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11. PALMAS
11.1 Caracterização Geral
11.1.1 Delimitação da área
Localizada no centro geográfico do Estado, Palmas tem uma altitude média de 260
metros acima do nível do mar e, como coordenadas, 10º10’ de latitude sul e 48º20’ de
longitude oeste, com uma área de 30.400 hectares de terras do tipo latossolo vermelho.

Autor: Jesus M. Delgado Mendez

O município está situado à margem direita do Rio Tocantins, entre as Serras do Carmo
e Lajeado, tendo como limites, ao norte, a cidade de Aparecida do Rio Negro, Novo
Acordo, Lajeado, Tocantínia e Miracema do Tocantins. Ao sul, limita-se com Monte do
Carmo, Santa Tereza do Tocantins e Porto Nacional; a leste, com Santa Tereza do
Tocantins e Novo Acordo; e a oeste, com Porto Nacional e Miracema do Tocantins.

Figura PAL 01. Foto aérea de Palmas
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Fonte: SEPLAN/TO – Adaptação Ruschmann Consultores 2001

Figura PAL 02. Mapa de localização do município no Pólo
11.1.2 Aspectos históricos
No dia 20 de maio de 1989, o primeiro governador do novo Estado do Tocantins
lançava, no meio do cerrado, a pedra fundamental de Palmas, a futura capital do
Estado. Depois desse ato simbólico, teve início o processo de implantação do Plano
Diretor da Capital. A Lei Estadual nº 70, de 26 de julho de 1989, que instituiu Palmas
como capital de Tocantins, estabeleceu seu território em 2.002 km2, com o
desmembramento dos municípios de Porto Nacional e Taquaruçu do Porto. Essa
medida foi referendada posteriormente pela Constituição Estadual, em seu art. nº 12.
O resultado do estudo de localização da capital determinou uma área localizada dentro
de um quadrilátero de 90 x 90 quilômetros, compreendido entre os municípios de Porto
Nacional e Taquaruçu do Porto. A Assembléia Legislativa, com base em estudo
técnico realizado, decidiu-se pela área de Canela (dentro do quadrilátero), à margem
direita do Rio Tocantins, e com a previsão de abranger a área de Mangues, à margem
esquerda, numa futura expansão territorial. Os estudos de viabilidade mostraram que
o local apresentava boas condições para o abastecimento de água, fator indispensável
para o atendimento da demanda de uma população crescente. A par da beleza
paisagística da região, seu solo impróprio para o uso agrícola é mais adequado para a
destinação urbana.
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A cidade foi projetada para uma população prevista de 100 mil habitantes em 1995. O
projeto arquitetônico moderno previa a construção em etapas, que vêm sendo
cumpridas de forma acelerada. A área de urbanização, à direita do Rio Tocantins, com
38.400 hectares, poderá comportar uma população de cerca de 2,5 milhões de
habitantes se houver um processo de expansão acentuado.
Palmas foi o nome escolhido em homenagem às históricas lutas libertárias para a
criação do Estado. Para minimizar os efeitos da transferência da capital de Miracema
para Palmas, a Câmara Municipal de Taquaruçu do Porto, em sessão solene, decidiu
transferir a sede de seu município para Palmas. Essa decisão, oficializada no Artigo 1o
da Resolução nº 1 de 18 de dezembro de 1989, concretizou-se, de fato, em 1º de
janeiro de 1990, por ato solene realizado na Assembléia Legislativa do Estado, com a
participação dos poderes estaduais e municipais. Por esse ato legislativo, Taquaruçu
do Porto, Taquaralto e Canela são hoje distritos da capital.
11.1.3 Organização política e social
O Prefeito, chefe do Poder Executivo municipal, tem uma estrutura organizacional de
apoio e assessoria constituída pela:
• Chefia de Gabinete;
• Advocacia Geral do município;
• Secretarias Municipais do Planejamento e Administração; Finanças; Educação,
Cultura e dos Esportes; Saúde; Obras; Produção e Abastecimento; Ação Comunitária;
Comunicação; da Criança e da Juventude; Meio Ambiente e Turismo; de Serviços
Públicos e de Ação Urbana e Trânsito;
• Guarda Metropolitana;
• Conselho de Consulta e Distribuição.
11.1.4 Aspectos socioeconômicos
A cidade de Palmas foi criada em meio a uma crise econômica nacional. Esse fato
constituiu um forte atrativo para muitos brasileiros em busca de novas oportunidades de
trabalho e investimentos. Com uma população predominante das Regiões Sul, Norte e
Nordeste, Palmas é uma cidade onde tudo parece estar por fazer. Uma geração de
pioneiros, guiada pelo espírito desbravador, vem criando uma nova sociedade em meio
à paisagem do cerrado. As principais atividades econômicas que estão impulsionando
Palmas são as do setor da construção civil, da prestação de serviços e do comércio.
Mas, por ser a sede administrativa do governo, sua maior legião de empregados é
formada pelos funcionários públicos estaduais.
11.1.4.1 Sociais
Demografia
A cidade nasceu com uma identidade predominantemente urbana, sua população rural
é de apenas 2,3% do total. A exemplo de Brasília, a nova capital de Palmas atrai
pessoas das mais variadas regiões do país, que trazem seu próprio modo de vida num
processo dinâmico de adaptação à nova região. Há um equilíbrio entre a população
feminina e masculina de 50% para cada sexo e há uma concentração de mais de 20mil
habitantes na faixa etária de 15 a 24 anos (ver tabelas ANI 01, ANI 02, ANI 03 e ANI
04, anexo I).
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•

Estrutura familiar/social

Da população total, 21.674 são chefes residentes, enquanto que 14.431 são cônjuges
(ver tabela ANI 05, anexo I).

Urbana
Rural

Figura PAL 03. Gráfico da taxa de urbanização de Palmas - 2000
Entre as associações de classe podem ser mencionadas as mais importantes:
• COOPERVAN – Cooperativa Bandeirante dos Transportes Autônomos do Estado
do Tocantins.
• APROTUR – Associação dos Profissionais de Turismo do Estado do Tocantins.
• Associação Conservacionista do Meio Ambiente e de Produtores Internos de
Alimentos da Amazônia.
• Associação de Consumidores para a Reposição Florestal e Ambiental.
Condições de vida
•

Aspectos educacionais

Os dados disponíveis do Censo de 2000 do IBGE mostraram que, na capital, estão
matriculados 32.441 alunos no ensino fundamental e 8.886 no ensino médio, para os
quais existem 1.254 professores (ver tabela ANI 06, anexo I).

•

Salários

Por tratar-se da capital do Estado, os empregos em Palmas apresentam maior
diversificação de faixas salariais. Porém, seguindo um movimento em todo Tocantins, o
maior número de empregadores pagam entre um e três salários mínimos. O setor de
serviços é responsável por mais de 87% dos maiores salários, ou seja, maiores que 20
salários mínimos. Os empregos no município são fornecidos principalmente por micro e
pequenas empresas (ver tabela ANI 07 e ANI 08, anexo I).
11.1.4.2 Aspectos econômicos
Entre as atividades agroindustriais, foram detectados quatro estabelecimentos de
beneficiamento de arroz e mandioca. Palmas tem um distrito ecoindustrial instalado
numa área com capacidade para abrigar, de imediato, 180 empresas não poluentes. O
distrito industrial da capital, também disponível, destina-se às empresas de médio e
grande porte. Todos os interessados em investir na cidade recebem incentivos que
vão desde a doação de terrenos até a isenção e a redução de impostos.
Agricultura
A maior produção agrícola de Palmas vem da mandioca, com 5.400 toneladas em
1998, seguida pela safra de arroz de 1.560 toneladas. Destacam-se ainda a cultura de
laranja e abacaxi (ver tabela ANI 09, anexo I).
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Criação animal
Os dados da pecuária mostram o rebanho bovino (a maioria da raça zebuína) como
predominante. Seu efetivo foi estimado em 30.900 cabeças em 1998. Além dessa, a
cultura de aves conta com 40 mil aves (ver tabela ANI 10, anexo I).
11.1.4.3 Impostos
Os quatro setores que mais contribuíram com ICMS, em 1998, foram, na ordem
decrescente, o comércio (49,07%), os combustíveis (20,45%), a comunicação
(16,43%) e a energia elétrica (11,75%). No total, este imposto gerou R$
29.886.211,55.
As transferências institucionais, no mesmo ano, geraram R$ 43.536.663,80, cerca de
56% maior que a contribuição do ICMS (ver tabelas ANI 11 e ANI 12, anexo I).
11.1.4.4 Ocupação e uso do solo
O maior peso da economia de Palmas está concentrado na construção civil, no
comércio e no setor de prestação de serviços. Nas áreas mais distantes do centro
urbano, o turismo e as atividades agropecuárias (setor primário) contribuem, também,
com uma parcela significativa para a economia do município.
Observa-se que o município apresenta uma estrutura fundiária concentrada, de
poucas propriedades (3,13%) que abrangem extensas áreas de terra, quase todas em
áreas do cerrado (aproximadamente 39% das terras) (ver tabelas ANI 13, ANI 14 e
ANI 15, anexo I).
A prefeitura desenvolve o Projeto Cinturão Verde de Palmas com o objetivo de
incrementar as áreas produtivas ao redor da cidade. Por intermédio desse projeto são
distribuídas mudas de plantas frutíferas, sementes para hortas domésticas, comerciais,
escolares e comunitárias. O solo, que recebe um tratamento especial, é preparado e
corrigido com calcário. Ao todo são mais de sete mil pessoas beneficiadas e mais de
1.400 pequenas propriedades assistidas. Dois outros projetos encontram-se ainda em
implantação: um de piscicultura e outro de bacia leiteira, que utilizará equipamentos de
inseminação e mini usina de pasteurização do leite e seus derivados.
O Projeto Orla e a construção da Usina Hidrelétrica do Lajeado estão sendo
implantados de forma acelerada. As fases de aquisição, desapropriação e realocação
de propriedades e moradores estão em estágios bem adiantados.
11.1.4.5 Infra-estrutura básica
Infra-estrutura de acesso
A cidade de Palmas fica a cerca de 900 quilômetros de distância de Brasília e tem
acessos pela TO-050, a partir de Porto Nacional ao sul, ou de Tocantínia e Lajeado ao
norte. De Paraíso do Tocantins, a TO-080 faz a sua conexão com a capital. A TO-020
faz a ligação entre Aparecida do Rio Negro e Novo Acordo e a TO-245 liga Palmas a
Miracema do Tocantins. Vindo de outros Estados, Palmas é acessível pela BR-153,
paralela ao Rio Tocantins, no sentido norte ou, para quem vem do Maranhão pela BR226, no sentido sul.
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Tabela PAL 01. Distância em relação aos demais municípios em estudo
Distância de
Cidade/município
Via ou Rota
Palmas (km)
Aparecida do Rio Negro
68
TO-020 (terra)
Brejinho do Nazaré
120
TO-050 até Porto Nacional e TO-070 (terra)
Ipueiras
150
TO-050 Via Silvanópolis e TO-458 (terra)
Lajeado
56
TO-050 (asfalto)
Miracema
80
TO-050 (asfalto) e Balsa (10 min.)
TO-050 até Porto Nacional e TO-255 (em
Monte do Carmo
110
construção)
Porto Nacional
65
TO-050 (asfalto)
Taquaruçu (distrito)
30
TO-050 e TO-030 (asfalto)
Tocantínia
83
TO-050 (asfalto)
Palmas possui um aeroporto de médio porte, considerado um dos mais modernos do
mundo, com capacidade para 370 mil passageiros ao ano (embarque e desembarque).
Possui uma área construída de 12.331 m² e a pista de pouso e decolagem com uma
área de 2.500 metros por 45 metros, composta por dois pátios, sendo que o principal
possui espaço para oito aviões de médio e grande porte e o secundário, para 16
aeronaves de pequeno porte, podendo ser recebidas quatro aeronaves em cada pátio,
simultaneamente.
O Aeroporto Internacional de Palmas está capacitado para operar aeronaves de
grande porte, inclusive cargueiros, e funcionará em conjunto com a Plataforma
Multimodal de Palmas. O aeroporto conta ainda com:
•
•
•
•
•
•

Saguão - 1.794,75 m² de área;
Praça de alimentação - 346,71 m² de área;
Estacionamento - 257 vagas;
Sala de embarque;
Sala de desembarque;
Sala VIP

Palmas é o portão de entrada para o tráfego aéreo que se destina ao Estado do
Tocantins. Por estar no centro geográfico do mesmo, é um ponto de referência para os
visitantes.
Tabela PAL 02. Distâncias a partir dos núcleos emissores
Núcleos Emissores Distância (km)
Brasília
860
Goiânia
850
São Luís
1.386
Belém
1.223
Salvador
1.454
São Paulo
1.776
Rio de Janeiro
2.124
Fortaleza
2.035
Belo Horizonte
1.690
Porto Alegre
2.747
Teresina
1.402
Macapá
3.000
Manaus
4.563
Boa Vista
4.926
Porto Velho
3.240
Rio Branco
3.784
Cuiabá
1.784
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A capital tem linhas regulares de transporte rodoviário para as principais capitais do
Brasil e municípios do Estado do Tocantins. O transporte de passageiros é feito pelas
seguintes empresas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transbrasiliana – Transporte e Turismo Ltda;
Tocantins Transportes e Turismo Ltda;
Expresso União Ltda;
Viação Montes Belos;
Kajiya & Kajiya;
Real Transporte Turismo;
Planalto Transportes Ltda;
Hélios Transportes e Turismo;
Viação Nossa Senhora Aparecida;
Empresa Gontijo de Transportes Ltda;
Cia. São Geraldo de Viação;
Reunidas Paulista;
Central Bahia Ltda;
Expresso Vitória Ltda;
Viação Novo Horizonte;
Caiçara Ônibus S.A;
Útil S.A.;
Entram – Transporte Macaubense Ltda;
Aguatur – Transporte e Turismo Ltda;
Expresso Açailândia Ltda.

Palmas tem um aeroporto provisório, dotado de uma pista com dois mil metros. O
aeroporto definitivo está em fase de construção e terá uma pista de pouso e
decolagem com três mil metros de extensão por 45 metros de largura. A capacidade
anual da pista é de 20 mil operações e a capacidade horária de VFR é de cerca de 15
movimentos.
Tabela PAL 03. Freqüência e horários (Julho, 2001)
Destino
Companhia Freqüência
Horários
Brasília e Conexões
Belém

TAM
Nordeste
TAM

diariamente 05h00 e 18h15
diariamente

13h30

diariamente 11h05 e 15h50

Infra-estrutura urbana
•

Abastecimento de água

Cerca de 98% das residências recebem água tratada com flúor e cloro. Além disso a
administração pública está envidando todos os esforços para a realização de outras
obras, tais como a construção das galerias de captação de águas pluviais e esgoto
sanitário.
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•

Rede de esgotos

Os bairros centrais de Palmas têm rede de esgotos prevista no Plano Diretor. Nos
demais logradouros são usadas fossas sépticas. A rede de esgotos municipal está em
fase de implantação, segundo a Prefeitura Municipal.

•

Limpeza pública

A limpeza pública é feita por garis e por um caminhão da prefeitura. A freqüência varia
de bairro para bairro, sendo que, nas regiões centrais, a coleta de lixo é diária e, nos
bairros mais afastados, a coleta é feita às segundas-feiras, quartas-feiras e sextasfeiras, informou a Prefeitura Municipal.
•

Energia elétrica

De acordo com o Anuário 2000 do Tocantins, Palmas é atendida por rede de
distribuição primária de 13,8kV, trifásica e 220V, com origem na subestação Palmas II.
Já foram realizadas aproximadamente 25 mil ligações de energia elétrica residenciais,
4.393 comerciais, 77 industriais e 376 rurais (ver tabela ANI 16, anexo I).
•

Transporte urbano

O município de Palmas tem aproximadamente 455 quilômetros de ruas e avenidas
asfaltadas. Conta, também, com serviço de transporte coletivo urbano e serviço de
táxis particulares. O planejamento de Palmas privilegiou os espaços, o que faz com
que as distâncias de deslocamento sejam consideravelmente grandes.
Equipamentos e serviços
•

Saúde

Em matéria de Saúde Pública, Palmas é servida pelos seguintes hospitais:
• Hospital Comunitário;
• Hospital Estadual de Taquaralto;
• Hospital Estadual Padre Luso;
• Hospital Oswaldo Cruz (hospital particular que tem centro cirúrgico e diversas
especializações e convênios);
• Hospital e Maternidade Cristo Rei (hospital particular);
• Gastromed.
O índice de mortalidade infantil é de aproximadamente 50%. Em 1997, de cada mil
crianças nascidas, 37 morriam antes de completar o primeiro ano de vida. No final do
mesmo ano essa relação baixou para 20 mortes por mil, uma taxa 60% menor do que
a média nacional brasileira.
•

Serviço de comunicações

Entre as empresas de comunicação televisiva registram-se as seguintes emissoras ou
repetidoras:
•
•
•
•
•
•

TV Palmas (Cultura);
TV Anhangüera (Globo);
TV Jovem Palmas (SBT);
TV Girassol (Bandeirantes);
TV Real (Rede Tevê);
TV Lajeado (Record);
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•

TV Javaés (CNT).

Jornais:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jornal do Tocantins;
Tribuna Popular;
Tribuna do Povo;
Regional;
Paralelo 13;
Girassol;
Diário do Tocantins;
Folha Popular;
Correio Tocantinense.

Emissoras de rádio:
•
•

Rádio Comunitária FM;
Jovem Palmas FM.

No município há também uma central de agências dos Correios integrada, servida
pelo Sistema DDD/DDI da Telegoiás.

•

Oficinas mecânicas

Palmas têm 172 oficinas de serviços de manutenção e reparação de veículos,
segundo dados coletados em trabalho de campo realizado em 2001.
•

Segurança

•
•
•
•
•

Delegacia Geral de Palmas;
Delegacia da Mulher;
Delegacia do Menor;
Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos Automotores;
Policia Federal.

Justiça e segurança pública:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comarca de 3ª Instância;
Vara Criminal;
1ª e 2ª Varas Cíveis;
Vara de Infância e Juventude;
Vara da Fazenda Pública;
Vara dos Feitos de Procedimentos Sumaríssimos;
Vara de Precatórios, Falência e Concordata;
Vara de Família e Sucessões;
Auditoria da Justiça Militar.

Serviços de:
•
•
•
•
•
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15 Defensores Públicos;
15 Promotorias de Justiça;
14 Promotores em exercício;
3 Cartórios de Registro de Imóveis, de Registro Civil e do Crime;
1 Corpo de Bombeiros.

•

Agências bancárias

Segundo dados levantados em campo, o município tem 20 agências bancárias das
seguintes instituições: Banco do Brasil, CEF, HSBC, Bandeirantes, Banco Rural,
Banco Bradesco, BASA, Banco Itaú, Banco Mercantil de São Paulo e Banco Real.
11.1.5 Aspectos ambientais relevantes
A vegetação de Palmas é constituída de cerrado, com predominância de vegetação
xeromorfa aberta, dominada e marcada por um estrato herbáceo, assim como ocorre
na maioria das terras do Estado.
Seu sistema hidrográfico é constituído pelo Rio Tocantins e Córrego Brejo, Prata e
Suçuapara. As bacias hidrográficas são a do Rio Tocantins e do Rio das Balsas. A
proximidade com as águas do Rio Tocantins faz de Palmas uma cidade “virada para
as águas”, o que explica a quantidade de clubes privados à beira de suas fontes
aquáticas.
O município de Palmas possui uma diversidade paisagística tipificada entre a
ribeirinha, a serrana e também de consideráveis planícies de cerrado. Desde pontos
especiais na serra, pode-se avistar as mais exuberantes paisagens, dando
oportunidade para reconstruir o que era antes uma inerte e pouco povoada região.
11.2 Aspectos turísticos
11.2.1 Levantamentos dos principais atrativos/recursos
11.2.1.1 Atrativos naturais
A cidade de Palmas deverá ser uma das mais beneficiadas pelo desenvolvimento
ecoturístico na região, não só porque é o portão de entrada para o acesso aéreo, mas
também porque é dotada de alguma infra-estrutura turística. O município tem em seu
entorno inúmeros atrativos turísticos que se encontram entre o Rio Tocantins e as
serras. A seguir são descritos alguns deles:
•

Mirante dos 360o

Tipo: Mirante.
Localização: Km 2 da estrada que liga Palmas a Lajeado, exatamente a 2,2 km do
Posto Tucunaré.
Distância da sede municipal: 3 km.
Condições de acesso: Pode ser acessado por veículos especiais, a pé ou de
bicicleta. A trilha que leva o visitante do ponto de parada até o mirante pode ser
percorrida em 15 ou 20 minutos.
Propriedade: Ignorada.
Infra-estrutura: Não tem nenhum tipo de infra-estrutura ou equipamentos e serviços
turísticos.
Capacidade de recepção: Grupos de até 15 pessoas.
Estado de conservação: Regular.
É um lugar que permite uma visão de 360o. sobre a paisagem de Palmas. O visitante
tem a impressão de se encontrar no ponto dominante da região, quando na realidade
está a apenas 434 metros acima do nível do mar.
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Autor: Jesus M. Delgado Mendez

Figura PAL 04. Foto da vista desde o Mirante dos 360o
•

Mirantes da Serra

Tipo: Mirante.
Localização: Sobre a estrada que conecta com Aparecida do Rio Negro – TO-020.
Distância da sede municipal: 15 a 21 km.
Condições de acesso: Fácil.
Propriedade: Municipal.
Infra-estrutura: Nenhuma.
Capacidade de recepção: Grupos de até 10 pessoas.
Condições de acesso: Os Mirantes da Serra podem ser atingidos tomando-se vários
pontos e entradas situadas nos km 13, 15, 18 e 21 da estrada TO-020, que une
Palmas a Aparecida do Rio Negro.
Estado de conservação: Bom, precisando de algumas adaptações e facilidades no
que se refere a segurança, sinalização, manutenção, interpretação e serviços de
apoio.

Autor: Jesus M. Delgado Mendez

Desses pontos de observação é possível avistar os limites da APA do Lajeado, as
bacias do Tocantins e do Taquaruçu Grande, fiel abastecedor de água para Palmas,
as Serras do Parque Lajeado, o Município de Taquaralto, entre outros elementos.
No desenvolvimento do ecoturismo os Mirantes poderão constituir atrativos
complementares para as atividades do turismo.

Figura PAL 05. Foto da vista desde um dos Mirantes na Serra do Lajeado
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•

Cachoeira do Veado Morto

Tipo: Cachoeira.
Localização: Fazenda Valadares.
Distância da sede municipal: 7 km.
Condições de acesso: O percurso até ela tem vários graus de dificuldade, os três
quilômetros iniciais são de transposição fácil a moderada, o trecho final é o mais difícil
de ser vencido. É necessária autorização dos proprietários para a visitação.
Propriedade: Particular.
Infra-estrutura: Nenhuma.
Capacidade de recepção: Grupos de até 10 pessoas.
Estado de conservação: Bom.

Autor: Jesus M. Delgado Mendez

Trata-se de uma queda d’água de aproximadamente 30 metros. Em época de chuvas
ela torna-se visível desde o Mirante 360º (descrito anteriormente).

Figura PAL 06. Foto da vista do Morro da Cachoeira do Veado Morto
•

Cachoeira Três Irmãos

Tipo: Cachoeira.
Localização: Fazenda Três Irmãos.
Distância da sede municipal: 50 km.
Condições de acesso: Pode ser feito na altura do km 22 da rodovia TO-050, no
sentido Palmas-Lajeado, percorrendo-se cerca de 25 km de uma estrada de terra. Da
entrada da fazenda até o atrativo, são 8 minutos de caminhada.
Propriedade: Particular.
A Cachoeira Três Irmãos tem um dos mais impressionantes volumes de água, mesmo
na época de estiagem. A área do seu entorno é aconchegante e de floresta. É uma
queda d’água abrupta e, em sua lateral, há um paredão do qual se obtém uma vista
interessante.
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Autor: Jesus M. Delgado Mendez

Figura PAL 07. Foto da Cachoeira dos Três Irmãos
•

Cachoeiras do Canajura

Tipo: Cachoeira.
Localização: Formam um complexo de quatro quedas d’água dentro do córrego
Canajura, que nasce na propriedade conhecida como Fazenda Canajura.
Distância da sede municipal: 44 km.
Condições de acesso: Seu acesso é feito na altura do km 22 da TO-050, que liga
Palmas a Lajeado, por uma estrada de terra de 22 km.
Propriedade: Pública.
Infra-estrutura: Nenhuma.
Capacidade de recepção: Grupos com menos de 10 pessoas.
Estado de conservação: Bom.
A primeira dessas cachoeiras está a uma altitude de 520 metros acima do nível do
mar, no meio da mata virgem e sem trilha de acesso. A queda percorre lajes e fendas
numa pedra de cerca de sete metros. Não tem área para banho e seu espaço para
visitas é reduzido.
A segunda cachoeira encontra-se a menos de um quilômetro de distância da primeira
e tem cerca de quatro metros de altura, com restrições para o banho.
A terceira e quarta cachoeiras encontram-se, respectivamente, a dez e 15 minutos de
distância da estrada principal e são menores, sendo que a última já deságua no trecho
do córrego próximo à sede da propriedade.

223

Autor: Jesus M. Delgado Mendez

Figura PAL 08. Foto da Cachoeiras do
Canajura
•

Cachoeira do Tatu

Tipo: Cachoeira.
Localização: km 24 da Rodovia Palmas–Lajeado e a poucos metros da Pedra do
Morcego.
Distância da sede municipal: 24 km.
Condições de acesso: Fácil.
Propriedade: Particular.
Infra-estrutura: Nenhuma.
Capacidade de recepção: Grupos de menos de 10 pessoas.
Estado de conservação: Degradada.
Trata-se de uma queda de 10 metros, com visual atraente e bucólico, porém dentro de
uma área bastante perturbada. Seus pontos fortes são a proximidade de Palmas e
uma pequena área para camping.
•

Cachoeira do Paulo

Tipo: Cachoeira.
Localização: Interior de uma fazenda.
Distância da sede municipal: 42 km.
Condições de acesso: É possível pela estrada de terra que se inicia no Bar do Tatu,
no km 22 da Rodovia TO-050, sentido Lajeado, até o km 11. Na bifurcação, segue-se
à direita até o km 16, continuando à esquerda por mais 2,3 km.
Propriedade: Particular.
Infra-estrutura: Não tem nenhum serviço ou equipamento turístico de apoio.
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Capacidade de recepção: Grupos de até 15 pessoas.
Estado de conservação: Excelente.

Autor: Jesus M. Delgado Mendez

É uma pequena queda d’água em vários patamares, com forte caudal de água que faz
um grande ruído. No fim da queda é formada uma piscina natural, com alguma
periculosidade. Há uma pequena “praia” que acomoda cerca de 30 pessoas.

Figura PAL 09. Foto da Cachoeira do
Paulo
•

Corredeira de São Bento

Tipo: Cachoeira.
Localização: Fazenda São Bento.
Condições de acesso: É feito pela estrada de terra, à direita do km 22 da TO-050,
sentido Lajeado, à esquerda da bifurcação encontrada no km 11. A fazenda encontrase a 3 km desse entroncamento, o mesmo que leva à Cachoeira do Paulo (descrita
anteriormente). Tem como limitação a passagem por áreas de pastagens, dentro da
fazenda.
Estado de conservação: Bom .
Forma-se no curso do Córrego do Lajeado, com excelente volume d’água e
possibilidades de banho e outras atividades aquáticas.
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Autor: Jesus M. Delgado Mendez

Figura PAL 10. Foto da Corredeira de São Bento
•

Cachoeira da Gameleira

Tipo: Cachoeira.
Localização: Próxima ao Balneário do Ágio, na fazenda do mesmo nome.
Distância da sede municipal: 40 km.
Condições de acesso: Fácil.
Propriedade: Particular.
Infra-estrutura: Nenhuma.
Capacidade de recepção: Grupos de até 5 pessoas.
Estado de conservação: Bastante preservado, embora se vejam evidências de
intervenção humana, seja pelos cultivos e pastagens e, dentro da floresta, pelo manejo
florestal seletivo feito na propriedade.
Cachoeira intermitente, de grande valor estético, com leito rochoso e protegida por
uma vegetação peculiar de áreas úmidas. Com cerca de 25 metros pode ser vista da
estrada na época das chuvas. O lugar é propício para banhos.
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Autor: Jesus M. Delgado Mendez

Figura PAL 11. Foto da Cachoeira da
Gameleira
•

Balneário do Ágio

Tipo: Balneário.
Localização: Na mesma rota Palmas–Lajeado, à direita, no km 22, num trajeto de 6
km em estrada de terra.
Distância da sede municipal: 28 km.
Condições de acesso: Fácil.
Propriedade: Particular.
Infra-estrutura: Parcial.
Capacidade de recepção: Grupos de até 15 pessoas.
Estado de conservação: Tem baixa qualidade ambiental afetada pela sobrecarga de
utilização e pelo lixo não destinado que descaracterizam a paisagem.
Este balneário é um lugar bastante utilizado pelos moradores locais para atividades
esportivas aquáticas.
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Autor: Jesus M. Delgado Mendez

Figura PAL 12. Foto do Balneário do Ágio
•

Balneário/Praia da Graciosa

Tipo: Balneário.
Localização: Na área urbana de Palmas.
Distância da sede municipal: 3 km.
Condições de acesso: Fácil.
Propriedade: Municipal.
Infra-estrutura: Completa.
Capacidade de recepção: Ilimitado.
Estado de conservação: Regular.

Arquivo SEPLAN

A Praia da Graciosa é o mais popular e visitado de todos os atrativos dessa natureza,
como já foi dito anteriormente. É importante registrar que seu futuro está
comprometido com os Projetos da Orla e da Usina de Lajeado.

Figura PAL 13. Foto do Balneário/Praia da Graciosa
•

Pedra do Morcego

Tipo: Formações Rochosas.
Localização: A 300 metros da rodovia TO-050, sentido Lajeado, altura do km 24. Em
suas proximidades encontram-se outras quedas d’água, como a Cachoeira do Tatu.
228

Distância da sede municipal: 24 km.
Condições de acesso: Fácil.
Propriedade: Particular.
Infra-estrutura: Nenhuma.
Capacidade de recepção: Grupos menores de 10 pessoas.
Estado de conservação: Regular.

Autor: Jesus M. Delgado Mendez

Formação rochosa que serve como local de treinamento preferido pelos praticantes de
alpinismo.

Figura PAL 14. Foto da Pedra do Morcego
11.2.1.2 Atrativos culturais
Recursos arqueológicos
•

Pinturas Rupestres

Tipo: Pinturas rupestres.
Localização: Essas inscrições estão localizadas em grutas e abrigos.
Distância da sede municipal: 31 km.
Condições de acesso: O acesso a essas pinturas rupestres pode ser feito no km 22,
à direita, da Rodovia Palmas–Lajeado.
Propriedade: Pública.
Infra-estrutura: Nenhuma.
Capacidade de recepção: Grupos menores de 15 pessoas.
Estado de conservação: A Naturatins localizou e mapeou esses lugares, propondo
uma série de recomendações para a sua proteção e possível utilização em futuros
roteiros.
Na Serra do Lajeado, dentro dos limites da área da capital, encontram-se pinturas
rupestres que exibem figuras geométricas e zoomórficas, individuais e em seqüência.
A cor predominante é a vermelha, registrando-se, também, matizes amarelos e pretos.
Seus vestígios de fauna e da presença humana, provavelmente pré-colombiana, são
testemunhos históricos de raro valor.
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Autor: Jesus M. Delgado Mendez

Figura PAL 15. Foto da visão geral do painel com pinturas rupestres
Monumentos históricos
•

Cruzeiro

O Cruzeiro foi o primeiro monumento artístico e histórico erguido em Palmas. A cruz,
esculpida em pau-brasil pelo artesão Arnildo Antunes, foi erguida no dia 18 de maio de
1989. Em 20 de maio de 1989, o Cruzeiro foi palco do primeiro culto ecumênico
celebrado em Palmas, em ação de graças pelo lançamento de sua pedra fundamental.
É o principal marco da capital, sendo utilizado para a celebração das missas campais
nas festividades de Palmas e do Tocantins.
•

Palacinho da Cultura

O Palacinho da Cultura foi a primeira construção erguida em Palmas. Pelo seu valor
histórico para a cidade e o Estado foi tombado pelo Decreto-Lei nº 431, de 28 de julho
de 1992. Foi, também, a primeira sede do Poder Executivo, por ocasião da instalação
da capital entre os anos de 1989 e 1991. Sua construção foi feita em tempo recorde,
em madeira de jatobá, a exemplo de outros edifícios erguidos pelos pioneiros que
chegavam em Palmas.
O local deverá ser restaurado e será utilizado como centro de cultura, com exibições
de artesanato e documentos históricos de Palmas, além de espaço para exposição
permanente de fotografias. No projeto de restauração estão sendo previstas várias
salas para projeção de vídeos e documentários culturais.
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Arquivo SEPLAN

Figura PAL 16. Foto do Palacinho da Cultura
•

Palácio Araguaia

O Palácio do Araguaia é a sede do Poder Executivo estadual. Está localizado na
Praça dos Girassóis. É um marco espacial de onde foram projetadas as ruas e
avenidas da capital. O palácio tem quatro pavimentos e ocupa uma área útil de 14 mil
m2. Nas alas norte e sul do palácio foram instaladas obras de arte de autoria do artista
plástico Maurício Bentes. São esferas que representam o sol e simbolizam o Estado
do Tocantins como a “terra do futuro”.

Arquivo SEPLAN

As bandeiras de Palmas e do Estado do Tocantins têm o sol localizado em seu centro,
simbolizando uma fonte de energia.

Figura PAL 17. Foto do Palácio do Araguaia
•

Praça dos Girassóis

A praça tem como atrativo principal o Marco do Centro Geodésico do Brasil, situado na
ala norte do Palácio Araguaia. O marco está instalado no centro de uma rosa-dosventos. Vários adereços acrescidos ao símbolo fazem referências às várias etnias
indígenas do Tocantins, representadas também em painéis que formam o piso da
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praça. As tribos apinajé, krahô, xerente, karajá, javaé e xambioá são lembradas e
reverenciadas como as nações indígenas dos primeiros habitantes da região.
Além desses atrativos, a Praça dos Girassóis é um local de lazer da população. Nela
podem ser encontrados, também, o Cruzeiro, o Monumento dos Dezoito do Forte, uma
fonte luminosa e um grande relógio solar. É um espaço público no qual são realizados
shows e eventos culturais.
•

Monumento dos Dezoito do Forte de Copacabana

O Monumento dos Dezoito do Forte de Copacabana retrata o levante armado ocorrido
no Rio de Janeiro, em julho de 1922. O movimento antecedeu a formação da Coluna
Prestes e contou com a participação do tenente Siqueira Campos. A obra é composta
por 19 esculturas, com dois metros de altura, homenageando os heróis da revolta. O
monumento está localizado na Praça dos Girassóis.
•

Memorial Coluna Prestes

Autora: Luciana Guedes Gaspar

O Memorial Coluna Prestes é outro monumento que ornamenta a Praça dos Girassóis.
Foi idealizado pelo arquiteto Oscar Niemeyer numa homenagem aos tenentes de 22 e
à histórica Marcha da Coluna Prestes pelo interior do Brasil. O monumento tem uma
escultura em bronze, denominada O Cavaleiro da Luz, do artista plástico Maurício
Bentes, representando o líder da Coluna, Luis Carlos Prestes.

Figura PAL 18. Foto do Memorial Coluna Prestes
•

Relógio do Sol

O Relógio do Sol, na Praça dos Girassóis, é composto por uma figura teosófica com
forma de ponteiro. É considerado o maior relógio solar da América Latina pelas suas
dimensões: tem seis metros de altura e 60 metros de diâmetro.
Manifestações folclóricas
A miscigenação de seus habitantes, provenientes das mais variadas cidades e
Estados brasileiros, faz com que Palmas não tenha ainda uma identidade cultural e
artística. As manifestações, feiras e festas que acontecem na cidade representam a
cultura e os costumes de outras cidades do Tocantins, como a Fecoarte, a Feira
Coberta (às sextas-feiras) e Arraial da Capital (ver Eventos e Festas).
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A gastronomia é também o espelho da diversidade da origem de seus habitantes,
cada qual com suas tradições, costumes, sotaques e gírias próprias.
Manifestações artísticas

Autora: Luciana Guedes Gaspar

Palmas têm alguns artistas que conseguiram repercussão nacional. Podem ser
citados: Genésio Tocantins, classificado no Festival de Música Popular da Rede Globo
com a canção Nóis é Jeca Mais é Jóia, e Dorivan, com a bela canção Passarim do
Jalapão. Entre os mais populares na região, estão Braguinha Barroso, Mara Rita,
Malba Costa, o grupo musical Vento Azul, com repertório de músicas ecológicas e o
grupo Contágius Cia. Dança e Teatro.

Figura PAL 19. Foto da vista do espaço cultural
Ciência e tecnologia
Entre os centros de pesquisa e tecnologia, registram-se os seguintes:
• Fieto – Federação das Indústrias do Estado do Tocantins
Realiza pesquisas de mercado, para implantação de indústrias, pesquisas
tecnológicas, estudos de cadeia produtiva, estudos de potenciais hídricos e
energéticos, estudos na área de construção civil e alimentação.

•

Unitins - Universidade do Estado do Tocantins

Instituição de ensino superior estadual em processo de federalização, de significativo
valor para o Tocantins. Suas pesquisas abrangem todos os campos da área científica
e estão envolvidas nos projetos ligados aos assuntos ambientais e de
desenvolvimento para o Estado.
•

ULBRA – Universidade Luterana do Brasil

É a única Universidade privada do Estado. E igualmente ativa na pesquisa científica,
com uma centena de estudos e trabalhos realizados em todas as áreas acadêmicas.
Eventos/Festas
•

Feira do Bosque

É realizada aos domingos, a partir das 16h00, e apresenta grande variedade culinária
e amostra artesanal.
233

•

A Feira ou Feira Coberta

É uma feira popular que funciona num espaço coberto, desde a manhã de sexta-feira
até às 12h00 do sábado. Um restaurante improvisado vende pratos típicos regionais.
O freqüentador encontra no local, além da oferta de verduras e legumes, um comércio
de artesanato da região.
•

Fecoarte

É realizada todos os anos no mês de outubro e nela são exibidas muitas
manifestações culturais do Estado, como danças típicas, folguedos, músicas, barracas
de diversas cidades do Tocantins, cada uma expondo o melhor de sua culinária. A
festa tem local próprio para a comercialização de produtos artísticos regionais.
•

FENEPALMAS

A Feira de Negócios de Palmas e região acontece anualmente no mês de setembro,
organizada pelo SEBRAE e pela Prefeitura Municipal de Palmas.
•

Arraial na Capital

É um festejo junino realizado anualmente no mês de junho com a participação da
comunidade de Palmas. Os colégios comparecem à festa organizando quadrilhas e
barracas típicas.
•

Cantocantins

A Secretaria de Cultura realiza o Festival da Canção, no qual são classificadas as
doze melhores músicas regionais. Posteriormente é gravado um CD com as músicas
vencedoras.
•

Carnapalmas

É o Carnaval fora de época realizado no mês de julho em Palmas.
•

Palmas Parque

O evento acontece no Parque Cesamar, com grandes shows, boate, atividades
esportivas e diversos equipamentos para recreação. Foi realizado pela primeira vez no
período de junho a julho de 2001.
•

Festa de São José

A festa de São José, patrono de Palmas, é celebrada no dia 19 de março, na Igreja de
São José.
Artesanato
Os artesãos da região utilizam diversos tipos de materiais para a execução de seus
trabalhos, como fibra, barro (cerâmica utilitária e decorativa), sementes, madeira (arte
sacra), tecidos e pedras. O Programa Sebrae Artesanato atua com a qualificação e o
aprimoramento de design em cerâmica e tecelagem, realizando diversas exposições
em feiras nacionais para divulgação daqueles que favorecem a comercialização do
artesanato.
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Culinária
A Culinária de Palmas é bem diversificada, pois o município tem uma população de
várias origens do Brasil. É possível encontrar pratos típicos de várias regiões, como o
sarapatel, o chambari, a buchada e a pinicada de abóboras, segundo informações do
Sebrae Tocantins.
11.2.2 Infra-estrutura turística
Meios de hospedagem
A oferta de equipamentos de
estabelecimentos citados a seguir:
•

serviços

hoteleiros

é

representada

pelos

Hotel Pousada dos Girassóis

Tipo: Hotel e Pousada
Localização: 103 Sul, Conj.03, Lote 44 - Centro - CEP 77163-070 - Tel.:(63) 215-1187
– Fax: (63) 215.2321.
Total de UH's e de leitos: 61 apartamentos, totalizando 117 leitos, todos com arcondicionado, telefone, frigobar e TV.
Serviços e equipamentos: Piscina, sauna, sala de eventos, cofre, lavanderia,
restaurante, lanchonete e bar.
Valor da diária: R$ 49,90 (simples), R$ 79,90 (luxo) e R$ 99,90 (superluxo) para
casal; R$ 39,90 (standard), R$ 69,90 (luxo) e R$ 89,90 (super-luxo) para solteiro e
Suíte: R$ 200,00.
Origem dos hóspedes: Goiânia, São Paulo e Brasília.
Taxa de ocupação: Anual de 70%. Estável durante o ano. Menor ocupação em
feriados prolongados.
•

Hotel Rio do Sono

Tipo: Hotel.
Localização: Av. Joaquim Teotônio Segurado, QD. ACSU-10, Conj. 01, Lote 10 Tel.:(63) 215-1733.
Total de UH's e de leitos: 57 apartamentos, totalizando 95 leitos, todos com ar–
condicionado, frigobar, telefone e TV.
Serviços e equipamentos: Piscina, sauna, sala de eventos, cofre, lavanderia,
restaurante, lanchonete, bar e estacionamento.
Valor da diária: para casal, R$ 84,00; para solteiro, R$67,00.
Origem dos hóspedes: Centro-Oeste; Sudeste e Sul.
Taxa de ocupação: entre 85% e 60%.
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Autora: Andrea Santos Carneiro de Paula

Figura PAL 20. Foto da fachada do Hotel Rio do Sono
•

Hotel dos Buritis

Tipo: Hotel.
Localização: Av. Juscelino Kubitscheck, ACNO 1, Conj.01 Lt. 4 a 6 – Centro - CEP
77013-030 - Tel.:(63) 215-1936 - Fax: (63) 215-1936.
Total de UH's e de leitos: 65 apartamentos, totalizando 151 leitos, todos com arcondicionado, telefone, frigobar e TV.
Serviços e equipamentos: Piscina, sala de TV, sala de eventos, cofre, lavanderia,
restaurante, lanchonete, bar e estacionamento.
Valor da diária: R$ 80,00 para casal e R$ 60,00 para solteiro.
Origem dos hóspedes: Brasília, Goiânia e São Paulo.
Taxa de ocupação: 50%.
•

Hotel Casa Grande

Tipo: Hotel.
Localização: Av. Teotônio Segurado, 201 Sul, Conj.01, Lt. 01 - Centro – CEP 77160040 - Telefax: (63) 215-1713/215.2307.
Total de UH's e de leitos: 37 apartamentos, totalizando 65 leitos, todos com ar–
condicionado, telefone, frigobar e TV.
Serviços e equipamentos: Piscina, restaurante, lanchonete, bar e lavanderia.
Valor da diária: R$ 55,00 para casal e R$ 45,00 para solteiro.
Origem dos hóspedes: Goiás, Tocantins e outros Estados.
Taxa de ocupação: entre 85% e 50%.
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Autora: Andrea Santos Carneiro de Paula

Figura PAL 21. Foto da fachada do Hotel Casa Grande

•

Turim Palace Hotel

Tipo: Hotel.
Localização: ACNO 01, Conj.02, Lotes 37/40 - Centro – Tels.: (63) 215-1484/ 2152876, 215-1509 - Fax: (63) 215-2890.
Total de UH's e de leitos: 50 apartamentos, totalizando 108 leitos, com ar–
condicionado, telefone, frigobar e TV.
Serviços e equipamentos: Piscina, sala da TV, sala de eventos, cofre, restaurante,
bar, lavanderia e estacionamento.
•

Victória Plaza Hotel

Tipo: Hotel.
Localização: Av. JK.ACSO I, Conj. 01, Lt. 11A – Centro – CEP:77163-050 - Tel.: (63)
215-2808/215-2508 – Fax: (63) 215-1755.
Total de UH's e de leitos: 72 apartamentos, totalizando 144 leitos, com arcondicionado, telefone, frigobar e TV.
Serviços e equipamentos: Piscina, sala de eventos, restaurante, cofre, lavanderia,
estacionamento e dependências adaptadas para o atendimento de deficientes físicos.

237

Autor: Luciana Guedes Gaspar

Figura PAL 22. Foto do Hotel Victória
•

Hotel Castelo

Localização: ACNO 2 - Cj. 04 - Lt. 24 - Tel.:(63) 215-1945.
•

Hotel Paineiras

Localização: ACNO 1 - Cj. 03 - Lt.36 - Tel.:(63) 215-1831.
Alimentos e bebidas
•

Cabana do Sol Restaurante

Tipo: Restaurante.
Localização: 103 Sul, Conj. 02 Lt. 40 - Centro - Tel.:(63) 215-4989.
Capacidade de atendimento simultâneo: 250 pessoas.
Preço médio: R$ 7,00 por pessoa.
Origem dos clientes: Palmas, Tocantins e outros Estados.
Horário de funcionamento: Das 11h00 às 24h00.
Serve comida típica nordestina e tem como sugestão de cardápio carne-de-sol do
norte, grande variedade de peixes e diversos tipos de carne.
•

Maresia’s Restaurante

Tipo: Restaurante.
Localização: 103 Sul, Conj.03 Lt. 43 sala 02 - Tel.:(63) 215-1516.
Capacidade de atendimento simultâneo: 60 pessoas.
238

Preço médio: R$ 12,00 por pessoa.
Origem dos clientes: Tocantins e outros Estados
Horário de funcionamento: Das 11h00 às 15h00 e das 18h00 às 23h00.
Sua especialidade são os pratos à base de peixe, camarão, lagosta e frutos do mar. A
melhor sugestão no cardápio é a paella.
•

Caranguejos Bar e Restaurante

Tipo: Bar e restaurante.
Localização: Av. Teotônio Segurado, 402,Sul, conj.01 Lt. 04 – Tel: (63) 214-5296.
Capacidade de atendimento simultâneo: 300 pessoas.
Preço médio: R$ 12,00 por pessoa.
Origem dos clientes: Brasília, Palmas e Rio de Janeiro.
Horário de funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 18h30 até o último
cliente, nos fins de semana e feriados das 11h30 em diante.
Serve mariscos e frutos do mar, além de outros tipos de carne. Sugestão de cardápio:
peixe na telha.
•

Saladas e Grelhados

Tipo: Restaurante.
Localização: Palmas Shopping - Tel: (63) 223-1142.
Capacidade de atendimento simultâneo: 50 pessoas.
Preço médio: R$ 15,00 por pessoa.
Origem dos clientes: Palmas e demais Estados
Horário de funcionamento: Das 10h00 às 22h00.
Serve saladas, grelhados, sanduíches e tábuas de frios.
•

Rotisserie Victória

Tipo: Rotisserie
Localização: Palmas Shopping - Tel.:(63) 223-1115.
Capacidade de atendimento simultâneo: 4 pessoas.
Preço médio: R$ 14,00 por pessoa.
Origem dos clientes: Palmas, Sudeste e Sul.
Horário de funcionamento: Das 10h00 às 22h00, diariamente, inclusive feriados e
fins de semana.
O estabelecimento serve comida típica italiana, no sistema por quilo, além de saladas
e grelhados. Cardápio variado.
•

Oásis Alakibir

Tipo: Restaurante.
Localização: Palmas Shopping.
Capacidade de atendimento simultâneo: 100 pessoas.
Preço médio: R$ 13,00 por pessoa.
Origem dos clientes: Palmas e outros Estados.
Horário de funcionamento: Das 10h00 às 23h00, diariamente.
Restaurante de sistema por quilo, serve comida típica árabe.
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•

Arroz Frito

Tipo: Restaurante.
Localização: ACSV-SE 61 - Tel.: (63) 9977-4684.
O restaurante tem um cardápio diversificado servindo caldos e carnes.
•

Palazzo Restaurante

Tipo: Restaurante.
Localização: ACSO 1, Cj.03 Lt. 43 – Pousada dos Girassóis - Tel.:(63) 215-1187
Fax.: (63) 215-2321.
Capacidade de atendimento simultâneo: 80 pessoas.
Preço médio: R$ 12,00 por pessoa.
Origem dos clientes: Tocantins e hóspedes de todo o Brasil.
Horário de funcionamento: Das 12h00 às 15h00 e das 19h00 às 23h00 diariamente.
O restaurante tem um bufê de antepastos, massas flambadas, grelhados e variedades
de saladas. O local tem ar-condicionado.
•

Victória Restaurante Buffet

Tipo: Restaurante Buffet.
Localização: - Av. JK ACSO 01, Cj. 01 Lt. 11-A – Victória Plaza Hotel - Tel.: (63) 2231115.
Capacidade de atendimento simultâneo: 30 pessoas.
Preço médio: R$ 12,00 por pessoa.
Origem dos clientes: São Paulo, Rio de Janeiro e Palmas.
Horário de funcionamento: Das 06h00 às 22h30, diariamente.
Serve pratos à la carte. Sugestão de cardápio: filé ao molho madeira.
•

Lagostão Restaurante

Tipo: Restaurante.
Localização: - ACNO 1 Cj.03 Lt.34 - Tel.:(63) 215-5272,
Capacidade de atendimento simultâneo: 100 pessoas.
Preço médio: R$ 5,00 por pessoa.
Origem dos clientes: Palmas, Tocantins e Brasília.
Horário de funcionamento: Das 11h00 às 22h00, diariamente.
O Lagostão serve frutos do mar e a melhor sugestão de cardápio: mariscada e
moqueca de lagosta.
•

Caldos e Caldos

Tipo: Restaurante.
Localização: - Av. LO 15 ACSV-SE 71 Lt.09 - Tel.:(63) 214-3240.
Capacidade de atendimento simultâneo: 320 pessoas.
Preço médio: R$ 4,50 por pessoa.
Origem dos clientes: Palmas, Tocantins e outros Estados.
Horário de funcionamento: De domingo a quinta-feira, das 11h00 às 15h00 e das
18h00h às 03h00 e às sextas e sábado das 11h00h às 15h00 e das 18h00 às 06h00, e
não funciona na segunda-feira.
A especialidade da casa é a diversidade de caldos. Serve também pratos à la carte
como carne-de-sol, tucunaré frito, moqueca de peixe.
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•

Speed Pizza

Tipo: Pizzaria.
Localização: -ACSO 2, Cj .01 Lt. 33 - tel.:(63) 215-3076.
Capacidade de atendimento simultâneo: 60 pessoas.
Preço médio: R$ 8,00 por pessoa.
Origem dos clientes: Palmas, São Paulo e Minas Gerais.
Horário de funcionamento: Das 17h30 às 01h30, diariamente, inclusive nos feriados.
Serve massas em geral e pizzas. Sugestão de cardápio: pizza à moda. Tem serviço de
entregas em domicílio. Nos fins de semana o ambiente tem música ao vivo.
•

Terraço Italiano

Tipo: Restaurante.
Localização: Av. JK ASCO 01, Lt. 21, Free Shopping, sala 215 - Tel.:(63) 223-1339.
Capacidade de atendimento simultâneo: 50 pessoas.
Preço médio: R$ 7,00 por pessoa.
Origem dos clientes: Palmas e outros Estados.
Horário de funcionamento: Das 08h00 às 23h00 de segunda-feira a domingo.
Serve comida típica italiana e o restaurante tem um mirante.
•

Nelson’s Churrascaria

Tipo: Restaurante.
Localização: ACSU-SO 60, Cj. 01, Lt. 06 - CEP: 77185-040 - Tel.: (63) 216-1670
Origem dos clientes: Palmas, Sul e demais Estados.
•

Restaurante Grisolândia

Tipo: Restaurante.
Localização: Chácara Grisolândia, s/nº - Tel.: (63) 217-2028.
Capacidade de atendimento simultâneo: 500 pessoas.
Preço médio: R$ 16,00 por pessoa.
Origem dos clientes: Palmas, outros municípios e Estados
Horário de funcionamento: Das 09h00 às 18h00, em fins de semana e feriados.
O local tem cardápio diversificado e serviço à la carte. A sugestão de cardápio:
picanha maturada e tucunaré à escabeche.
•

Corujão Lanches

Tipo: Lanchonete.
Localização: Av. LO 3 ACSE 02, Cj.04, Lt.26 - CEP: 77100-090 - Tels.:( 63) 2151333/ 215-4558/215-5315 - e-mail: corujaolanches@uol.com.br
Capacidade de atendimento simultâneo: 200 pessoas.
Preço médio: R$ 3,00 por pessoa.
Origem dos clientes: Palmas, Porto Nacional e outros Estados.
Horário de funcionamento: Das 18h00 às 02h00 e, aos finais de semana, até as
05h00.
O Corujão serve lanches em geral, sucos e bebidas. Tem serviço de entregas em
domicílio.
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•

Blue Chopp

Tipo: Restaurante.
Localização: Palmas Shopping - Tel.:(63) 223-1158.
Origem dos clientes: Brasília, Palmas e outros Estados.
Serve almoço diariamente e seu cardápio é variado. O sistema de serviços é por quilo.
Aos sábados é servida a feijoada.
•

Confeitaria Doces Pecados

Tipo: Lanchonete.
Localização: Palmas Shopping - Tel.: (63) 223-1142.
Capacidade de atendimento simultâneo: 3 pessoas.
Preço médio: R$ 4,00 por pessoa.
Origem dos clientes: Palmas e outros municípios e Estados.
Horário de funcionamento: Das 10h00 às 22h00 de segunda-feira a domingo.
A confeitaria serve bolos, bombons caseiros, tortas doces, musses, salgados e outras
variedades. Tem serviço de entrega em domicílio.
•

Bores Sorveteria

Tipo: Sorveteria.
Localização: Palmas Shopping.
Capacidade de atendimento simultâneo: 100 pessoas.
Origem dos clientes: Palmas e outros municípios e Estados.
Horário de funcionamento: Das 10h00 às 22h30, diariamente.
Sorveteria por quilo com boa variedade de sabores.
•

Napolitano Sorveteria

Tipo: Sorveteria.
Localização: Av. JK ACSV-SE 12, Lt.02 - Palmas Shopping - Tel.: (63) 215-2558..
Capacidade de atendimento simultâneo: 100 pessoas.
Origem dos clientes: Palmas e outros Estados.
Horário de funcionamento: Das 09h00 à 0h00, de segunda-feira a domingo.
Sorveteria por quilo da Kibon que serve, também, lanches.
Entretenimento
•

Projeto Orla

No projeto de construção da cidade de Palmas foi prevista a localização da capital
entre a Serra do Carmo e o lago formado pelo enchimento do reservatório da Usina do
Lajeado. Num dos estágios finais da construção estão previstos 18 quilômetros de
praias permanentes, com píeres, bares, restaurantes, hotéis, clubes, quiosques,
playground, praça esportiva, ciclovia e toda a infra-estrutura necessária para atender
bem à população local e oferecer aos turistas comodidade e lazer.
A travessia do rio deverá ser feita por uma aquavia de sete quilômetros de extensão,
já em fase de construção, com entrega prevista para outubro de 2001. No mesmo
período deverá ser concluída a primeira ilha. O serviço de travessia do rio será feito
pelo sistema de ferry-boat, com balsas modernas e de grande capacidade de
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transporte. Trata-se de um projeto piloto que poderá servir de modelo para outras
praias.

Figura PAL 23. Foto da ilustração do Projeto Orla
•

Espaço Cultural

A maioria das manifestações de arte concentra-se nesse espaço. O local tem
biblioteca, videoteca, um moderno teatro de arena com 530 lugares, cinema, salas
para realização de palestras, seminários e encontros. O centro de criatividade abriga
oficinas de formação no saber e fazer cultural. O local também é palco de grandes
eventos da capital.
•

Cine Blue

Tipo: Entretenimento.
Localização: Palmas Shopping - Tel.: (63) 223-1175.
Capacidade de atendimento simultâneo: 240 pessoas.
Origem dos clientes: Palmas, Tocantins e outros Estados.
Horário de funcionamento: Das 14h30 às 21h30, diariamente, inclusive nos feriados.
Tem serviço de bombonière. Preço do ingresso: R$ 8,00.
•

Fênix Artesanatos Rodoshopping

Localização: Terminal Rodoviário provisório de Palmas
Tem grande variedade de artesanato indígena e regional representativo de várias
cidades e tribos diferentes. Não é um local adequado para a freqüência de turistas.
•

Bosque dos pioneiros

Este local aberto ao público abriga a Prefeitura Municipal de Palmas. Tem quiosques e
é um local propício para caminhadas. Seu principal atrativo é a Feira do Bosque.
•

Parque Cesamar

Localização: 504 Sul ARSE 51
É um local aberto ao público, com área de 1,5 milhão de m2. As atividades de lazer
mais apropriadas para o lugar são as caminhadas, o condicionamento físico, o lazer
familiar, o percurso de trilhas ecológicas e da pista de cooper e os esportes em
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aparelhos. Tem restaurantes e um lago, locação de pedalinhos e possibilidade da
realização de competições de triathlon e caiaque.
•

Grisolândia

Localização: TO-050 Km 7, a 5 km de Palmas
É um estabelecimento no estilo pesque & pague com alguns tanques de piscicultura
em que é praticada a pesca esportiva. Trata-se de um bom local para a realização de
eventos. A área tem trilhas ecológicas e passeios de jegue e restaurante.
•

Paraíso das Águas Hiper Park

Localização: Saída para Miracema Km 15 - Tel.: (63) 225-5967
Clube esportivo com portaria eletrônica, loja de conveniência, departamento médico,
duas piscinas (adulto e infantil), “rio lento” que circunda as piscinas, toboágua de 16
metros, praça de alimentação, restaurante com capacidade para 160 pessoas. Seu
horário de funcionamento é das 9h00 às 18h00. O preço médio do cardápio é de R$
12,00. O clube tem ainda sala de jogos, playground, parque infantil, sorveteria, quadra
de tênis, vôlei, basquete, vôlei de areia. O preço do ingresso é de R$ 20,00, incluindo
exame médico.
•

Atlanta Boliche Bar

Local de entretenimento com pistas de boliche, restaurante em ambiente fechado,
boate e bar. Sua programação é diversificada. O ambiente tem música ao vivo e
shows para vários gostos. Após às 23h00 é cobrada a entrada.
•

Gold Way Bingo

Tipo: Entretenimento.
Localização: ACSU-SE 10, Cj.01, Lt.08 - CEP: 77000-000 - Tel.: (63) 212-1082/2158636.
Capacidade de atendimento simultâneo: 230 pessoas.
Origem dos clientes: Palmas, Tocantins e outros Estados.
Horário de funcionamento: De segunda-feira a sexta a partir das 15h15 e fins de
semana a partir das 17h00.
Agenciamento
•

Nobre Express Viagens e Turismo

Tipo: Agência.
Localização: Av. Teotônio Segurado, ACSU-SE 20, Cj.01, Lt.01 - Tel.: (63) 215-1600 fax: (63) 215-8071 - e-mail: nobretur@zaz.com.br
Serviços prestados: Comercializa bilhetes aéreos domésticos e internacionais,
diversos pacotes de viagens, turismo ecológico e, ainda, oferece os seguintes pacotes
dentro do Estado:
• Roteiro Palmas: Pacote de cinco noites e quatro dias, com visitas a Taquaruçu e
Lajeado, inclui hospedagem. Roteiro disponível o ano inteiro.
• Roteiro Txuiri Tour: Rio Araguaia, cinco noites e quatro dias, com traslado
aeroporto/Caseara -TO/aeroporto com microônibus ou van com ar-condicionado, e,
posteriormente, de barco até a Pousada do Araguaia, localizada no Parque Estadual
do Cantão. Inclui hospedagem com pensão completa, passeios de barco, trilhas
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fluviais e terrestres, passeios ecológicos, pesca esportiva, safáris fotográficos, e pode
ser realizado o ano inteiro. O valor da diária por pessoa é de R$ 190,00.
• Roteiro Jalapão: Cinco noites e quatro dias, com traslado do aeroporto. Inclui
hospedagem, alimentação e passeios em carros 4x4, podendo ser realizado o ano
inteiro.
•

Bananal Ecotour

Tipo: Agência de viagens
Localização: R.SO 11, Qd-103 Sul, Conj 03, lt 28 - CEP 77173-020
Origem dos clientes: De todos os Estados, inclusive do Tocantins.
Serviços prestados: Oferece os seguintes pacotes dentro do Estado:
• Canguçu – Ilha do Bananal: quatro dias e três noites, inclui traslado de Palmas até
as margens do rio Javaés, em van com ar-condicionado e traslado de barco do Rio
Javaés até o centro Canguçu. Oferece acomodação em bangalôs single/duplo/triplo
standart, com regime de pensão completa, passeios e acompanhamento de guia. Os
preços por pessoa: SGL R$ 1.040,00, DBL R$ 970,00, TPL R$ 946,00, grupo mínimo
de quatro pessoas. Roteiro disponível o ano todo.
• Taquaruçu: Passeio de um dia que inclui traslado de van com ar-condicionado
Palmas/Taquaruçu/Palmas. Visita às cachoeiras do Roncador e Macaco, em
Taquaruçu, com almoço típico em restaurante rústico, city tour por pontos turísticos e
guia especializado. Oferece atividades de rapell. Grupo mínimo de oito pessoas. Saída
às 08h00. É preciso reservar o passeio com antecedência. Pode ser realizado o ano
todo. Preço por pessoa: R$ 35,00.
• Jalapão: Quatro dias e três noites, incluindo traslado em veículo 4x4 até o
Jalapão, hospedagem em pousadas rústicas, pensão completa e visitas aos pontos
turísticos. Grupo mínimo de quatro pessoas e pode ser realizado de maio a setembro.
Preço por pessoa: SGL R$ 1.543,00, DBL R$ 792,00 e TPL R$ 543,00.
• Natividade e Taguatinga: Passeio de três dias e duas noites, inclui traslado em
van com ar-condicionado, hospedagem e visitas aos pontos turísticos. Grupo mínimo
de quatro pessoas e pode ser realizado o ano todo. Preço por pessoa: SGL R$
420,00, DBL R$ 400,00 e TPL R$ 382,00.
•

Jalapão Adventure

Tipo: Agência.
Localização: 206 Sul, LO 05, Lt.20, Sala 102 - Tel/Fax.: (63) 215-8202 - e-mail:
jalapaoadventure@hotmail.com - home page: www.jalapao.com.
Serviços prestados: A empresa oferece expedição ecoturística ao Jalapão, com
saídas nos fins de semana, e duração de três dias e duas noites, incluindo traslado
completo em veículo 4x4. Os pernoites são feitos em camping, com equipamentos
montados pela própria agência. É oferecido sistema de pensão completa com quatro
refeições diárias, guias especializados e passeios nos principais atrativos da região do
Jalapão. Grupo mínimo de dez pessoas e máximo de 18 pessoas. Roteiro operado o
ano inteiro. Preço por pessoa: R$ 200,00.
•

Batista Pereira Turismo

Tipo: Agência.
Localização: ACNO 01, Cj.01, Lt.26, Av. JK - Tel.: (63) 215-1228 - Fax (63) 215-2416
- e-mail: tktoq@terra.com.br - home page: www.tna_brazil.com/btp.
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Serviços prestados: Vende bilhetes aéreos domésticos e internacionais e diversos
pacotes de viagens.
•

Pantour Viagens e Turismo

Tipo: Agência.
Localização: Av. NS 01, Cj.03, Lt.43 - Tel/fax (63) 215-3655 - e-mail:
pantour@zaz.com.br.
Serviços prestados: Vende bilhetes aéreos domésticos e internacionais e diversos
pacotes de viagens.
•

Interline Turismo

Tipo: Agência.
Localização: Av. NS 01, Cj. 03, Lt.43 - Tel/fax.: (63) 215-3655 Av. JK Cj. 01, Lt.
04/06, sala 1 Hotel dos Buritis - Tel.: (63) 225-5794 - Fax: (63) 225-5089 - e-mail:
simonemaisel@uol.com.br.
Serviços prestados: Agência franqueada da operadora Interline. Vende bilhetes
aéreos domésticos e internacionais e diversos pacotes de viagens.
•

Max Tur Agência de Turismo

Tipo: Agência.
Localização: Av. NS 01, Cj. 03, Lt. 43 - Tel/fax.: (63) 215-3655: ACSE 01, Cj. 01, Lt.
11, Av. JK - Tel.: (63) 215-2457 - Tel/fax.: (63) 215-4924 - e-mail: maxtur@uol.com.br.
Serviços prestados: Vende bilhetes aéreos domésticos e internacionais e diversos
pacotes de viagens. Comercializa, também, alguns roteiros no Tocantins como:
• Canguçu: Ilha do Bananal: quatro dias e três noites. Inclui traslado de Palmas até
as margens do Rio Javaés em van, com ar-condicionado e traslado de barco do Rio
Javaés até o Centro Canguçu. Acomodação em bangalôs single/duplo/triplo standart,
em regime de pensão completa, com passeios e acompanhamento de guia. Preços
por pessoa: SGL R$ 1.040,00, DBL R$ 970,00 e TPL R$ 946,00. Grupo mínimo de
quatro pessoas e pode ser realizado todo o ano.
• Expedição Ecoturística ao Jalapão: Passeio com duração de três dias e duas
noites, incluindo traslado completo em veículo 4x4. Os pernoites são feitos em
camping, com equipamento próprio da agência, onde também é oferecido sistema de
pensão completa com quatro refeições diárias. Oferece guias especializados e
passeios aos principais atrativos da região do Jalapão.
•

Finess – Turismo e Eventos

Tipo: Agência.
Localização: Av. NS 01, Cj. 03, Lt. 43 - Tel/fax (63) 215-3655 Av. JK ACNO 01, Cj.
01,
Lt.
18
Telefax.:
(63)
215-1162/215-7375/215-7261
e-mail:
finessturismo@bol.com.br.
Serviços prestados: Vende bilhetes aéreos domésticos e internacionais e diversos
pacotes de viagens.
•

Nordeste Linhas Aéreas – Varig

Tipo: Operadora.
Localização: Av. NS 01, Cj. 03, Lt. 43 - Tel/fax.: (63) 215-3655 ARSO 41 QI N,
Aeroporto Provisório de Palmas - Telefax.: (63) 216-2000/216-1930 - e-mail:
palmasjh@terra.com.br - Toll free: 0800-992004.
246

Serviços prestados: Opera com vôos diretos para Brasília. Vôos para outras
localidades são feitos com conexão via Brasília.
•

TAM – Transportes Aéreos Meridionais

Tipo: Operadora.
Localização: Av. NS 01, Cj. 03, Lt. 43 - Tel/fax.: (63) 215-3655 ARSO 41 QI N,
Aeroporto Provisório de Palmas - Tel.: (63) 216-1969 - Fax: 216-10-44 - Toll free:
0800-123100.
Serviços prestados: Opera com vôos diretos para Brasília. Vôos para outras
localidades são feitos com conexão via Brasília.
Outros serviços
•

Hertz Rent a Car

Tipo: Locadora de carro.
Localização: Av. NS 01, Cj. 03, Lt. 43 - Tel/fax.: (63) 215-3655: Av. Teotônio
Segurado, Qd. 102 Sul, Cj. 01, Lt. 06, Centro - Tel/fax.: (63) 215-1900 - e-mail:
hertzpmw@terra.com.br.
Serviços prestados: A locadora tem uma frota de 69 veículos.
Horário de funcionamento: Das 08h00 às 1900, diariamente, exceto aos sábados e
domingos.
•

Localiza Rent a Car -

Tipo: Locadora de carro.
Localização: Av. NS 01, Cj. 03, Lt. 43 Tel/fax.: (63) 215-3655. Localiza-se à ACSO
2, Cj. 02, Lt. 41 - Tel.: (63) 215-1707/216-1104/9978-2361/9978-9995 - e-mail:
localizapmw@uol.com.br.
Serviços prestados: Tem uma frota com 35 veículos.
Horário de funcionamento: Das 08h00 às 18h00.
•

AVIS

Tipo: Locadora de carro.
Localização: Av. NS 01, Cj. 03, Lt. 43 - Tel/fax (63) 215-3655: 103 Sul Cj.02 Lt.07 Tel.: (63) 215-3221/215-8619/99940760 - fax: (63) 215-4625 - e-mail:
avispalmas@uol.com.br.
Serviços prestados: Tem uma frota com 15 veículos e oferece crédito de milhas no
sistema smiles.
Horário de funcionamento: Das 08h00 às 18h00, de segunda-feira a sexta-feira e,
aos sábados, das 08h00 às 12h00.
•

Unidas

Tipo: Locadora de carro.
Localização: ACSO I, Cj. 02, Lt. 31 - Telefax.: (63) 215-1710/9978-3710.
•

Aeropalmas Taxi Aéreo

Tipo: Táxi aéreo
Localização: ARSO 41 QI N - Aeroporto Provisório de Palmas, angar 2 - Telefax.: (63)
216-1026
216-1716
e-mail:
aeropalmas@uol.com.br
home
page:
www.aeropalmastaxiaereo.com.br
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•

Cota Taxi Aéreo

Tipo: Táxi aéreo
Localização: ARSO 41 QI N, Aeroporto provisório de Palmas - Tel/fax.: (63) 216-3208
- e-mail: cotatx@.com.br - home page: www.cotatx.cjb.net.
Empresa de táxi aéreo que oferece vôo panorâmico e passeio ecológico (camioneta
4x4) para os principais pontos turísticos do Jalapão e passeios pelo Rio Araguaia e
Ilha do Bananal.
•

Beer Car

Lavajato e conserto de barcos, lanchas e jet ski
11.3 Perfil do usuário
De acordo com a pesquisa sobre o fluxo turístico feita em estabelecimentos hoteleiros
e terminais de transporte, Palmas é o município que tem as maiores taxas de turismo
e visitação. Como portão de entrada aéreo e centro da influência políticoadministrativa do Estado, Palmas recebe mais de 2/3 dos visitantes que chegam de
todas as partes do país ao Estado.
Os fatores motivacionais dos viajantes são, em sua maioria, os negócios, os
compromissos profissionais e o intercâmbio técnico.
Como Palmas é formada por pessoas de todas as regiões do Brasil e de outros
municípios do próprio Estado, o maior fluxo de visitantes e turistas ocorre no
contrafluxo da temporada dos demais municípios; ou seja, de março a julho e de
setembro a novembro. Segundo empresários do setor os outros meses podem ser
considerados de fraco movimento.
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