PALMAS - TOCANTINS

NO CORAÇÃO DO BRASIL
Com

estimados

313.349

habitantes (IBGE 2021), Palmas
ostenta o título de última capital
planejada do século XX. Fundada
em 20 de maio de 1989, apenas
sete meses após a emancipação
do

então

consequente
Estado

do

norte

goiano

criação

do

Tocantins

e

novo
pela

Constituição Brasileira de 1988,
a jovem cidade cresceu entre as
Serras do Carmo e Lajeado, e o
Rio Tocantins – que 13 anos
mais tarde daria lugar ao Lago de
Palmas,

um

cartões-postais

dos

principais

da

região,

formado para alimentar a Usina
Hidrelétrica

Luiz

Eduardo

Foto: Luciana Pires

Magalhães (UHE Lajeado).

Fotos: Regiane Rocha

Apesar de tão nova, Palmas é uma cidade com
histórias para contar. Seja pela natureza exuberante e
generosa estampada nas praias de água doce e nas
inúmeras cachoeiras geladas encravadas na serra;
seja por sua gastronomia baseada nos sabores do
Cerrado; ou ainda pela vocação para o turismo de
eventos e negócios, visto sua localização estratégica
no mapa brasileiro.
Ao completar 33 anos de vida que pulsa frenética nas
avenidas largas com suas rotatórias e no comércio
forte e efervescente; no pedalar dos atletas de
madrugada; no caminhar do fim da tarde em um de
seus parques e praças, Palmas se revela cada vez
mais uma cidade inteligente e sustentável. A cidade do
futuro, ambiente propício para se estabelecer e
investir em novos negócios. O futuro de Palmas é
construído aqui e agora, por mãos de mulheres e
homens que escolheram viver uma experiência única
no coração do Brasil.

Nas próximas páginas, conheça um pouco mais
sobre a Capital do Tocantins, sua gente, seus
pontos turísticos, serviços, calendário de eventos
e os principais dados populacionais, econômicos e
sociais.
@cidadepalmas

@cidade.palmas

/cidadedepalmas

Mensagem da Prefeita

Edu Fortes

Governar a capital mais jovem do País é
uma das missões mais honrosas que
recebi em minha vida. Desde que assumi o
cargo, em abril de 2018, tenho dedicado
tempo e energia para fazer de Palmas uma
cidade cada vez mais acolhedora e
atrativa para investimentos em negócios
e para viver.
Reeleita em 2021, para mais quatro anos
de mandato, busco dar continuidade a
obras e ações transformadoras, tanto do
ponto de vista de infraestrutura, quanto
dos cuidados com as pessoas.
Enfrentamos, desde 2020, a pior
pandemia da história recente da
humanidade. Mas graças às medidas
firmes de proteção da vida, investimentos
na rede pública de saúde e ações de
socorro
aos
mais
vulneráveis,
atravessamos os piores momentos com
resiliência.
Hoje, vivemos um momento de retomada
das atividades mais impactadas pela
pandemia, como os eventos públicos e
privados. Nosso turismo, o comércio e o
setor de serviços dão sinais claros de
recuperação. É Palmas dando a volta por
cima!

Cinthia Ribeiro
Prefeita de Palmas
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Capital do Estado do Tocantins
Região Norte do Brasil

Território
Área: 2.227,329 km²
Altitude: 260m
Bioma: Cerrado
Clima: Tropical de savana,
baixa amplitude términa,
temperatura média de 27º

Clima

População
313.349 habitantes
(estimativa IBGE 2021)

Maio a Novembro

Outubro a Abril

DDD(63)

Aniversário
20 de maio
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Luciana Pires

PRAIA DA GRACIOSA
Com a formação do Lago de Lajeado, no Rio Tocantins, para a construção da Usina
Hidrelétrica Luis Eduardo Magalhães (UHE Lajeado), a cidade de Palmas ganhou cinco
praias de água doce, todas com estrutura urbanística para receber os turistas.
A mais central e famosa é a Praia da Graciosa, situada à esquerda da majestosa ponte
que 8km de extensão que liga a Capital ao distrito Luzimangues, pertencente à vizinha
Porto Nacional. O acesso é feito pela Av. JK, sentido oeste.
Na Graciosa, o visitante pode desfrutar, de graça, além da faixa de areia e a área pára
banho protegida por telas, de uma ciclovia, calçadas para passeios e caminhadas,
gramado para piqueniques, parquinho infantil, quadra poliesportiva, duas academias
ao ar livre e banheiros públicos.
Um pier dá acesso a inúmeras embarcações (flutuantes) que fazem passeios pagos
pelo lago. Também é possível, a partir da Graciosa, fazer a travessia para a Ilha do
Canela, propriedade particular que recebe turistas e visitantes o ano todo.
A praia conta com vários restaurantes que servem comidas típicas da região, além de
quiosques, food trucks e ambulantes devidamente cadastrados na Prefeitura e
supervisionados pela Vigilância Sanitária. É na Graciosa que se encontram alguns dos
edifícios residenciais mais modernos e elegantes da Capital.

Edu Fortes

PRAIA DAS ARNOS

Edu Fortes

Situada na região norte de Palmas, a Praia das Arnos está a apenas 10 minutos do
centro da cidade. Conta com quiosques, restaurantes e estacionamento. Assim como
nas demais praias, a área de banho é cercada por telas, proporcionando mais
segurança aos banhistas, especialmente crianças. A posição ao norte deste cartão
postal oferece uma vista do pôr do sol no lago bem diferente das demais praias. O
acesso é feito pela Avenida LO-10.

Lia Mara

PRAIA DO PRATA
Com boa comida servida nos diversos quiosques e águas tranquilas, a Praia do Prata,
localizada ao sul da Graciosa, oferece uma estrutura ampla e bem montada. Lá os
restaurantes e quiosques servem os clientes em mesas nafaixa de areia com cobertura
de palha, garantindo sombra aos visitantes.

Aline Batista

O visitante aprecia a
culinária regional que se
destaca pelos peixes
nobres, como o
tucunaré, ou a carne de
sol. Possui amplo
estacionamento e
costuma ficar lotada nos
finais de semana. Seu
acesso é feito pela
Avenida LO-19 no
sentido oeste.

Fotos: Regiane Rocha

PRAIA DO CAJU
Distante 20 minutos do centro de Palmas, a Praia do Caju faz referência aos inúmeros
cajueiros nativos na entrada da praia. Oferece estacionamento, boa estrutura de
iluminação, paisagismo e variedade de restaurantes e quiosques com pratos para
todos os gostos e bolsos.´É uma das preferidas do palmense por oferecer
infraestrutura sem perder a rusticidade. É acessada pela Av. LO-27, sentido oeste.

Fortes
Edu Edu
Fortes

TAQUARUÇU
Hoje distrito, Taquaruçu deu a Palmas a condição de
município, em 1989, pouco após sua emancipação, para
a criação e instalação da capital do novo Estado da
Federação Brasileira. Localizado a cerca de 30km do
plano diretor de Palmas, Taquaruçu mantém
características da vida bucólica e simples do interior,
mesmo quando recebe centenas de turistas em busca
de suas belas cachoeiras, da rica gastronomia ou do
clima ameno da serra.

Taquaruçu possui inúmeras trilhas que levaram a
cachoeiras convidativas para um banho ou simplesmente
para contemplação. Todas estão situadas em propriedades
particulares e o ingresso é pago. Algumas oferecem
estrutura para alimentação.

Antônio Gonaçalves

CACHOEIRAS

Lia Mara

PARQUES E PRAÇAS

Já o Parque dos Povos
Indígenas, situado na
região norte de Palmas,
é convidativo para
caminhada, passeio de
bicicleta, prática de
esportes nas quadras
de areia ou um
piquenique com a
família e os amigos.
Constantemente, o
parque é palco de
atrações artísticas
gratuitas.

Luciana Pires

Palmas é um paraíso de espaços públicos para se praticar atividades físicas e
esportivas. Desde uma simples caminhada a manobras de skate, é possível se
concectar com a natureza onde quer que o palmense ou o visitante vá. Além das 90
praças nas quadras residenciais, a Capital conta com dois parques ambientais. O
Parque Cesamar já é tradicional ponto de encontro das famílias e dos jovens. Com três
academias ao ar livre, pistas de caminhada e skate e playground, não faltam opções
para o lazer do dia a dia e nos finais de semana.

Edu Fortes

HISTÓRIA E CULTURA
Com uma arquitetura exuberante, o Espaço Cultural José Gomes Sobrinho,
projetado pelo arquiteto Paulo Henrique Paranhos e inaugurado em 1996,
abriga sob uma cobertura metálica de 6.000 m² o complexo cultural da cidade
com biblioteca, teatro, salas de múltiplo uso e uma grande praça para shows e
eventos ao ar livre.

Edu Fortes

Para conhecer um pouco mais da história de Palmas e do Tocantins, o turista
pode visitar a Casa Sussuapara, situada dentro do Parque Cesamar, e o Museu
do Palacinho, local que abrigou provisoriamente a sede do governo estadual no
início da Capital.

Luciana Pires
Luciana Pires

FEIRAS LIVRES
A cultura de ir à feira livre para comprar produtos hortifrutigranjeiros dos pequenos
agricultores, especiarias e artesanato, ou simplesmente para degustar comidas típicas
da culinária regional, está tão arraigada no palmense, que o programa se transformou
em atração até para os visitantes da cidade.
A mais famosa delas, a Feira da 304 Sul, situada ao lado do Espaço Cultural, funciona às
terças e sextas-feiras, das 8h às 21h, e reúne todo tipo de público.
Já a Feira do Bosque funciona aos domingos, das
15h às 21h, na praça Bosque dos Pioneiros, e
oferece aos visitantes variados tipos de comidas,
além do rico artesanato tocantinense e atrações
culturais e artísticas de graça.

Edu Fortes

Edu Fortes

Palmas possui outras quatro feiras: a da 307 Norte
(sábado 8h às 21h e domingo 8h às 12h); Feira do
Aureny I (sábado 8h às 21h e domingo 8h às 12h);
Feira da 503 Norte (quarta 14h às 20h); e Feira da
1.106 Sul (quinta 8h às 21h).

Junior Suzuki

ARRAIÁ DA CAPITAL

Em 2022, ao completar 30
anos, o Arraiá da Capital
volta 100% presencial, com a
participação de 14 grupos
artísticos. É realizado pela
Fundação Cultural de
Palmas (FCP) em parceria
com a Federação de
Quadrilhas Juninas do
Tocantins (Fequajuto).

Junior Suzuki

O Arraiá da Capital nasceu em 1993, e desde então as quadrilhas juninas vêm se
aperfeiçoando e se profissionalizando para proporcionar grandes espetáculos na arena
do forró, todos os anos, durante as comemorações juninas. Mesmo durante os anos
mais críticos da pandemia do novo coronavírus, 2020 e 2021, o evento não deixou de
ser realizado, ainda que sem a presença do público e transmitido pela internet.
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FESTIVAL GASTRONÔMICO DE TAQUARUÇU
O distrito de Taquaruçu é palco de um dos maiores eventos de gastronomia da região
Norte do Brasil, o Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT).
Nascido em 2006 para valorizar a culinária voltada para os ingredientes típicos do
Cerrado, o festival veio ganhando cada vez mais importância, tanto pelos grandes shows
nacionais quanto pelos talentos da cozinha tocantinense.
Entre competições e apresentações de renomados chefs
no Cozinha Show, o FGT também valoriza e incentiva os
pequenos restaurantes de Taquaruçu e Taquaruçu Grande
com a Rota Gastronômica, oportunidade em que
palmenses e turistas podem degustar novos sabores da
cozinha regional.
Em 2022, a 16ª edição do FGT, marcada para acontecer em
setembro, também celebra o retorno do evento 100%
presencial após dois anos de cenário epidemiológico crítico
em razão da pandemia do novo coronavírus.

Junior Suzuki

NATAL CIDADE ENCANTADA

Lia Mara

Todos os anos, no mês de dezembro, Palmas fica enfeitada de luzes para celebrar o
Natal e o Réveillon. Em 2021, com a retomada das atividades impactadas pela
pandemia do novo coronavírus, a gestão municipal incrementou ainda mais a
decoração natalina, transferindo do Parque Cesamar para o Espaço Cultural José
Gomes Sobrinho a Vila Encantada. Nessa época, as principais avenidas, de norte a sul
da Capital, além dos seus distritos, ganham um colorido luminoso, que enchem de
orgulho os moradores e atraem visitantes de todo o Tocantins e de outros Estados,
favorecendo também movimentar o comércio e setor de serviços da cidade.

@cidadepalmas

/cidade.palmas

/cidadedepalmas

