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INTRODUÇÃO DO DADO:
Mapeamento realizado para a sistematização dos dados levantados na
elaboração do Plano de Regularização Fundiária Sustentável – PRFS (2012),
contendo a localização das áreas de ocupação irregular na Região Norte de
Palmas.
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DADOS:
Mapa 1: Mapa de áreas irregulares Palmas Norte (2012).

Fonte: Plano de Regularização Fundiária Sustentável de Palmas – PRFS. Prefeitura de
Palmas, 2012.

2

CONTRIBUIÇÕES TÉCNICAS:
01

Na Região Norte de Palmas foram detectadas diversas Áreas
Públicas Municipais – APMs, ocupadas irregularmente por famílias
de baixa renda. Tratam-se de áreas destinadas a equipamentos
públicos, áreas institucionais e áreas verdes, de propriedade da
prefeitura de Palmas, em loteamentos regularizados – muitas dela
inseridas em localidades já providas de infraestrutura. Por falta de
opções de mercado e também por conta da falta de maior
controle da própria prefeitura, estas áreas foram sendo ocupadas
por famílias de baixa renda, consolidando ali suas moradias. Hoje
em dia, na maior parte destas áreas, uma solução de remoção
seria muito mais complicada de ser executada, onerando
também o poder público e não o eximindo de ofertar outras
soluções de moradia.
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No mapa também são discriminadas grandes áreas onde se
desenvolveram parcelamentos ilegais – setores conhecidos por
Lago Norte, Fumaça, além de indícios de outros parcelamentos
de características urbanas em áreas rurais (fora do perímetro
urbano).

Referências Bibliográficas:

03

O Setor Santo Amaro é uma das áreas irregulares que passou por
intervenção do poder público, sendo transformada em ZEIS no
Plano

Diretor

Participativo

(2007)

e

posteriormente

regulamentada, regularizada e urbanizada.
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