

de espaços livres particulares desenvolvido no laboratório paulistano. Para tanto, foram 

adotados índices de avaliação específicos para a análise das quadras da cidade, ou 

seja, de 0% a 40%, de 40% a 60% e mais de 60%, números que se considerou mais 

adequados para a avaliação local com o material iconográfico disponível. A equipe 

coordenada pelo professor Glauco Cocozza conseguiu montar um mapa geral, que 

permitiu uma visão geral bastante precisa da quantidade de espaço privado disponível 
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quadra a quadra, mostrando uma situação paradoxal, em que áreas mais ricas e 

consolidadas dispunham de menos espaços privados lote a lote que bairros populares, 

sendo apontada como causa a constante construção de adendos ilegais as 

construções.   

 

6.4. Praças públicas, distribuição, programas de uso e características de 

ocupação dos seus espaços.  

Este grupo, coordenado pela professora Lucimara, montou um mapa temático, em que 

se demarcaram todas as praças da cidade, as principais áreas ajardinadas e campos 

de futebol informais, dando especial atenção na distinção entre praças com tratamento 

paisagístico e/ou equipadas e aquelas sem ainda nenhum tratamento. Como resultado 

final obteve-se a construção de um mapa que mostrou a grande quantidade de 

logradouros existentes, percebendo-se inclusive um número adequado nas quadras 

populares da região sul. A discussão feita pelo grupo permitiu detectar:  

• carências, conflitos e a excelência de atendimento em grande parte da cidade 
no tocante a praças,  

• a necessidade de uma arborização urbana mais intensa em função das 
condições de excessiva insolação,   

• o pouco ou nenhum uso de muitos dos logradouros das áreas de classe média 
e alta e  

• a baixa qualidade de tratamento paisagístico das praças existentes. 
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7. RESULTADOS DA OFICINA  

Durante a apresentação final, dos quatro grupos, foi feita uma síntese pelos 

pesquisadores Jonathas Magalhães e Silvio Macedo sobre o sistema de espaços livres 

de edificação da cidade, tendo sido levantados os seguintes pontos: 

• a cidade foi construída a partir de um plano piloto, sendo resultado de uma 
decisão política. O plano piloto foi minimamente seguido pelo estado e 
município, garantindo assim que suas generosas prescrições com relação aos 
espaços livres fossem de fato implantadas em sua estrutura geral. Até 2008 as 
diretrizes estão sendo seguidas com relativo cuidado, fato este que possibilitou 
a criação de um sistema de espaços livres de qualidade, ao menos em termos 
dimensionais. 

• o fato dos bairros mais pobres da zona sul terem sido criados pelo Estado, com 
um arruamento de qualidade e um sistema de praças mínimo, garantiu que 
essa área, destinada a princípio a concentrar os migrantes pobres, tivesse um 
sistema de espaços livres de qualidade. É necessário, por outro lado, ressaltar 
que o Governo do Estado poderia ter evitado a segregação espacial existente, 
causa dos maiores conflitos da cidade, que promove uma ocupação urbana 
espraiada, de baixa densidade e de alto custo. 

• a falta de fiscalização tem feito com que os espaços privados, localizados 
dentro do perímetro do plano piloto original, estejam diminuindo em área devido 
a constantes acréscimos de construções ou à burla durante o processo de 
construção das edificações. 

• no processo de formação urbana, a orla do lago foi a que menos investimentos 
recebeu até o momento, sendo os espaços destinados ao uso público precários 
e/ou de pobre qualidade projetual. A cidade de fato não se volta para o lago. 

• as praças da cidade se acham bem distribuídas por todas as partes, existindo 
ao menos uma de porte em cada bairro seja de alto, médio ou baixo poder 
aquisitivo. 

• os investimentos atuais do estado se voltam prioritariamente para as áreas mais 
ricas, apesar dos investimentos no sistema viário e de transporte público serem 
de bom porte para as áreas mais pobres. 

• a arborização urbana, apesar de existente, não é absolutamente suficiente para 
proteger o cidadão em relação a alta exposição solar típica da região. Mesmo 
nas praças, esta é pouca e as áreas não expostas ao sol são praticamente uma 
minoria. Pode tomar-se como exemplo emblemático a Praça dos Girassóis. 

• ao contrário da maioria das cidades do país, Palmas tem um excelente sistema 
de espaços livres, ainda bastante ocioso devido ao pequeno número de 
habitantes e da sua extensiva ocupação, o que levou a uma densidade 
demográfica muito baixa, não mais de 60 hab./ha nas áreas mais densas. A 
cidade se estende por mais de 30 km, possui ainda mais de metade das suas 
áreas urbanizadas vazia, muitos vazios urbanos, muitas áreas por urbanizar e 
um sistema viário implantado que facilita a dispersão urbana. A cidade possui 
cerca de 180.000 habitantes e cerca de 70.000 automóveis, o que demonstra 
que a mobilidade da população é baseada no transporte individual. 
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• a cidade carece de maior arborização e projetos de paisagismo de melhor 
qualidade, na medida em que o espaço público é muito usado, em especial nas 
horas menos quentes do dia.  

 

 
Criação do mapa síntese 

 

 
Apresentação do mapa e resutados 


