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1. RESUMO 

O presente estudo apresenta conceitos e análises sobre mobilidade urbana 

na cidade de Palmas, capital do Estado do Tocantins (Brasil), relativos, 

principalmente, a seus sistemas de circulação e modos de transporte. Buscou-se 

identificar se estes são acessíveis ou se atuam de forma excludente, bem como se 

isso afeta o acesso e a mobilidade ao espaço urbano. Em vista disso, foi realizada 

uma avaliação da qualidade do sistema de transporte coletivo urbano com enfoque 

no ponto de vista do usuário, para a obtenção de resultados e análises. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Atualmente, uma das maiores preocupações dos urbanistas, do poder público 

de todas as esferas e da sociedade como um todo por sua representatividade no 

desenvolvimento das cidades é a maneira como nos deslocamos e se isso é 

realizado de forma igualitária ou de forma excludente, bem como nas influências 

decorrentes deste processo no acesso amplo e democrático ao espaço urbano.  

A mobilidade é um atributo associado à cidade; corresponde à facilidade de 

deslocamento de pessoas e bens na área urbana. Face à mobilidade, os indivíduos 

podem ser pedestres, ciclistas, usuários de transportes coletivos ou motoristas; 

podem utilizar-se do seu esforço direto (deslocamento a pé) ou recorrer a meios de 

transporte não motorizados (bicicletas, carroças, cavalos)e motorizados (coletivos e 

individuais) (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2006, p.1). 

De acordo com o Ministério das Cidades (2015, p.12), o transporte coletivo tem 

sido a solução encontrada para garantir a mobilização da força de trabalho para o 

funcionamento das estruturas industriais e comerciais que, por inúmeras razões, têm 

a cidade como lócus privilegiado, bem como a dos consumidores. 

O sistema de transporte está biunívoco com a mobilidade urbana dentro de um 

espaço. O conceito e noção acerca de mobilidade urbana variam muito, contudo a 

definição que nos diz respeito se refere aos movimentos de pessoas que ocorrem 

em várias dimensões escalares que se sobrepõem nos espaços. Ainda, para Born 

(2005 apud BASQUES, 2006), a mobilidade urbana é a facilidade de deslocamentos 

das pessoas e bens no espaço urbano. 

Para Sposito, o conceito de cidade média está relacionado enquanto função, 

ou seja, a importância de uma cidade média tem relação direta com a área sobre a 

qual ela é capaz de exercer influência (SPOSITO et al. 2007, p. 58). No mesmo 



sentido, Roberto Lobato Corrêa (2000) chama a atenção para a concentração da 

oferta de bens e serviços para uma hinterlândia regional e com atividades 

especializadas destinadas ao mercado nacional (CORRÊA, 2000). 

Nesse contexto, o planejamento direcionado à mobilidade nas cidades médias 

é relevante visto a efetivação dos princípios de acessibilidade, circulação e equilíbrio 

ambiental. 

 

3. OBJETIVOS 

A abordagem aqui proposta tem o objetivo de verificar em que conceito a 

cidade de Palmas, capital do Estado do Tocantins, apresenta-se no cenário da 

mobilidade urbana, e se essa permite a inclusão e acessibilidade da sua população. 

Com isso, deve-se diagnosticar a mobilidade de pedestres, ciclistas e usuários do 

transporte público coletivo. 

Além disso, busca-se identificar e avaliar a percepção que os usuários do 

serviço de transporte coletivo urbano por ônibus, possuem acerca da qualidade do 

serviço prestado, além de identificar os pontos críticos e caracterizar o usuário que 

utiliza o sistema. De tal modo, é possível ter uma visão integral do problema e uma 

maior reflexão sobre a cidade média que se configura como suporte para este 

estudo. 

 

4. METODOLOGIA 

Com intuito de atingir os objetivos deliberados, desenvolveram-se no percurso 

da pesquisa três etapas decisórias. A primeira aborda a pesquisa e levantamento 

bibliográfico embasada em autores que tratam do tema, buscando assim uma base 

teórica. A segunda etapa se fundamenta na determinação do grau de satisfação dos 

usuários do transporte público da cidade de Palmas (TO), apresentando assim 

características de certo grupo, o que quanto os fins, compõem em uma pesquisa 

descritiva. 

 Elegeu-se o levantamento de dados quantitativos1 e para a coleta dos dados 

foi realizada uma pesquisa de campo com a utilização de questionários com 

usuários do transporte público. Já a abordagem das pessoas foi realizada nos 

                                                           
1
Pesquisa que inclui coletar e analisar dados, traduzindo em números opiniões e informações para 

classificá-los e analisá-los estatisticamente. 
 



terminais e dentro dos ônibus, entre os dias 14 e 21 de dezembro de 2015, das 

07:00 às 19:00 horas, onde os entrevistados tinham idade superior a 15 anos e eram 

esclarecidos quanto ao objetivo do questionário. 

Por fim, a terceira e última etapa da pesquisa, dedicou-se a análise 

sistemática dos resultados obtidos com a aplicação do questionário com o intento de 

expor um diagnóstico do serviço prestado pelo transporte público.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

PALMAS: CAPITAL DO ESTADO DO TOCANTINS E SUAS IMPLICAÇÕES 

ENQUANTO CIDADE MÉDIA 

As cidades médias podem ser classificadas no primeiro momento segundo seu 

índice populacional, pois no que conduz a escala de grandeza nada é mais 

significativo.  

Entretanto, Sposito (2007) defende que as cidades médias são aquelas que 

desempenham papéis de ligação, de intermediação entre as pequenas e as maiores 

cidades, sem desconsiderar o tamanho demográfico como primeiro nível de análise, 

pois como já destacado, existe a estreita relação entre quantidade e qualidade das 

dinâmicas e processos. 

Considerando essas interpretações apresentadas para classificar e 

caracterizar uma cidade média, pode-se afirmar que a cidade em estudo 

(Palmas/TO) se adéqua como cidade média. Como capital estadual, Palmas exerce 

centralidade, polariza vários serviços e agentes não encontrados em outras cidades 

do estado e comanda as áreas do seu entorno, tais como: política-administrativas, 

serviços de saúde de média e alta complexibilidade, serviços bancários, fluxos 

regulares de mercadorias, pessoas e informações, educação referente 

principalmente ao ensino superior e industrial.  Além disso, é a cidade mais populosa 

do Estado do Tocantins, com 228.332 habitantes em 2010, sendo que 221.741 

habitantes correspondem à população urbana (IBGE, 2010). 

Palmas, por ser a capital do Estado do Tocantins, apresenta uma gama de 

estruturas e atribuições que organizam os serviços públicos na escala estadual. 

Suas funções político-administrativas se estendem a tudo que afeta o bem estar do 

cidadão e acaba por gerar intensos fluxos entre o território pela procura de órgãos 

tanto na esfera estadual como federal. 



Um setor que influencia de modo positivo a cidade é o da saúde. Estão 

presentes vários tipos de estabelecimentos de saúde, entretanto os principais estão 

ligados a ações de proteção, apoio diagnóstico, atendimento ambulatorial e 

hospitalar. A capital Palmas possui um percentual de 31% do total de 

estabelecimentos de saúde do Estado do Tocantins de acordo com os dados do 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), com 439 unidades.  

Além desses aspectos, a diversidade do segmento educacional encontrado 

em Palmas é bastante abrangente, especialmente no ensino superior, o que 

demonstra sua importância tanto como de influência regional como para a 

econômica local. Além de ter estabelecida na cidade a sede da Universidade 

Federal do Tocantins (UFT), do Instituto Federal do Tocantins (IFTO) e Universidade 

Estadual do Tocantins (Unitins) que são universidades públicas, possui também 

outras universidades filantrópicas, particulares e pólos de instituições superiores que 

promovem a educação à distância. Juntos oferecem uma gama de cursos que não 

são ofertados em outras universidades/faculdades da região e essa oferta promove 

fluxos regulares de pessoas e informações advindas tanto de cidades do próprio 

estado como dos estados vizinhos, principalmente do Pará, Maranhão, Goiás e do 

Distrito Federal.  

 

MOBILIDADE URBANA DE PALMAS E SEUS SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO: 

CARACTERIZAÇÃO E CONDIÇÕES DE DESLOCAMENTO 

A maioria das capitais e grandes cidades brasileiras enfrenta um processo de 

crescimento cujo planejamento e implantação da infraestrutura necessária para 

satisfazer demandas da vida urbana não conseguiram acompanhar. Dentre as 

políticas públicas, a mobilidade urbana tem se mostrado um desafio crescente a 

cada dia, seja pelo aumento do uso do veículo motorizado individual, seja pelo 

grande número de políticas públicas que impactam a mobilidade e são por ela 

impactadas, inclusive as demais citadas, seja pela cultura de priorização e 

valorização dos modos motorizados individuais que historicamente, afetou o 

planejamento e o provimento de infraestrutura nas cidades (KNEIB, 2012). 

De modo geral, ideias e concepções sobre mobilidade permeiam um 

significado comum: o ato de se deslocar e poder atingir todos os objetivos no 

movimento. É a partir daí, que vários horizontes de possibilidades analíticas foram 

sendo construídos.  



A necessidade de deslocamento é natural e espontânea de todo ser humano. 

Os motivos que geram os deslocamentos podem variar: trabalho, lazer, educação, 

saúde, compras etc. e se concretizam por vários modos de transporte. (ANTP, 2008, 

p.92) Assim, a idade, renda, escolaridade e o gênero são fatores pessoais e que 

geram diferentes formas de deslocamentos (VASCONCELLOS, 2005, p.12). 

Para se atingir níveis aceitáveis de mobilidade urbana, deve-se buscar 

soluções sustentáveis, ou seja, soluções que conciliem da melhor forma aspectos 

econômicos, igualitários e ambientais. Sabemos que isso se torna empecilho e um 

procedimento de difícil decisão, pois existem barreiras políticas. 

No que diz respeito ao transporte público na cidade de Palmas (TO) ao 

analisarmos seu complexo processo de formação e transformação, observa-se que 

o mesmo vem enfrentando grande problemática em relação a sua distribuição que 

acontece no espaço segundo um Plano Diretor Urbanístico ou na situação mais 

comum, seguindo uma tendência histórica da região. 

Os usuários dos serviços de transporte público urbano são constituídos em 

sua maioria por pessoas de baixa renda que realizam seus deslocamentos 

majoritariamente para o trabalho ou escola.  

A falta de planejamento e a ausência de politicas públicas acarretaram vários 

problemas, como a grande dispersão do território e os vazios urbanos com quadras 

inteiras sem utilidade, próximas a áreas desprovidas de infraestrutura e sem nenhum 

habitante. O que ocasionou na atualidade um sistema de transporte público caro e 

ineficiente por causa das grandes distâncias a se percorrer entre periferia e centro 

da cidade. 

 O impacto do aumento da frota de automóvel individual verificado 

principalmente após a Política do Governo Federal de redução do IPI em Palmas é 

sentido por toda a população e é agravado pela falta de acessibilidade e mobilidade 

crescente. Ainda, a falta de padronização das caçadas aliada ao clima inóspito 

desestimula a circulação de pedestres dentro do perímetro urbano.  

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES DO QUESTIONÁRIO APLICADO 

De acordo com os resultados, 58,82% dos respondentes são do gênero 

masculino e 41,17% são do gênero feminino. Esse volume contesta aos dados do 

censo demográfico de 2015 realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) que apresenta uma tendência ao equilíbrio com proporção de 49,42% do 



gênero masculino e 50,57% do gênero feminino. Apesar de que no grupo de 

entrevistados os gêneros estão bem representados, observa-se a prevalência e 

hegemonia do gênero masculino. 

A distribuição dos passageiros por escolaridade não importou o sexo dos 

usuários. Nota-se que 6% dos entrevistados possuem o ensino médio como 

escolaridade mínima e 82% dos entrevistados possuem o ensino superior 

incompleto ou completo. Tendo ciência a relação entre pobreza e baixa 

escolaridade, verifica-se a tendência de utilização do sistema de TP por pessoas 

com maior grau de escolaridade sugerindo que a mesma influencia a mobilidade dos 

indivíduos.  

Em relação a distribuição de renda familiar dos usuários do sistema, observa-

se que a maioria apresenta renda de 3 a 5 salários mínimos com 41%. E nenhum 

dos entrevistados apresenta renda superior a 10 salários mínimos. 

Além disso, cerca de 28% dos respondentes utilizam o serviço mais de dez 

vezes por semana e 22%  utilizam de cinco a dez vezes por semana. Ou seja, 

acarreta mais credibilidade aos resultados do estudo, pois parte significativa dos 

entrevistados em acesso intenso aos serviços de TP. Ainda, observou-se que cerca 

de 67% dos entrevistados usam o serviço para seus deslocamentos diários para 

trabalhar e cerca de 14% dos entrevistados usam para estudar. 

No que diz respeito ao resultado encontrado em observância ao preço pago 

pelos usuários do sistema, cerca de 78% dos entrevistados avaliam de forma 

negativamente. Apesar de se tratar de um ponto que não pode ser avaliada à luz de 

uma pergunta sobre o valor da passagem, (as pessoas relacionam caro os preços 

pagos, principalmente quando não estão satisfeitas com o serviço) é recomendado 

que a empresa responsável investigue as possíveis causas para essa insatisfação 

visto que o mesmo pode ser avaliado como um dos problemas que mais afetam a 

concretização das atividades diárias do cidadão, sendo assim, atingindo de forma 

direta a qualidade de vida dos mesmos. 

No que concerne à análise a seguir, foi instruído ao entrevistado avaliar os 

itens em cinco diferentes níveis (péssimo, ruim, regular, bom e ótimo). Com isso, 

observou que há um equilíbrio nos julgamentos dos usuários sobre a satisfação com 

o sistema de TP, onde cerca de 33% avaliaram como péssima a linha utilizada, 

enquanto cerca de 23% opinaram como regular. 



Quando se compara as opiniões dos usuários, conforme gráfico 06 observa-

se que os usuários estão satisfeitos com o tempo de viagem, pois 50,98% 

consideram regular, 23,52% bom e apenas 5,88% consideram como péssimo. Já 

sobre o estado de conservação dos veículos; 21,56% consideram bom, 45,09% 

regular e 23,52% ruim.  

O conceito segurança tem um índice de 45,09% regular, 25,49% ruim e 

19,60% dos usuários consideram como péssima. Nesse item procurou avaliar as 

condições de tráfego de maneira geral, como: a imperícia dos motoristas, 

características dos itinerários, as condições de utilização e conservação dos 

veículos. Essas condições causam nos usuários do sistema de TP uma sensação de 

insegurança, que é a incerteza de chegar ao destino. Conclui-se então, que algumas 

linhas merecem intervenção em busca de melhorias principalmente se considerar as 

opiniões péssima e ruim. 

Sobre o tempo de espera dos ônibus, a pesquisa apontou que 39,21% dos 

usuários consideram como regular, 23,52% ruim e 17,74% péssimo. Isso aponta que 

os horários não estão sento cumpridos devidamente e os usuários insatisfeitos. O 

gráfico 06 ainda nos permite verificar que 41,17% dos entrevistados avaliam como 

regular o itinerário e 25,49% como bom.  

 

Gráfico 06: Pesquisa de opinião: Avaliação do grau de satisfação por critérios pelo usuário do 

sistema de TP. 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

A pesquisa apontou que 56,85% estão insatisfeitos com o atendimento 

prestado aos usuários, sendo 33,33% péssimo e 23,52% ruim.  Esse componente 

merece atenção, uma vez que o tratamento cortês além de ser um direito ao 

consumidor é uma das maneiras de concretizar a empatia que deve existir entre os 



agentes envolvidos no uso do transporte público. Ainda 45,05% dos entrevistados 

avaliaram como ruim o conforto das poltronas e 37,25% como regular. 

O gráfico 07 permite averiguar que o nível de satisfação dos usuários no que 

diz respeito a lotação merece cautela. Os percentuais de péssimo chegam a 64,70% 

e correspondem a uma significativa reprovação neste quesito. Com isso, é evidente 

que a frota de ônibus é insuficiente para a demanda local e/ou o planejamento do 

itinerário está sendo executado de maneira errônea. Outro quesito bastante 

preocupante é sobre a pesquisa de satisfação que apresenta um percentual de 

66,66% como péssimo. Isso atesta que não há um canal de comunicação eficiente 

entre os entes envolvidos, no caso os usuários e a empresa para informações e 

sugestões. 

 

Gráfico 07: Pesquisa de opinião: Avaliação do grau de satisfação por critérios pelo usuário do 

sistema de TP. 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

O conceito pontualidade tem um percentual de 58,82% regular e 21,56% bom, 

o que mostra que há o cumprimento dos horários. Apesar disso, a pesquisa apontou 

ainda que os percentuais péssimo, ruim e regular somados totalizam um total de 

92,14% enquanto os valores bom e ótimo somam somente 7,86% no que diz 

respeito a informações nos pontos de parada e acesso a internet. Esse certamente é 

o maior problema no sistema de TP estudado e representa a uma expressiva 

reprovação neste item. 

Sobre o quesito de adaptação aos portadores de necessidades especiais 

ouve certo equilíbrio de satisfação dos entrevistados, pois 31,37% consideram como 

péssimo e 31,37% como bom. Verdade justificada pelo fato da maioria dos ônibus 



atenderem de forma positiva. Porém, há ainda ônibus não acessíveis ou em mal 

estado de funcionamento. Outro fato problemático é a própria falta de acessibilidade 

a todos os terminais e pontos de paradas, o que acaba dificultando a mobilidade dos 

mesmos. 

Segundo os dados levantados, 49,01% dos entrevistados caracterizam como 

ruim o inciso sobre veículos novos e confortáveis e 7,84% como bom. Ademais, o 

incentivo a utilização é avaliado como 58,82% péssimo e 21,56% ruim, o que 

caracteriza a falta de estímulo do poder público local. 

 

Gráfico 08: Pesquisa de opinião: Avaliação do grau de satisfação por critérios pelo usuário do 

sistema de TP. 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

Entretanto, apesar dos entrevistados avaliarem alguns itens de forma 

negativa, o sistema de TP de Palmas é em alguns pontos aceito pelo usuário. A 

pesquisa indicou que 72,56% dos entrevistados opinam como a maior vantagem de 

se utilizar o TP a disponibilidade de horários, 19,60% apontam que é a facilidade em 

chegar ao destino e 5,88% acreditam que os ônibus são mais rápidos. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Frente às mudanças introduzidas pelo processo de urbanização ao longo dos 

anos, as cidades médias apresentam-se como relevantes centros econômicos e 

demográficos onde desempenham papel de destaque na produção e no consumo 

regional. Dois critérios são considerados para a identificação das cidades médias: o 

primeiro critério diz respeito a ordem quantitativa, considerando o tamanho 

demográfico  como classificação e sendo atualmente insuficiente; o segundo critério 



identificado é de natureza qualitativa, como sua influência na rede urbana, 

importância regional, dinâmica intra-urbano, características socioeconômicas, 

infraestrutura e situação geográfica. 

Em meio aos desafios e a necessidade urgente da melhoria do transporte público 

é de suma importância a reorganização do espaço urbano principalmente em escala 

regional por meio do planejamento (em todas as áreas) do transporte, de políticas 

públicas (não só de mobilidade como também a participação popular) e assim a 

possível redução de automóveis. Objetivando, desta forma que, em um futuro 

próximo, o TP seja a forma de locomoção mais utilizado na cidade e não somente 

pela população de baixa renda. 

No que tange a análise proposta, constatou-se que um representativo número 

de entrevistados considera o serviço prestado como inferior ao indicado pelos 

padrões de qualidade apresentados. 

O supramencionado esboço propõe ações coordenadas que visam à 

mobilidade equitativa e eficiente na cidade de Palmas e para atingir esses objetivos 

foi determinado como principal projeto a criação da rede de VLT no leito carroçável 

da Avenida Teotônio Segurado e a urbanização de seu canteiro principal. 
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