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Resumo: 

 
O presente trabalho buscou através da realização de uma pesquisa entender a ocupação 

irregular de território, suas nuances no processo de formação e crescimento das cidades. Foi 

realizado um estudo de caso no setor Santo Amaro afim de, verificar os problemas 

decorrentes destas ocupações e sua influencia na qualidade de vida da população que reside 

no setor. O objetivo geral é identificar os principais problemas enfrentados pelos moradores 

do setor Santo Amaro por causa da ausência de regularização fundiária. O trabalho traz uma 

revisão sobre o acesso a habitação de interesse social no Brasil, bem como as políticas 

habitacionais e as políticas de regularização do setor, traz também o processo de formação da 

cidade de Palmas-TO, ordenamento territorial e as políticas habitacionais da cidade, e por fim 

temos a analise e sistematização dos dados obtidos da pesquisa, alem disso, temos as 

considerações sobre os dados obtidos através da aplicação dos questionários com os 

moradores que residem no setor, e entrevista realizada com o diretor de regularização 

fundiárias da Secretaria de Habitação de Palmas-TO. Foi possível identificar através das 

entrevistas que a ausência de regularização fundiária é um problema que atrapalha a qualidade 

de vida da população.   

  
Palavras-chave: Ocupação irregular- habitação- regularização fundiária-qualidade de vida,  
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Abrastc: 

 

This study sought by conducting a survey to understand the illegal occupation of territory , its 

nuances in the formation and growth of cities. A case study was conducted in Santo Amaro 

Palmas -TO in order to , verify sector problems arising from these occupations and its 

influence on quality of life of the population living in the sector. The overall objective is to 

identify the main problems faced by the residents of Santo Amaro sector because of the lack 

of land tenure . The paper reviews on access to social housing in Brazil , as well as housing 

policies and industry regularization policies also brings the process of formation of the city of 

Palmas -TO , land and housing policies of the city and finally there is the analysis of the 

survey data with the systematization of all that was research, and consideration of the data 

obtained through a questionnaire to residents who reside in the industry, and interview with 

the land regularization director Department of Palmas -TO Housing . Were identified through 

the interviews that the lack of land tenure is a problem that hinders people's quality of life 

 

Key-words: Occupation irregularly housing, - settlement land - quality of life 
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INTRODUÇÃO 

A ocupação irregular do território é uma problemática enfrentada pelo Brasil há 

bastante tempo e necessita cada vez mais de ações que busquem o ordenamento e 

planejamento urbano por meio de políticas publicas. Haja vista, que as ocupações informais 

surgem como uma opção de moradia para a população de baixa renda dada a fragilidade de 

políticas publicas voltadas para habitação de interesse social (Maricato 2006).  

Esse fenômeno é mais evidente nas cidades grandes, cujo processo de imigração e 

êxodo rural são mais latentes. Além disso, pode-se afirmar que a fragilidade das políticas 

habitacionais de interesse social contribuem para que os  processos de ocupação irregulares  

sejam cada vez mais comuns no espaço urbano brasileiro. 

Segundo dados do IBGE no Brasil cercar mais de 11 milhões de brasileiros vivem em 

moradias irregulares. Esse grande número se dá principalmente por causa da lógica de o 

acesso a moradia estabelecida no país desde sua formação, pois a principio o Estado não 

demonstrou interesse em ordenar e planejar o acesso à moradia para população. E à medida 

que o processo de expansão urbana no país se desenvolveu, o acesso a uma  parcela do solo 

urbano se tornou cada vez mais disputada. 

No Município de Palmas-TO, uma capital planejada e inaugurada no ano de 1989, 

observa-se que a provisão da Habitação de Interesse Social (HIS) desde o inicio se revelou 

comum as características e modelos excludentes encontrados na formação das cidades 

brasileiras, pois pode-se destacar que o fluxo migratório, à estrutura econômica, a ausência de 

políticas habitacionais e a especulação imobiliária impulsionada pelo capital privado, 

contribuíram para que cada vez mais a população carente buscasse por moradia em áreas 

irregulares devido aos seus preços acessíveis. 

  Segundo a atual Secretaria Municipal de Habitação desde a criação de Palmas-TO já 

foram identificados diversos processos de ocupação irregular principalmente nas regiões sul e 

norte da cidade, a região das Arnos que atualmente é legalizada, já foi uma área irregular, bem 

como alguns dos principais setores que ficam na região sul da cidade como setor União Sul, 

Lago Sul, entre outros.  

             Esses processos têm levantando discussões no âmbito social e ambiental sobre os 

limites de ocupação do solo que constam no  Plano Diretor de Palmas-TO que foi instituído 



13 
 

Pela Lei Nº 468 de 06 DE Janeiro de 1994, no que diz respeito à ocupação das áreas que 

circundam os limites da cidade. 

Dentre as áreas identificadas como irregulares na atualidade, opta-se pelo setor Santo 

Amaro, localizado no extremo norte do Município de Palmas (Figura  01).  

A escolha por esse setor se deu pelo fato da área está sendo preparada através de um 

projeto para receber regularização da área e das moradias existentes no setor, além de está 

sendo preparado para receber infraestrutura, isto irá beneficiar a população que atualmente se 

encontra desassistida de infraestrutura. 

Como o setor se desenvolveu irregularmente o acesso aos serviços públicos básicos 

como a saúde, saneamento básico, segurança, a energia elétrica, infraestrutura, transporte 

público foram dificultados, isto devido a impossibilidade de inclusão de projetos e diretrizes 

governamentais e preexistência orçamentária que demande áreas não previstas na LOA- Lei 

Orçamentária Anual e na LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias municipal. 

 

 

(Figura 01) Mapa de localização setor Santo Amaro.  Fonte: SIGPALMAS 

 

 

           O processo de formação desta área irregular data de meados dos anos 2000 ele se deu 

em função do micro-parcelamento irregular de chácaras (Ramos 2012) que haviam sido 

cedidas pelo governo estadual por meio LO- licença de ocupação cedidas com a intenção de 

fortalecer a agricultura ao redor da cidade.Estes chacareiros munidos desta licença decidiram 

parcelar a área de modo irregular, pois eles não possuíam os títulos da terra. 

 O grande número de procura por lotes acessíveis e o momento especulativo 

imobiliário da cidade favoreceram a consolidação do setor Santo Amaro como loteamento 
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irregular. De acordo com o plano diretor de Palmas-TO (1994) está área era considerada, 

como zona rural da cidade, por isso seu uso para moradia urbanizada foi considerado 

irregular, pois segundo consta na Lei 486 de 1994 da que instituiu o Pano Diretor de Palmas, 

não será permitido o loteamento para fins urbanos em qualquer forma, de chácaras, sítios de 

recreio e demais subdivisões de glebas rurais que não estejam situadas nas áreas Urbanas e de 

Expansão definida nesta Lei. 

             Desse modo a área onde fica localizado o setor Santo Amaro era imprópria para 

ocupação urbana, haja vista que sua destinação inicial previa uso rural. Era destinada para uso 

agrícola, a intenção do governo estadual era de fomentar a agricultura familiar. 

De acordo com informações da Diretoria de Regularização Fundiária setor da 

Secretaria de Habitação de Palmas responsável pelos programas de regularização fundiária de 

Pamas-TO, no setor Santo Amaro encontra-se dois grupos distintos de moradores de um lado 

um grupo cujo poder econômico é compatível com as classes C e D, essas pessoas 

conseguiram construir casas com um padrão adequado que de acordo com as especificações 

da ONU são casas com paredes e teto duráveis, e do outro lado temos uma população de baixa 

renda pertencentes à classe E, que apesar de ter conseguindo uma parcela do solo urbano para 

moradia não conseguiram construir suas casas com o mínimo de conforto possível. Cabe 

destacar apesar das distinções os dois grupos sofrem com a falta de estrutura o setor. 

Diante disto, esse trabalho visa analisar processo de ocupação irregular de território 

onde hoje é chamado de Setor Santo Amaro que fica localizado na cidade de Palmas. Afim de 

O recote temporal da pesquisa se estende de 2002 a 2013. Essa analise visa responder ao 

seguinte questionamento: Como a ausência de ações de regularização fundiária urbana de 

interesse social pode influenciar na qualidade de vida da população do setor Santo Amaro? 

            Desse modo o objetivo geral é Identificar os principais problemas enfrentados pelos 

moradores do setor Santo Amaro por causa da ausência de regularização fundiária. 

Diante disto os objetivos específicos desta pesquisa são: 

 Analisar o histórico e os motivos que influenciaram a ocupação irregular no Setor Santo 

Amaro 2002 a 2003. 

 Identificar os entraves e avanços do Poder Público para o enfrentamento a informalidade 

do solo no setor Santo Amaro. 

            Diante da problemática apresentada entende-se que a morosidade na ações de 

regularização fundiária influencia cada vez mais no modo de vida da população, haja vista 

que  a implantação de serviços básicos como a água tratada, canalização de esgotos, 
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pavimentação das ruas, iluminação pública, coleta de lixo, limpeza pública, além da 

construção de escolas, hospitais, postos de saúde, praças, complexos esportivos ficam 

comprometidas, pois não são possíveis implementação devido a indefinição jurídica da área.   

           Neste sentido a hipótese geral é que a fragilidade de regularização fundiária tem o 

poder de influenciar na qualidade de vida da população que reside no setor Santo Amaro.  

Para confirmar está hipótese este trabalho foi desenvolvido a partir de analises 

realizadas com base em uma entrevista, aplicação de questionários, revisão bibliográfica, 

documentos, leis, Lei que estabelece o plano diretor de Palmas, consulta à internet, a órgãos 

responsáveis pela gestão territorial. 

No primeiro momento foi realizado uma pesquisa sobre as principais características do 

Setor estudado, bem como uma revisão teórica sobre o acesso a moradia no Brasil, histórico 

das políticas habitacionais e os principais problemas enfrentados pela população por causa da 

ausência de habitação 

Foram realizadas visitas ao setor que possibilitaram uma visão mais ampla da 

realidade do setor, e possibilitaram também a aplicação de 30 questionários aos moradores do 

setor. A aplicação destes questionários buscou identificar pontos importantes a cerca da 

qualidade de vida dos moradores, estrutura urbana, enfim a aplicação contribuíram para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

 Além disso, foi realizada uma entrevista com o Diretor de Regularização Fundiária do 

da prefeitura de Palmas, onde foram apresentados os principais passos do projeto de 

regularização do setor e as principais ações do município para sanar a questão da 

irregularidade do Setor, além dos investimentos e fontes de recursos para do projeto. 

Buscando entender o andamento do processo de regularização do setor foi analisado as 

informações contidas no programa de regularização fundiária adotado pela prefeitura 

municipal de Palmas para o Setor Santo Amaro, o PROURB- Programa de requalificação 

urbana da ZEIS Santo Amaro. Deste modo pretende-se identificar os principais passos do 

projeto de regularização e sua importância para a cidade de Palmas e principalmente para os 

moradores do setor. 

Por fim este trabalho foi dividido em três capítulos, sendo que no primeiro será 

apresentado uma revisão bibliográfica a cerca do acesso a moradia no Brasil, histórico das 

políticas habitacionais e os principais problemas enfrentados pela população por causa da 

ausência de habitação e ações de regularização fundiária. 
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No segundo capitulo abordou-se o processo de ocupação da cidade de Palmas-TO, o 

ordenamento do plano diretor da cidade, e as políticas habitacionais realizadas na cidade.  

O terceiro capitulo traz uma reflexão sobre os problemas enfrentados devido a 

fragilidade e entraves de regularização fundiária para os moradores do Setor Santo amaro, traz 

também a caracterização do objeto de estudo, e analise dos dados obtidos durante a pesquisa. 
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CAPITULO I: IRREGULARIDADE URBANA E AUSÊNCIA DE 

HABITAÇÃO  

 Histórico do Acesso à Habitação Social no Brasil 

A provisão de habitação para a população de baixa renda no Brasil é um problema 

enfrentado há bastante tempo, pois as cidades brasileiras que tiveram crescimento acelerado,  

advindo do desenvolvimento industrial, recebiam um grande número de trabalhadores que ao 

chegarem aos centros urbanos não encontravam condições de moradia e acabavam se 

instalando de modo improvisado, e desordenado.  

Gomes (2005) afirma que o processo de urbanização mudou o cenário urbano: o 

traçado das velhas cidades já não correspondia às exigências da nova industria nem ao seu 

grande movimento. Ver-se então nas cidades brasileiras como efeito do processo de 

industrialização e urbanização o surgimento de diversos problemas estruturais, principalmente 

o problema da ausência de habitação social.  

Neste período o acesso a casa própria no Brasil era considerado como prioridade para 

maioria da população, no entanto a maioria da população de baixa renda não possuíam meios 

para adquirir uma morada, pois como afirma Gomes (2005) no Brasil a forma de provisão 

habitacional baseia-se no capitalismo concorrencial e é marcado pela presença do agente 

rentista realizada via o mercado de aluguéis. Esse mercado era restrito, sendo caracterizado 

por uma forte concentração fundiária urbana.  

O mercado privado de habitação dominou o cenário nacional durante as primeiras 

décadas após o inicio do desenvolvimento urbano no Brasil, com isso a população de baixa 

renda que não possuía capacidade de adquirir uma habitação começou a buscar opções de 

moradia em locais irregulares. 

  Esse fato evidência a ineficácia do Estado em resolver os problemas habitacionais do 

país que cresce cada vez mais. Segundo BONDUKI apud FERREIRA , a incapacidade de  

Estado formular e implementar uma política habitacional consistente como uma das causas da 

formação, expansão e consolidação das produções informais  de moradia. (BONDUKI, 1998, 

p. 128) 

Esse fato pode ser constatado ao analisar as políticas habitacionais existentes no Brasil 

desde o período de redemocratização do país. Na década de 1990 o Brasil passa por uma crise 
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habitacional, em que os governos deixaram de investir em políticas habitacionais, sobretudo 

devido às irregularidades existentes nos programas habitacionais da época, e as grandes 

perdas no saldo do FGTS, principal fonte orçamentária para desenvolver projetos 

habitacionais a no período. Destaca-se que até nos dias atuais os recursos oriundos do FGTS, 

são utilizados para financiar a construção de habitação.    

Percebe-se que apesar da demanda por moradias em todo Brasil ser muito grande os 

governos pouco investiram neste setor. Vale destacar que a crise habitacional instalada no 

Brasil em parte se deu em função da extinção do BNH. O período pós extinção do BNH de 

acordo com Cardoso (2000) gerou um vácuo nas políticas habitacionais, “através de um 

processo de desarticulação progressiva da instância federal, com fragmentação institucional, 

perda de capacidade decisória e redução significativa dos recursos disponibilizados para 

investimento na área”(CARDOSO, 2000, p 03)  

Medeiros (2010) afirma que a política habitacional brasileira fica com um vazio, haja 

vista que as atribuições do BNH foram pulverizadas para diversos órgãos: Caixa Econômica 

Federal, secretarias e ministérios, responsáveis pela elaboração das políticas.  Este fato 

provocou o aumento da população que reside em áreas irregulares. 

Nos dias atuais sabe-se que o déficit habitacional no Brasil ainda é grande, e se 

concentra, sobretudo na faixa salarial de 0 a 3 salários mínimos. Com base em dados da 

fundação João Pinheiro do déficit em 2012 estava em torno de 5,889 milhões de domicílios, 

apesar dos números destaca-se que a existência de políticas publicas habitacionais tem 

ajudado no enfrentamento deste problema. Os financiamentos habitacionais, programas de 

moradias sociais, tem facilitado o acesso de pessoas com baixa renda a moradia, e diminuindo 

cada vez mais o déficit de habitação no Brasil.  

 O papel do Estado nas Políticas Habitacionais no Brasil: (1930 a 2013) 

A questão da habitação social no Brasil começou a ser pensada muito tempo após a 

formação do Brasil, pois até 1930 o Estado não intervinha em questões sociais sobretudo nas 

habitacionais e territoriais do país, neste período a preocupação do governo era em intervir 

apenas em questões sanitaristas.  De acordo com Castelo et al (2007). 

 

A construção de moradias no Brasil foi de responsabilidade da iniciativa privada 

durante todo o período anterior à década de 1930. Com a intensificação do processo 
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de industrialização e urbanização, o Estado brasileiro passou a intervir diretamente 

na infraestrutura e na construção dos primeiros conjuntos habitacionais (CASTELO 

Et al  p.04 2007) 
 

Pode-se destacar que na década de 1940 surgiram algumas políticas habitacionais 

voltadas pra a provisão de habitação no Brasil, eles foram constituídas com a intenção do 

Estado em intervir nas condições de habitação no Brasil sobre tudo no Rio de Janeiro cujo  

crescimento das favelas e cortiços influenciavam na estruturação urbana das cidades.  

A primeira delas foi reverter os fundos oriundos dos Institutos de Aposentadoria e 

Pensões (IAPs) investimentos na habitação. De acordo Almeida (2008) os IAPs tinham como 

principal objetivo organizar o setor previdenciário do país, garantir aposentadoria e pensões 

aos seus associados, além de assistência aos programas sociais governamentais como é o caso 

da construção e/ou aquisição de moradia. 

A Fundação Casa Popular (FCP) foi criada a partir da na unificação dos diversos 

Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs) e, consequentemente, das suas carteiras prediais, 

abrindo então a possibilidade de uma política nacional de habitação mais abrangente. 

A FCP foi o primeiro órgão nacional voltado para resolver os problemas sociais no 

Brasil. As ações oriundas da FCP foram cercadas de discussões, a crise já existente no Brasil, 

a desconfiança do governo federal quanto a efetividade das ações, marcaram o período de 

vigências da FCP. Como afirma Trompowsky (2012)  

 

as ações efetivas da FCP  só ocorreram mais de um ano após a sua criação e ainda 

especificamente em virtude dos seguintes fatores: a nãodisponibilização por parte do 

Governo dos recursos orçamentários necessários para suas atividades, só obtidos em 

fins de Março de 1947 e por intervenção direta do Presidente da República, 

recebendo a FCP, assim, o primeiro auxílio dos IAPs para a realização de seu capital 

–a título de empréstimo e onerado de juros – que lhe possibilitaria a concretização 

da sua finalidade; e, principalmente, o longo período de gestação para a elaboração 

de um plano estratégico, provocando um desgastante processo de discussões internas 

acerca de como deveria ser enfrentada a crise de habitação a partir da nova filosofia 

que a Instituição preconizava, pois culmina nessa época todo o debate sobre a 

questão habitacional no País, o qual, por já ter adquirido um “status histórico”, não 

só para os técnicos que discutem o assunto, mas impunha,para a própria nação, que 

fosse efetivada uma solução governamental de longo alcance para esse 

problema(TROMPOWSKY, 2012, p 09)  

. 

 

 Diante do que foi apresentado pode-se constatar que apesar da importância da 

criação da FCP, os entraves existentes durante seu período de existência, contribuíram para 

que as ações da FCP não fossem efetivas, e não cumprisse com o esperado, destaca-se que a 
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FCP não cumpriu seu papel principal que era de resolver a carência de habitação social no 

país.  

A partir da década de 50 em que a urbanização brasileira passou por um momento de 

aceleração que intensificou ainda mais o crescimento dos centros urbanos brasileiros, o 

Estado viu a necessidade de intensificar as políticas habitacionais, haja vista que a FCP, foi 

extinta devido às dificuldades encontradas pelo Estado para operacionalizar os financiamentos 

previstos na FCP.  

           Segundo Azevedo (1982) “no início da década de 1950, as necessidades habitacionais, 

que não levavam em conta as favelas e cortiços que se alastravam pelas cidades brasileiras, 

eram estimadas em 3,6 milhões de moradias”.  

            Na década de 1960 foi criado o Banco Nacional de Habitação que segundo Bonduk 

(2008) sua criação se deu após o golpe de 1964 e: 

 

Foi uma resposta do governo militar à forte crise de moradia presente num país que 

se urbanizava aceleradamente, buscando, por um lado,angariar apoio entre as massas 

populares urbanas, segmento que era uma das principais bases de sustentação do 

populismo afastado do poder e, por outro, criar uma política permanente de 

financiamento capaz de estruturar em moldes capitalistas o setor da construção civil 

habitacional, objetivo que acabou por prevalecer.( BONDUK 2008 p 72) 

 

Fernandes e Silveira (S.d)  afirmam que no período de vigência e atuação do Banco 

Nacional de Habitação (BNH) que foi de 1964 a 1986, foram produzidas em torno de 4,5 

milhões de unidades habitacionais, representando uma media de 204.00 por ano, os autores 

destacam que desse quantitativo apenas 33,3% das unidades foram direcionadas ao setor 

popular. Percebe-se então que a intervenção estatal não beneficiou a classe da sociedade que 

realmente necessita, este fato contribuiu para acentuação dos problemas habitacionais no país, 

o déficit habitacional evoluiu, sobretudo para população de baixa renda, este fato favoreceu a 

intensificação dos processos de ocupação irregular de território.  

Como destaca Bonduk (2008) apesar da existência de programas habitacionais neste 

período a situação do Brasil  

 

Esteve muito aquém das necessidades geradas pelo acelerado processo de 

urbanização que ocorreu no Brasil, na segunda metade do século XX. Entre 1950 e 

2000, a população urbana brasileira vivendo em cidades com mais de 20 mil 

habitantes cresceu de 11 milhões para 125 milhões ( BONDUK 2008 p. 73) 

 

           O BNH foi extinto em 1986 durante o período de redemocratização do país, essa 

extinção ocorreu principalmente por que o BNH órgão criado durante o governo militar, tinha 

ações extremamente centralizadas, o que não ia de acordo com as nuances do governo 
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democrático, destaca-se que neste período o Brasil declina na resolução dos problemas 

habitacionais, pois passa por um período em que as políticas públicas são negligenciadas pelo 

Estado.   

            Arretche (2000) apud Moreira et al (2012) ressalta que com a extinção do BNH a 

gestão dos recursos do FGTS continuou sob a responsabilidade do governo federal, mas a 

alocação desses recursos ficou a cargo de órgãos burocráticos à administração direta de frágil 

insulamento e à Caixa Econômica Federal (CEF). O que gerou uma crise nos financiamentos 

para habitação. 

Essa transição caracterizou-se por um período em que se vê programas habitacionais 

direcionados para a elite, desse modo as políticas habitacionais decepcionaram a população de 

baixa renda, pois os recursos chegavam apenas a pessoas com renda superior a 5 salários 

mínimos. 

Em 1988 acesso à moradia no Brasil foi incluído na Constituição Federal como um 

direito que deveria ser fornecido pelo Estado em todas as esferas. De acordo com Maricato 

(1995) “na prática, entretanto, após 1988 a arcaica situação da propriedade da terra urbana 

pouco mudou. A aplicação da função social da propriedade encontra dificuldades devido  a 

interpretações jurídicas contrárias à sua autoaplicação” 

De 1988 a 2002 o Brasil passou por um período de ineficácia  na aplicação de políticas 

publicas na área habitacional. Dias (2012) afirma que, de José Sarney a Fernando Henrique 

Cardoso-FHC a política habitacional se tornou, a exceção de iniciativas isoladas, este assunto 

era uma incomodo para os governos.  

Maricato (1995) diz que: 

 

Quem esperava que o governo do sociólogo FHC, com passado de engajamento 

social, tirasse partido desse momento de transição para liderar um grande acordo que 

promovesse a remoção dos obstáculos que excluem do acesso à habitação a maior 

parte da população brasileira, frustrou-se (MARICATO p 1995).  

 

             Contundo é importante lembrar que no governo de FHC o Brasil passou por um 

período de reestruturação econômica o que possibilitou que o próximo governo pudesse 

investir em políticas sociais como é o caso da Habitação de Interesse Social. Há de se destacar 

também que no período de 1988 a 2002, mesmo não havendo uma política habitacional 

efetiva, tivemos neste período varias conquistas no desenvolvimento urbano brasileiro. 

Durante o período republicano até 2001 como destaca Quinto (2003) o Estado tinha como 
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concepção principal o embelezamento da cidade, permitindo às empresas de serviços urbanos 

toda a liberdade para usar a expansão urbana. 

           Naime (2010) destaca que a aprovação do Estatuto das Cidades em 2001, no governo 

do FHC  foi um importante instrumento que possibilitou avanços nas políticas habitacionais e 

urbanas no Brasil que por bastante tempo estavam esquecidas pelo Estado.  

 

O Estatuto das Cidades, foi importante avanço na consolidação de diretrizes e 

princípios da política urbana. Ele incorpora as premissas estabelecidas na 

Constituição Federal de 1988, definindo instrumentos e diretrizes políticas para 

informar a elaboração dos Planos Diretores Participativos (PDP). ( NAIME 2010 p 

08) 

 

 

 Em 2003 as políticas habitacionais no Brasil ganharam uma nova configuração, A 

partir desse período o governo Luis Inácio Lula da Silva  (2003 a 2009) buscou implementar e 

intensificar as ações e políticas habitacionais no país a fim de minorar os problemas 

habitacionais existentes. Neste sentido Naime ( 2010 ) Afirma que : 

 

As políticas urbanas ganharam integração com a criação do ministério das cidades 

em 2003, e com as reivindicações de diversos movimentos que articulavam em torno 

da reforma urbana de longo prazo interligando as áreas de habitação, saneamento 

ambiental, transporte urbano e mobilidade tendo o uso e ocupação do solo como  

política transversal.( NAIME  p.02 2010 ) 

 

A retomada nas políticas habitacionais por meio da criação do mistério das cidades, 

do PAC, da aprovação de políticas habitacionais durante o governo de Luis Inácio da Silva, 

foi de grande importância para o desenvolvimento do país. 

  

O período, ainda em curso, que inclui o Governo Dilma, é marcado pela formulação 

de uma agenda política com temas sociais. A criação do Ministério das Cidades 

definiu a responsabilidade de elaborar, de maneira participativa e federativa, a 

Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, incluindo uma nova política para o 

setor da habitação, em particular da Habitação de interesse social (HIS)(MOREIRA. 

2013. P 26) . 

 

 Essas ações possibilitam que o Estado avançasse no enfrentamento ao crescimento 

urbano irregular das cidades, mas apesar do aumento nas ações de combate a ausência 

habitacional no país após a aprovação do Estatuto das Cidades, pode-se afirmar que o Estado 

tem enfrentado um grande problema, pois na atualidade o cumprimento do direito a moradia, 

se esbarra no acesso a propriedade. Marra (2010) afirma que: 
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As políticas públicas brasileiras cujas finalidades são a efetivação do direito à 

moradia normalmente pecam pela constante busca da concretização do direito da 

propriedade, considerando que a moradia existe quando se tem a propriedade de um 

imóvel utilizado com o fim de nele residir. ( MARRA  p 03 2010)  

 

 

Nesta perspectiva França (2014) afirma que: 

 

O ato de regularizar diferentes situações de informalidade é um processo demorado 

e caro. De um lado, temos a reduzida ação orçamentária federal para ações de 

prevenção e enfrentamento à informalidade urbana; de outro temos a ruptura de 

projetos em decorrência de troca de governos ou ações clientelistas que propiciam a 

expansão irregular das nossas cidades (FRANÇA, 2014,  p 13 ) . 

 

A ausência de regularização tem o poder de influenciar não apenas na condição 

social do cidadão, mas ele tem o poder de influenciar na configuração territorial da cidade, 

haja vista que esse fator influencia no modo de uso e ocupação do solo urbano. Sendo assim é 

importante que o estado avance cada vez mais no enfrentamento a irregularidade urbana. 

A Ocupação Irregular no Brasil: Os Desafios de uma Política Nacional de Regularização 

Fundiária 

A ocupação irregular de território é um fenômeno muito comum no Brasil, sobre 

tudo em grandes cidades cujo fluxo populacional é mais intenso. Heidrich (2013) explica que 

a ocupação irregular de território: 

 

Trata-se de um problema bastante comum das grandes cidades brasileiras, nas quais 

o parcelamento do solo tem ocorrido irregularmente, sob o ponto de vista dos 

procedimentos legais. Diversas são as causas que originam esse processo, mas pode-

se dizer que nestas cidades há forte tensão nas dinâmicas urbanas, dado que a 

ocupação e o uso do solo se delineiam em espaços mais “apertados”, muito 

disputados. O espaço faltante para as diversas buscas da centralidade, da oferta de 

serviços e da aglutinação do mercado torna o que se dispõe mais caro, tendo-se em 

conta que para residir e usufruir da cidade necessita-se da mediação do mercado 

(HEIDRICH p  2013) . 

 

 

O problema de irregularidade urbana enfrentado pelo Brasil segundo Carvalho (2012)  

está associado: 

Com o rápido crescimento populacional, uma política de ordenamento e 

planejamento territorial tardia e setorial, além da escassez de locais que se 
destinassem a moradia com preços acessíveis, favoreceram o surgimento de novas 
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práticas socioespaciais com o intuito de sanar a demanda habitacional, dando força 

às práticas de parcelamentos irregulares do solo (CARVALHO  p 02 2012) 

 

Neste sentido Smolka (2011), explica que os processos de ocupação urbana irregular, 

estão diretamente relacionado a pobreza e a altos preços impostos sobre os lotes urbanos. Para 

Smolka (2011) 

 

Os preços do solo urbanizado no mercado formal  seriam excessivamente  

elevados  como  consequência  (quiçá,  principalmente)  de  uma  regulação 

excessiva, excludente, elitista, anacrônica, saturada de preocupações estéticas etc., 

que impõe condições não razoáveis – impossíveis de cumprir pelos pobres – de 

ocupação do solo urbano. (SMOLKA 2011 p. 03) 

 

Smolka (2011) diz ainda que são ideológicas as intervenções reguladoras do governo 

responsáveis pela imposição de custos excessivos sobre as transações imobiliárias, afetando 

ou distorcendo o mercado e, por consequência, sua  eficiência  (o  uso  eficiente  do solo) (Id. 

Ibid.).  

Quando a ocupação do solo urbano acontece de modo irregular e precário a habitação 

deixa de exercer seu papel fundamental, uma vez que a habitação deve ser entendida não 

apenas como a casa, e sim como lugar na cidade.   

De um modo geral as políticas publicas adotadas no Brasil de acesso a moradia se 

caracterizam por uma afirmação da segregação sócio-espacial, haja vista que a dificuldade em 

obter acesso a uma parcela de solo urbano em áreas centrais, dificulta a conexão  dos cidadãos 

aos serviços urbanos. Deste modo a população de baixa renda fica condicionada a morar em 

locais precários, com pouca infraestrutura.   

A dificuldade do Estado em implementar políticas habitacionais é um dos grandes 

gargalos ao enfrentamento da irregularidade urbana.vale ressaltar nas ultimas décadas este 

não é o único problema, pois tem-se muito além de problemas jurídicos ou sociais envolvidos 

nas questões de regularização fundiária.  

               Com base em Alfonsin (1997) a regularização fundiária pode ser considerada como 

um: 

Processo de intervenção pública, sob os aspectos jurídicos, físico e social, que 

objetiva a permanência das populações moradoras de áreas urbanas ocupadas em 

desconformidade com a lei para fins de habitação, implicando acessoriamente 

melhorias no ambiente urbano do assentamento, resgate da cidadania e da qualidade 

de vida da população beneficiária . (ALFONSIN, 1997 p 267  )  

 

 

A regularização fundiária no Brasil vem sendo discutida desde a década de 1960 que 

foi um período cujos efeitos da urbanização foram sentidos pela sociedade.  Na década de 
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1970 foi  aprovado da lei federal 66/79 de parcelamento do solo, que estabeleceu entre outras 

coisas que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão estabelecer normas 

complementares relativas ao parcelamento do solo municipal para adequar a ocupação do solo 

urbano.  

A Constituição Federal de 1988 trouxe a incorporação do capítulo da política urbana 

na , essa incorporação buscou aprimorar o conceito de função social da propriedade. De 

acordo com Carvalho (2001) 

 

A Constituição Federal, ao incorporar pela primeira vez um capitulo especifico 

sobre política urbana (capitulo II,titulo VII). Estabeleceu como competência do 

poder publico municipal a responsabilidade pela execução da política de 

desenvolvimento urbano, podendo contar, para tanto com a cooperação das 

associações representativas no desenvolvimento das ações de promoção do 

planejamento municipal e ao mesmo tempo articulando-se com as ações promovidas 

pelo governo federal. (CARVALHO 2001 p 130)  

 

A partir da década de 2000 temos vários marcos legais nas políticas de regularização 

fundiária dentre eles temos como principal a publicação da Emenda Constitucional n° 262001 

que passou a definir a moradia como um direito social. Em 2003 temos a criação do 

Ministério das Cidades que foi de grande importância para a questão urbana, de acordo com 

Maricato (2005) 

 

A proposta do Ministério das Cidades vem ocupar um vazio institucional que 

retirava completamente o Governo Federal da discussão sobre a política urbana e o 

destino das cidades. Além da ausência da abordagem mais geral que trata do 

desenvolvimento urbano registre-se ausência de marcos institucionais ou marcos 

regulatórios claros para as políticas setoriais urbanas, como é o caso do Saneamento, 

da Habitação e do Transporte. O objetivo central do Ministério Cidades tem sido de 

recolocar a perspectiva de uma construção federativa, como quer a Constituição 

Federal, que vai além de uma cooperação intergovernamental já que a política 

urbana não pode ser definida apenas por um nível de governo pois as competências 

constitucionais estão distribuídas entre os diversos entes federativos.( MARICATO 

2005 p 06) 

 

Maricato (2005) afirma que a partir da criação do ministério das cidades o tema da 

regularização fundiária e imobiliária mereceu a criação de um programa específico nunca 

antes considerado pelo governo federal em que pese, além de outros motivos, a significativa 

dimensão do patrimônio fundiário e imobiliário da União que se encontra irregularmente 

ocupado em todo o país. 

Em 07 de julho de 2009 foi aprovado um capitulo da Lei Federal nº 11.977 que 

caracteriza a regularização fundiária, bem como cria novos instrumentos, procedimentos, e 
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define competências e responsabilidades, que visam dar celeridade aos processos de 

regularização no Brasil.  

A aprovação deste capitulo não pôs fim nos problemas fundiários do Brasil, mas tem 

contribuído para que cada vez mais as pessoas possam ter acesso a moradia regularizada.Esse 

fato pode ser claramente constatado na cidade de Palmas que tem buscado resolução para a 

irregularidade urbana, desde a criação do estatuto da cidade, bem como, a ampliação das leis 

de regularização fundiária. 

Nesta pesquisa procuramos apresentar os processos de ocupação irregular de Palmas-

TO e identificar as principais ações do poder publico para votadas para o enfrentamento das 

irregularidades urbanas na cidade. Para tanto foi realizado um estudo de caso  no setor Santo 

Amaro, a realização deste estudo buscou acima de tudo verificar o modo como a população e 

poder publico lidam com a questão da irregularidade urbana.   
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CAPITULO II: IRREGULARIDADE URBANA E QUESTÕES HABITACIONAIS NA 

CIDADE DE PALMAS-TO.                                                                                                         

2.1 Palmas: Processo de Formação 

Segundo Milton Santos, “o espaço é um acumulo de tempos”. A realidade de Palmas 

reflete essa afirmação, pois a cidade hoje é o reflexo das dificuldades e das contradições 

encontradas no longo do período de sua formação espacial.  

A cidade de Palmas, foi planejada por causa da necessidade que o recém-criado estado 

do Tocantins teve em ter uma capital estruturada, o então governador “José Wilson Siqueira 

Campos, logo após sua eleição em 1989, solicitou levantamento para definir a localização de 

uma cidade que possibilitasse ser o polo de irradiação de desenvolvimento econômico e social 

para o Estado”. 

O sitio geográfico para implantação de Palmas-TO foi escolhido por causa de sua 

localização geográfica, No inicio de sua construção a cidade recebeu um grande número de 

imigrantes que vinham em busca de melhorias na qualidade de vida. Em 1991 menos de dois 

anos depois da criação da cidade de Palmas-TO segundo dados do IBGE- Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística, a cidade contava com uma população de aproximadamente 24 mil 

habitantes.  

 O rápido crescimento se deu principalmente por que a cidade recebeu muito incentivo 

econômico para sua estruturação. Por todo lugar encontravam-se grandes canteiros de obras 

 

          

Figura (02). Palmas 1990.   Figura (03)     Palmas 2014. Fonte: Prefeitura de Palmas      
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No inicio da construção da cidade, o índice de imigração foi muito grande. As pessoas 

vieram para cidade para conseguir ter acesso melhores condições de vida, mas sobretudo elas 

buscavam ter acesso a moradia, mas como afirma Kran (2006), 

  

O processo de construção da cidade de Palmas baseou-se na formação de uma elite, 

estruturada a partir da concentração das terras urbanas e da centralização política, 

institucional, estrutural e econômica. Com relação à concentração de terras urbanas, 

parte dos terrenos mais valorizados ficou nas mãos de grupos dominantes política e 

economicamente.(KRAN 2006 p 02) 

 

           Palmas-TO foi à última capital planejada do Brasil no século XX, a capital se tornou 

um suporte do poder geoeconômico que emergia no Tocantins, mas pesar de ser uma cidade 

planejada, não fugiu a regra da especulação imobiliária, tornando se um espaço dominado por 

intervenções  políticas e econômicas.  

Este processo proporcionou poder cada vez maior ao Estado que passou a controlar a 

ocupação da cidade, sobre tudo o plano diretor da cidade.  O estado passou a intervir na 

ocupação do plano diretor, impossibilitando que as pessoas com menor poder aquisitivo que 

chegavam a cidade em busca de trabalho se instalasse no local.  A ideia original de ocupação 

da cidade era que todo o plano diretor fosse ocupado primeiro e posteriormente a cidade se 

expandisse, mas como afirma (Xavier 2007):  

 

Desde o início da ocupação do espaço urbano de Palmas o poder público estadual foi 

o grande gestor e que, entre a Palmas idealizada e a Palmas realizada e ainda em 

construção, rompeu-se a estratégia estabelecida no planejamento. Nos primeiros 

anos o Estado assentou funcionários públicos de forma linear rumo ao sul, 

demandando a implantação de infraestrutura e equipamentos também de forma 

linear, além disso, o estado promoveu a ocupação dos Bairros Satélites, doando lotes 

para a população de baixa renda nestes bairros, o que também demandou 

infraestrutura e equipamentos (XAVIER 2007 p 91) 

 

O forte controle do Estado na ocupação de Palmas-TO estabelecido durante os 

primeiros anos de sua formação fez com que a população de menor poder aquisitivo fosse 

empurrado para as regiões mais afastadas do centro. Mesmo sendo uma capital planejada a 

cidade até os dias de hoje tem como gargalo em seu desenvolvimento, a detenção de espaço 

físico nas mãos de poucos, ou seja, existem áreas em que as condições de implantação de 

moradias, mas estes espaços não estão disponíveis, ou os preços são muito altos. 
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O fluxo migratório e o modo de produção vigente contribuíram e ainda contribuem 

para uma segregação sócio-espacial contundente na cidade de Palmas, a população pobre 

reside fora do plano diretor, apesar das diretrizes do planejamento. Kran (2006) destaca que  

 

Ainda nos primeiros anos de ocupação da cidade, um grande contingente de 

população migrante se instalou em áreas periféricas da cidade, antes que as quadras 

do Plano Diretor Básico fossem ocupadas, contrariando o processo de ocupação a 

partir do núcleo central. Os mecanismos de formação de preço e de acesso à terra 

designaram boa parte da demanda por moradia, sobretudo, para os bairros satélites 

de Taquaralto e dos Jardins Aureny´s (I, II, III e IV), bairros formados fora da área 

do Plano Diretor Básico, e para as quadras ARNO 31,32 e 33, ocupadas, 

principalmente, através de invasões de terrenos( KRAN  2006 p ) . 

 

             A ocupação de áreas não planejadas e como é o caso da região das Arnos e Aurenys, 

forçou o Estado a promover a instalação de equipamentos públicos para servir a população 

que passou a residir no local. Na área foi instalada uma infraestrutura menos elaborada e 

distante do ideal urbanístico imaginado inicialmente para cidade de Palmas-TO. 

2.2  Plano de Ordenamento Territorial e as Mudanças no Plano Diretor de Palmas-TO  

 A cidade de palmas foi planejada para abrigar uma população de cerca 2,5 milhões de 

habitantes, a ocupação da cidade foi planejada para acontecer de modo sequencial. Estava 

previsto que o Plano Diretor Urbanístico de Palmas (1990) fosse ocupado primeiro (Ver 

figura 02) e posteriormente a cidade fosse se expandindo nos sentido norte e sul, o plano de 

ocupação da cidade foi traçado, mas não foi seguido, pois as áreas com previsão de ocupação 

para 50 anos após a ocupação inicial foram ocupadas imediatamente. 
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Figura: 04 Plano diretor de Palmas-TO, projeto de ocupação inicial (1990). Fonte: 

(Carvalhedo e Lira 2009. p 08) 

 

No inicio da formação da cidade contrariando a lógica de ocupação prevista no plano 

diretor inicial da cidade de Palmas-TO começou a expandir sentido norte e sul, formando 

bairros distantes do plano diretor, sem estruturas adequadas para receber a população. (Ver 

figura 03) 

 

 

 

      Figura 05 expansão do plano diretor. Fonte: SIG PALMAS (Adaptado pelo autor) 

   

Desde sua formação em 1989 a cidade de Palmas-TO vem passando por vários 

processos de estruturação. Em pouco mais de vinte e cinco anos Palmas já conta com uma 

população maior que 200 mil habitantes segundo dados do IBGE, Palmas foi a capital que 
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mais cresceu nos últimos 10 anos por causa das oportunidades que a criação de uma nova 

cidade traz. 

 

 

                      Crescimento Populacional de Palmas-TO  

:  

Figura (06) Crescimento populacional de Palmas-TO Fonte: IBGE 

 

Este crescimento tem influenciado cada vez mais na configuração espacial da cidade, 

haja vista que a população que chega a cidade possui dificuldades para adquirir moradia 

devido ao preço dos terrenos. Coriolano, Rodrigues e Oliveira (2013) destacam que Entre 

2000 a 2010, a população saltou de 137 mil para 228 mil habitantes, com um incremento 

demográfico de 66,2% no período, tornando-se num grande desafio para o assentamento 

urbano nos moldes do planejamento original da cidade.   

               No ano de 2006 foi aprovado o Projeto de Lei Complementar Nº 14, de 07 de 

Novembro de 2006, O Plano Diretor Participativo do Município de Palmas que trata da 

política urbana do município de Palmas-TO, a aprovação deste projeto ocorreu  com intuito de 

ordenar a ocupação da cidade de Palmas-to. Coriolano, Rodrigues e Oliveira (2013) dizem 

que os estudos realizados para apresentar o: 

 

PDPP identificou como um dos principais problemas urbanísticos a 

segregação socioterritorial na cidade. Nesse sentido, a maioria dos 

objetivos apresentados no plano busca, de alguma forma, reduzir as 

desigualdades e promover o acesso à terra urbanizada(COROLIANO, 

RODRIGUES, OLIVEIRA 2013 p ).  
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           O PDPP traz princípios que buscam propor que a cidade de Palmas seja uma cidade  

capaz de servir os cidadãos em todas as funções básicas preservando o meio ambiente e 

garantido a sociedade direito a moradia. Entre outros os principais princípios apresentados no 

PDPP podemos destacar:  

 
I - A função social da cidade e da propriedade;  

II - A inclusão social;  

III - A humanização da cidade;  

IV – A proteção do meio ambiente e de seus bens com uns e vitais ao 

homem; 

V - A sustentabilidade e equidade social, econômica e ambiental; 

  
                Fonte: PDPP 2006  

 

 
A publicação do PDPP de Palmas-TO como instrumento de regularização fundiária 

urbana na cidade de Palmas-TO trouxe a criação de quatro tipos  ZEIS-(Zonas de Interesse 

Social), A ZEIS tipo 1 que são as glebas urbanas, públicas ou particulares, para fins de 

loteamentos de interesse social, as Loteamentos regulares aprovados ou não, sem 

infraestrutura completa, passível de consórcio e parcerias com o poder público, visando à 

construção de Habitações de Interesse social. A ZEIS TIPO 3 Loteamentos irregulares para 

fins de regularização. O setor Santo Amaro classificado como ZEIS tipo 3, além do setor 

Santo amaro os setores Irmã Dulce, União Sul, foram incluídos como ZEIS tipo 3. As ZEIS 

de acordo Ronilk (2007).  

 

Têm como finalidade a identificação de áreas vazias onde poderão ser implantados 

programas habitacionais e de assentamentos irregulares, para a promoção da 

regularização fundiária (urbanística, administrativa e jurídica), podendo se 

configurar em um importante instrumento de inclusão da população (ROLNIK, 

2007) 

 

     A aprovação do PDPP teve como foco promover regularização em diversas áreas da cidade 

que se encontravam irregulares.  A implementação de políticas de regularização fundiária em 

Palmas se tornou um mecanismo imprescindível para conter o crescimento irregular, bem 

como a ocupação de áreas impróprias para moradia.  

             De acordo com dados da Secretaria da Habitação da Prefeitura de Palmas desde sua 

criação a cidade já teve que lidar diversos processos de ocupações irregulares. De acordo com 

levantamento realizado em 2007 na cidade existem várias áreas povoadas que não foram 
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aprovadas como áreas próprias para moradia. As áreas apresentadas na (figura 07) constam no 

PDPP de Palmas-TO como ZEIS tipo 1 que são Glebas urbanas, públicas ou particulares, para 

fins de loteamentos de interesse social. 

  

 

 

Figura (07) Áreas irregulares em palmas, Fonte: Procidade (2011) 

 

          Neste sentido entende-se que a prefeitura de Palmas-TO ao apresentar no PDPP a 

proposta das ZEIS, buscou principalmente fortalecer os programas de regularização fundiria 

já existentes e propor novos programas para que os problemas de irregularidades urbanas 

sejam de fato extintos na cidade. Vale ressaltar que as ações de regularização possibilitaram 

que as políticas voltadas para implementação de políticas habitacionais de interesse social 

fossem implantadas na cidade,   

2.3 Habitação de Interesse Social na Cidade de Palmas-TO. 

A provisão de habitação de interesse social na cidade de Palmas possui 

características comuns às vivenciadas pelo Brasil ao longo de sua historia, pois assim como 

no Brasil não existia na cidade no inicio de sua construção a preocupação em prover moradia 

para população de baixa renda.   
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Não obstante o inicio da construção da cidade foi caracterizado, pela distribuição, de 

terrenos, a fim de fomentar o povoamento da cidade. Este fato propiciou os diversos 

processos de segregação sócio espacial em palmas, haja vista que a população de menor poder 

aquisitivo que necessitava de moraria era empurrada as áreas periféricas da cidade. 

Neste Junior (2008) destaca que: 

  

A política de doação de lotes nas áreas periféricas foi o marco principal dos 

primeiros anos da capital do Tocantins. Nesse momento, Palmas apresentava um 

quadro habitacional marcado pela necessidade de construção emergencial de 

moradias para os primeiros habitantes, o que está diretamente ligado à construção e 

ocupação das primeiras quadras residenciais centrais e bairros periféricos ( JUNIOR 

2008 p 11). 

  

Pode-se afirmar que a construção de habitação de interesse social divide-se em três 

ciclos importantes, primeiro temos o ciclo que vai de 1995 a 1998 em que passada a fase 

inicial de ocupação da cidade de acordo com Junior (2008) ver-se de a prefeitura de Palmas-

TO como uma coadjuvante nas ações de provisão habitacional e planejamento da cidade.  

Neste sentido pode se afirmar que a ausência de provisão de habitacional em palmas 

para população de baixa renda, caracterizou-se como um fator que além de provocar o alto 

nível no déficit habitacional da cidade, provocou o crescimento desordenado e irregular na 

cidade, bem como o favorecimento do mercado privado e de alugueis.   

De 1998 a 2005 a realidade habitacional de palmas foi caracterizada grande o 

número de famílias inscritas em programas habitacionais, e que não foram beneficiadas com 

projetos habitacionais. 

Bozolli (2012) destaca que apesar das dificuldades enfrentadas pela cidade em prover 

habitação, o município de palmas passou por grandes transformações habitacionais a partir de 

2005. Essas transformações foram sendo realizadas através da estruturação dos programas 

habitacionais existentes no Brasil. 

 O fortalecimento das políticas voltadas para provisão de habitação que atenda a 

população de baixa renda, as ações de regularização fundiária propostas no Estatuto das 

cidades, em especifico no caso de Palmas a criação do cadastro único de habitação, e a 

criação do Fundo Municipal de Habitação de interesse social possibilitaram que a cidade 

avançasse nas políticas habitacionais da cidade neste período. 

 De 2005 até 2014 em Palmas-To já foram implementados diversos programas 

habitacionais, a maioria destes programas foram financiados pelo PAC- Programa de 

Aceleração do Crescimento do governo federal em parceria com as cidades e municípios.  
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Segue alguns dos principais programas implementados na cidade de Palmas-To no 

interstício de 2007-2010, com financiamento do PAC. 

 

 

 

Áreas contempladas 

 

 

Valor R$  

 

Arso 43 

 

3.993,6  

 

Ocupação Setor Norte 

 

16.972,8  

 

Produção de conjuntos  

habitacionais para atendimento de 

moradias localizadas em áreas de 

risco. 

 

 

 

31.936,3  

Sede do município 1.049,4  

 

Sede do município, áreas de risco 

 

 

51.680,8  

 

 

Setor Taquari 

 

 

15.229,8  

 

Taquari T-20, T-21,  

T-22, T-30, T-31 e T-32 

 

 

28.908,1  

 

 

Produção de habitação coletiva para 

erradicação de situação de risco 

social -  

ARSE 131, 132 e ARNE 54. 

 

   

 

25.000,0  

 

             

 Fonte: Portal de Transparência prefeitura de Palmas             

(http://prodata.palmas.to.gov.br/servicosonline/portaldatransparencia.html#) 

    

 

A realização destes e outros programas têm contribuído fortemente para o 

desenvolvimento da cidade, pois estes programas além de promover o acesso à habitação 

buscam solucionar os problemas fundiários encontrados na cidade de Palmas-TO. Uma vez 

que a prefeitura tem utilizado os programas habitacionais para ajudar no enfrentamento da 

irregularidade urbana na cidade.  
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          CAPITULO III: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA: FRAGILIDADE E 

ENTRAVES NA BUSCA POR REGULARIZAÇÃO DO SETOR SANTO 

AMARO.  

       3.1 Setor Santo Amaro: Da formação a consolidação                                                                                                    

           O trabalho traz uma pesquisa sobre a ocupação irregular de território, como objeto de 

estudo temos o setor Santo Amaro que teve inicio em meados de 2000, o setor é fruto do 

microparcelamento de chácaras localizadas à margem da AV LO-18 (Avenida Parque). Sua 

área é de aproximada de 103.536,79m², no local vivem 325 famílias. A área do setor Santo 

Amaro é irregular porque está localizada fora do perímetro urbano, ver (figura 08).  

 

   

Figura (08) Perímetro urbano de Palmas, Fonte: SIGPALMAS  

 

As famílias que residem no setor assistidas com rede de água e energia, e transporte 

publico. Únicos serviços públicos ofertados no setor. O acesso a Saúde, escola, serviços 
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bancários correios, entre outros são ofertados, mas os moradores precisam se deslocar para 

outros bairros da cidade.   

 

 
 

Figura: (09) 

Evolução da ocupação do setor Santo Amaro / Fonte: Google Earth 

 

 

São muitos os fatores que contribuem para que as pessoas busquem moradia em 

áreas irregulares, no caso do setor Santo Amaro de acordo com o que pode ser observado 

durante a pesquisa, o inicio da ocupação se deu principalmente devido o momento 

especulativo vivenciado por Palmas-TO. Poucos anos após a ocupação inicial da cidade a 

maioria das áreas centrais do plano diretor, já possuía donos, a maioria dos lotes não possuía 

edificação, mas os preços eram considerados exorbitantes.  

 Neste sentido os vazios urbanos existentes na cidade contribuíram para elevação dos 

preços de lotes nas áreas urbanas, tornado-se assim como o fator que mais contribuiu para que 

a cidade fosse palco de ocupações irregulares.  

Cabe destacar que os lotes do setor não foram invadidos, eles foram comprados, mas 

o processo de compra e venda aconteceu de modo irregular, haja vista que os chacareiros que 

no momento possuíam LO da área não tinham permissão legal para vender a terra.   

Segundo o que foi identificado na entrevista com moradores as maioria das pessoas 

que compraram os lotes, acreditavam que estavam comprando lotes regulares, com um tempo 

eles perceberam que a área era irregular.  

Com a ocupação da área já consolidada a prefeitura de Palmas-TO precisou intervir 

na ocupação da área, em 2007 realizou um levantamento da área cadastrando as famílias para 

evitar que a área da ocupação expandisse. Neste sentido a prefeitura de Palmas por meio da 

Secretaria Municipal de Habitação e do trabalho da Diretoria de Regularização Fundiária tem 

http://4.bp.blogspot.com/-0lcUwo8PrjU/USwjMuGx6gI/AAAAAAAAADI/lqXgwCulaho/s1600/IMAGEM+1.pn
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acompanhado de perto e atuado na resolução dos problemas enfrentados pelos moradores que 

residem no setor Santo Amaro. 

3.2 Regularização fundiária no setor Santo Amaro, Projeto e ações desenvolvidas pela 

Prefeitura de Palmas-TO 

 

De acordo com o diretor de Regularização Fundiária Elias Matias da Secretaria de 

Habitação de Palmas que tem atuado no projeto de regularização fundiária do setor desde o 

inicio, as principais dificuldades encontradas foram às inconsistências jurídicas da área. O 

diretor afirma que o fato da área inicialmente ter sido de posse do Governo Estadual, e cedida 

para terceiros dificultou bastante a inclusão do setor no plano diretor da cidade. 

Durante a entrevista com diretor ele destacou que foram necessários diversos 

mecanismos para que o projeto de regularização da área fosse enfim posto em andamento. O 

primeiro passo foi a o enquadramento da área como uma ZEIS- tipo 3, posteriormente o 

governo do estado através de uma portaria (11/2011-DOE 3.315) assinada pelo ITERTINS 

cancelou os títulos concedidos por meio de LO para chacareiros, houve então uma unificação 

da área.   

Em 24 de março de 2011 a área foi transferida para o município de Palmas através da 

Lei n° 2. 430. Atualmente a área está registrada como Gleba Santo Amaro. A prefeitura de 

Palmas está aguardando a aprovação do novo plano diretor de Palmas-TO onde a área do setor 

Santo Amaro estará inclusa como parte do plano da cidade para dar inicio as obras previstas 

no PRO-URB e também para realizar as transferências de titularidades e posse aos moradores 

do setor. Cabe destacar que o PRO-URB Santo Amaro foi iniciado em 2010 e   

 

está sendo executado pela Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB e tem como 

metas a construção de 250 unidades habitacionais( PMCMV), a regularização 

fundiária e urbanização da ZEIS Santo Amaro (PAC2)  onde serão reassentadas em 

torno de 262  famílias remanejadas dos Setores Fumaça, Shalon, Água Fria (Chac. 39 

e 44), loteamento às  margens da TO 050 e  áreas públicas municipais (APMs) das 

Arnos 71 e 72. Considerando as famílias que ocupam a área da ZEIS e as famílias que 

serão remanejadas e reassentadas na área, o programa irá atender um total de 587 

famílias.(PRO-URB Santo Amaro, 2013 p 02)  

 

Segundo informações do diretor de Regularização fundiária, todas as ações estão 

sendo realizadas pela prefeitura de Palmas-TO, os recursos para a implementação das ações 
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previstas no PRO-URB, foram pleiteados junto ao governo feral, eles foram disponibilizados 

através do PAC 2, necessitando de contra partida da prefeitura.   

Neste sentido cabe destacar que as ações de regularização do setor Santo amaro 

permitirá que as famílias moradoras do Santo Amaro tenham em mãos a titularidade de seus 

imóveis após registro em cartório, mas não é só isso a implementação do PROURB 

possibilitará a inclusão social, dos moradores, pois eles passaram a contar com infraestrutura 

no setor que irá melhor à qualidade de vida, e acima de tudo trará segurança aos moradores.  

3.3 A qualidade de vida no setor Santo amaro, segundo a perspectiva dos moradores do 

Setor.   

 

Com o objetivo de identificar de que modo à ausência de ações de regularização 

fundiária urbana de interesse social pode influenciar na qualidade de vida da população do 

setor Santo Amaro, foi realizada a aplicação de um questionário em que as questões 

abordaram os principais problemas enfrentados pelos moradores do setor Santo Amaro, e 

também as ações de regularização do setor. A aplicação do questionário para população que 

reside no setor santo amaro, procurou entre outras coisas, identificar como a população tem 

lidado com a questão da irregularidade do setor, e se essa irregularidade tem influenciado na 

qualidade de vida da população.  

A aplicação dos questionários ocorreu no dia 27 de outubro de 2014 com moradores 

do setor Santo Amaro. Foram aplicados 30 questionários destes 17 foram respondidos por 

pessoas do sexo masculino e 13 do sexo feminino. A escolha das pessoas se deu de modo 

aleatório. 
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A faixa etária dos entrevistados em sua maioria é de 31 a 40 anos em seguida temos 

26% da população com idade que varia entre 41 e 50 anos. Pode ser identificado na aplicação 

do questionário que os entrevistados que possuem maior idade, são os que menos se 

interessam pelas ações de regularização do setor, os mais jovens apresentam preocupação,  

mas não conhecem as ações.  

             

 

O nível de escolaridade dos entrevistados é basicamente o ensino fundamental, pode 

se perceber que a maioria das pessoas encontram dificuldades em frequentar a escola, por que 
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no setor não tem escolas, e para a maioria das pessoas que passaram da idade escolar se 

deslocar para outros bairros para estudar é difícil. Outro fator é o trabalho, como o setor não é 

desenvolvido, a população vai para o centro da cidade em busca de emprego, a distancia do 

centro da cidade para o setor não é grande, no entanto o sistema de transporte urbano 

implantado no setor dificulta o deslocamento dos moradores, assim que trabalha durante o dia 

não tem tempo para estudar durante a noite. 

  

 

A renda dos moradores do setor que foram entrevistados é bastante baixa.  Foi 

identificado que 80% deles recebem até dois salários mínimos, este fato pode comprovar que 

a maioria das pessoas que residem no setor são de baixa renda, isto evidencia a necessidade de 

buscar moradia em áreas irregulares.  
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Vinte e três das pessoas entrevistas afirmaram que  sua residência é própria, as outras 

afirmaram que a residência é cedida ou alugada, das pessoas que disseram ter a cada cedida e 

ou alugada a maioria delas não souberam informar a situação jurídica das residências.  
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               Quanto a situação jurídica dos imóveis do setor das 30 pessoas entrevistadas apenas 

29 pessoas responderam 2 afirmaram que a residência é irregular e 27 afirmaram que ela está  

processo de regularização. Atualmente o processo de regularização encontra-se em estagio 

final, foi publicado o decreto que autoriza o micro-parcelamento da área, falta apenas a 

emissão dos títulos, para os moradores. De acordo com a diretoria de regularização fundiária 

de Palmas-TO  fazem parte dor programa de regularização do Setor, cerca de 325 famílias., 

essas famílias irá em breve receber os títulos.    
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Sobre a qualidade de vida no setor santo amaro foi perguntado sobre o acesso a 

serviços básicos como saúde, educação segurança e outros. Pode se destacar que  resposta dos 

moradores são praticamente as mesmas, isto por que no setor eles têm acesso a saúde e 

educação, mas precisam se deslocar para outros setores.  

Atualmente no setor não existe nenhum equipamentos públicos. Os serviços públicos 

ofertados no setor são apenas serviços de água, energia elétrica, e transporte publico. Alguns 

entrevistados afirmam que eles são de boa qualidade outros não afirmaram que não.  

Quanto à moradia acredito que alguns deles não souberam responder, haja vista que 

ao passo que eles afirmam que a residência é própria muitos deles dizem também que não tem 

cesso a moradia.    
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Em relação aos serviços bancários, correios e lazer os entrevistados foram unanimes 

ao afirmar que os serviços são ruins, mesmo por que eles não possuem no setor nenhum dos 

três serviços, eles precisam se deslocar para outros setores em busca destes serviços. Quanto 

aos correios à situação é ainda mais critica, pois a ausência de regularização do setor 

impossibilita o endereçamento dos lotes, por isso os moradores não pedem sequer receber 

correspondências em casa.   
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                Ao serem perguntados se a ausência de regularização fundiária, no setor poderia 

influenciar na qualidade de vida dos moradores, 19 moradores responderam que sim, 1 não 

quis responder e 10 afirmaram que não. Pode ser observado ao analisar as justificativas dadas 

pelos entrevistados que a maioria deles não conseguiram fazer relação entre a ausência de 

regularização e a qualidade de vida, mesmo os que responderam que sim, não conseguem 

justificar a resposta.       

 

               

 

Segundo o diretor de regularização fundiária da Secretária de Habitação as ações de 

regularização do setor foram iniciadas em 2007 e estão em fase de finalização, diante disto 

Foi perguntado aos moradores do setor se eles conhecem as ações de regularização do setor 

dos 30 entrevistados apenas 10 deles afirmaram que sim, o restante se limitou a dizer que sabe 

que a casas deles estão em processo de regularização, mas não sabem como funciona, muitos 

deles afirmam que não sabem ao menos quem está sendo responsável pelas ações.  
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Esta ausência de conhecimento dificultou a analise das duas ultimas questões do 

questionário, a questão nove que saber se na opinião dos entrevistados o órgão responsável 

pelos programas de regularização (Prefeitura de Palmas) do setor estão trabalhando em acordo 

com as reivindicações dos morados do setor. 

Alguns moradores disseram que parece que o prefeito está trabalhando, ou que 

parece que agora o setor está melhorando. A maioria dos moradores não entendem que a  

ausência de regulariza tem o poder de influenciar na qualidade de vida deles. A participação 

dos moradores nas reuniões realizadas pelo setor de regularização fundiária é bem pequena, 

entendeu-se que a população quer melhorias, mas não participa ativamente das ações 

propostas pelo poder publico para solucionar os problemas da sociedade.  

 A pergunta que busca saber quais as medidas os moradores acreditam que devem ser 

tomadas em relação à regularização fundiária do setor para melhorar a qualidade de vida de 

quem mora no setor, não foi respondida de acordo com o esperado. Os entrevistados exceto 

aqueles que entendem a importância da regularização do setor responderam que precisam de: 

asfalto, escola, hospital, enfim não fizerem uma relação sobre quais as ações que devem ser 

tomadas em relação à regularização do setor, para que a qualidade de vida deles pudessem 

melhor. É necessário destacar que os benéficos citados pelos entrevistados só podem chegar 

ao se quando o processo de regularização estiver concluído, pois a prefeitura não pode dispor 

de recursos financeiros, nem receber recursos federais para atender áreas irregulares.   
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CONCLUSÃO  

A problemática desenvolvida neste trabalho foi à ocupação irregular do território 

com estudo de caso do setor Santo Amaro localizado em Palmas-To. Essa problemática é 

comum na maioria das cidades brasileiras, sobretudo nas mais desenvolvidas, por isso a 

discussão apresentada aqui está longe de alcançar todos os pontos que envolvem esta questão, 

no entanto é importante discutir algumas considerações que foram apresentadas ao longo da 

construção do trabalho. Com a realização do estudo teórico, e pesquisa de campo foi 

identificado diversos fatores que podem contribuir para acentuação dos problemas existentes 

por causa do grande numero de ocupações irregulares no Brasil.  

O primeiro ponto observado foi que a ocupação irregular é um fenômeno que está 

totalmente ligado aos processos de formação das cidades brasileiras desde seu descobrimento, 

o problema começa nas primeiras ações de distribuição de terras, se intensifica com o forte 

crescimento da população que ocorreu após a década de 1960 e até a atualidade é um 

problema comum nas cidades brasileiras. Foi observado o problema está ligado as condições 

sociais, das pessoas que faz com que as pessoas busquem cada vez mais áreas irregulares para 

moradia. 

Não obstante nota-se que o avanço nas políticas habitacionais de interesse social 

contribui para que as pessoas deixem as áreas consideradas como irregulares e passam a ter 

moradias próprias.  

As políticas desenvolvidas pelo governo federal a partir de 2002 como o estatuto das 

cidades, leis que determinam ações de regularização fundiária, possibilitaram que o estado 

pudesse avançar nas questões urbanas e desenvolvesse meios para que as cidades brasileiras 

organizassem os seus territórios afim de, minimizar os impactos causados pelas ocupações 

irregulares.  

Sabe-se que esse é um problema muito grande a ser enfrentado pelas cidades 

brasileiras, mesmo por que hoje cerca de 46% da população brasileira vive em situação 

irregular. Neste sentido entende-se que muito ainda deve ser feito para que as pessoas possam 

sentir de fato melhorias na qualidade de vida.  

São vários fatores que contribuem para que as pessoas busquem em áreas irregulares 

moradias, no caso do setor Santo Amaro de acordo com o que foi investigando a ocupação do 

setor se deu por causa dos altos preços de imóveis praticados na cidade de Palmas-to, este fato 
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chamou atenção de uma massa da população que não possuía recursos para adquirir moradia 

em áreas regulares da cidade.  

É necessário destacar que os lotes do setor foram vendidos por chacareiros que viram 

no momento especulativa vivenciado pela cidade uma oportunidade de lucrar. Esse processo 

de compra e venda ocorreu de modo ilegal, haja vista que os chacareiros eram apenas 

detentores de LO, as LO não permitiam que a áreas fossem divididas em lotes, uma vez que a 

área de acordo com o plano diretor da cidade fazia parte da zona rural, por isso não poderia 

ser utilizada para fins de urbanização.  

O processo de consolidação do setor foi bastante rápido, deste modo às ações de 

regularização do setor não conseguiu acompanhar o alto crescimento do setor. Para se ter uma 

ideia o a ocupação da área se iniciou em medos de 2000 e apenas em 2007 foram 

desenvolvidas as primeiras ações em busca da regularização do setor.   

As questões fundiárias da área até nos dias atuais não foram resolvidas, neste sentido 

foi constatado através da pesquisa que a ausência de regularização fundiária do setor santo 

amaro tem influenciado baste na qualidade de vida dos moradores do setor.  

De acordo co o diretor de regularização fundiária da secretaria de habitação o 

programa de requalificação urbana do setor santo amaro prevê diversos benéficos para melhor 

a qualidade de vida no setor, no entanto enquanto não for concluído o processo de 

regularização não poderá ser aplicado no setor os recursos vindos do governo federal . Alem 

disso, foi diagnosticado que os moradores sentem-se mal por não possuir no próprio setor 

assistência educacional, medica, segurança, transporte publico de qualidade entre outros.  

Diante dos resultados da pesquisa foi possível identificar que a ocupação irregular de 

território de fato influencia na qualidade de vida da população, sabe-se que a ausência de  

regularização dificulta a realização de melhorias para população, percebeu-se 

também que a população em sua maioria não associa a regularização fundiária com a ausência 

de aplicação de recursos, este fato faz com que a população cobre do poder publico apenas 

benefícios sem identificar quais as causas da não aplicação de recursos. 

Foi possível identificar também que por mais que se tente os processos de 

regularização são burocráticos e dispendiosos, dependendo da irregularidade da área esse 

processo pode demorar muito e exige do poder público muito comprometimento nas ações. 

Por isso é importante que além de prover ações para regularizar áreas ocupadas 

irregularmente é preciso realizar ações que inibam o surgimento de novas áreas irregulares, 

necessita-se assim de políticas habitacionais efetivas que alce a população de baixa renda, é 
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sobre tudo necessário que a cidade invista em melhorias na qualidade de vida da população de 

modo produtiva. 

         Sugere-se que haja nas ações de regularização fundiário do setor Santo Amaro uma 

participação efetiva não apenas do poder publico, mas também da população, haja vista que se 

não houver dialogo os entraves existentes nos processos de regularização serão ainda maior.  

        Contudo, espera-se que esta pesquisa tenha contribuído para o debate sobre o modo de 

ocupação das cidades brasileiras, e o acesso a moradia, espera-se que a pesquisa possa 

contribuir para que haja esclarecimento por parte da sociedade quanto às ações da de 

regularização que devem ser realizadas em nossas cidades. 
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ANEXOS: 

1.1 Questionário  

 

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL – UAB 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UNB 

 

 

 

Prezado Senhor (a), 

 

Esta entrevista destina-se a formulação do Trabalho de Conclusão do Curso de Geografia à 

Distância, da Universidade de Brasília EAD - Ano 2014. 

Título: OCUPAÇÃO IRREGULAR: UM ESTUDO DE CASO NO SETOR SANTO AMARO, PALMAS-TO 

Aluna: Nauana Soares Primo Lopes  

 

 

Questionário 
 

1. Perfil 

 

a) Nome do entrevistado: __________________________________________________ 

 

b) Sexo: (   ) Feminino (   ) Masculino 

 

c) Faixa etária: 

 

(  ) 20-30 anos  (  ) 31 a 40 anos   (  ) 41 a 50 anos  (  ) acima de 50 anos 

 

 

d) Nível de Escolaridade: 

 

(  ) Ensino Fundamental Incompleto   (   ) Ensino Fundamental  Completo  

(  ) Ensino Médio Incompleto              (   ) Ensino Médio Completo    
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(  ) Ensino Superior Incompleto       (   ) Ensino Superior  Completo  

 

e) Renda mensal em salários mínimos (   ) 0 a 2 (   ) 2 a 5 (   ) mais de 5 salários 

mínimos  

 

 

 

 

       

 

2. Há quantos anos você mora no setor  

 

______________ 

             

3. A residência é  

 

(   ) Própria  

(   ) Alugada  

(   ) Cedida 

(    ) Outros    

 

4. Qual a situação jurídica do imóvel? 

 

(   ) Irregular  

(   ) Regular 

(   ) Em processo de regularização  

 

5. Você conhece as ações de regularização fundiária do setor? 

 

(  ) Sim  

(  ) Não  

 

6. Como você avalia o acesso no setor Santo Amaro da: 
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Marque de (1) a (4) onde (1) Representa tem acesso (2) Não tem acesso  (3) Te 

acesso, mas não é de boa qualidade, ( 4 ) Tenho acesso, mas preciso me deslocar para 

outros setores. 

 

 Saúde: (1) (2) (3) (4) 

 

 Segurança: (1) (2) (3) (4) 

 

 Educação: (1) (2) (3) (4) 

 

 Transporte: (1)  (2) (3) (4) 

 

 Saneamento básico: (1) (2) (3) (4) 

 

 Energia elétrica: (1) (2) (3) (4) 

 

 Equipamentos públicos: (1) (2) (3) (4) 

 

 Lazer: (1) (2) (3) (4) 

 

 Moradia (1) (2) (3) (4) 

 

 

 

7. Marque o nível de qualidade em relação a acesso a serviços: 

     

 

Marque de (1) a (3) onde (1) Representa Muito bom (2) Bom  (3) Ruim  

 

 

 (  ) Bancários  

 

 (   ) Correios    

 

 (    ) Lazer  

 

   

8. O setor é fruto de uma ocupação irregular, e até os dias atuais apesar das diversas 

tentativas em efetivar as políticas de regularização, o setor ainda não foi 

regularizado, neste sentido você acredita que a ausência de regularização da área 

pode influenciar em sua qualidade de vida? 
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1- (  ) sim  

2- (   )Não 

3-Justifique:  

__________________________________________________________________ 

 

 

 

9.  Em sua opinião o órgão responsável pelos programas de regularização (Prefeitura 

de Palmas) do setor estão trabalhando em acordo com as reivindicações dos morados 

do setor? Porque? 

 

 

 

10. Quais medidas você acredita que devem ser tomadas em relação regularização 

fundiária,  para melhorar a qualidade de vida da população que reside no setor? 
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1.2 Entrevista. 

 

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL – UAB 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UNB 

 

 

 

Prezado Diretor, 

 

Entrevista destina a formulação do Trabalho de Conclusão do Curso de Geografia à Distância, 

da Universidade de Brasília EAD - Ano 2014. 

Título: OCUPAÇÃO IRREGULAR: UM ESTUDO DE CASO NO SETOR SANTO AMARO, PALMAS-TO 

Acadêmica: Nauana Soares Primo Lopes. 

 

Entrevista Secretaria da Habitação 

 

 

Dados de identificação: 

Órgão: 

Setor: 

Nome: 

Formação: 

Função : 

 

Questionário: 

 

1-Como se iniciou o processo de ocupação irregular da área onde fica localizado o setor Santo 

Amaro?  

 

2- Quais medidas foram tomadas para reduzir  o número de ocupações ao longo dos anos? 
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3-Quais as dificuldades encontradas em relação a participação da comunidade ?  

 

4- Em qual ano se iniciou as ações para regularizar do setor? 

 

 

5- Qual é o total de famílias que ocupam o setor Santo Amaro? 

 

6- Qual e o tipo de informalidade existente na área,  jurídica e ou urbanística? 

 

7-As ações de regularização fundiária do setor são realizadas exclusivamente com orçamento 

do município? 

 

8-Caso não, qual é a participação do Estado e União?  

 

9- Qual a media de valor dos recursos destinados as ações de regularização fundiária vindas 

do Estado e União? 

 

10- Quantos títulos de posse já foram emitidos?  

 

11-As ações de regularização (titulação da posse) são articuladas com políticas urbanas e 

sociais 

 

12-O setor já deixou de ser beneficiado com algum projeto ou recuso federal, municipal ou 

estadual, por falta de regularização? 

 

13- Quais os principais aspectos de vulnerabilidade da população que reside no setor?  

 

14- A população tem participado das ações de regularização do setor? 

 

 


