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BASE DE DADOS DA 
DINÂMICA DA COBERTURA E USO DA TERRA DO 

ESTADO DO TOCANTINS 
 
 

APRESENTAÇÃO 

A Base de Dados Geográficos da Dinâmica da Cobertura e Uso da Terra do Estado do Tocantins apresenta 
dados tabulares e dados vetoriais temáticos em escala 1:100.000. 

Os dados foram gerados no escopo do Projeto de Desenvolvimento Regional Sustentável, financiado pelo 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e Tesouro do Estado do Tocantins, no 
âmbito do macrocomponente Consolidação do Sistema de Proteção Ambiental e Gestão Territorial [1]. 

DESCRIÇÃO 

Contêm dados temáticos espaciais vetoriais contínuos em escala 1:100.000, estruturados em sistema de 
informações geográficas (SIG) no formato ESRI shapefile, mapa em escala 1:1.000.000 em formato pdf e 
dados tabulares em formato Microsoft xls, referentes aos limites do estado do Tocantins. 

Os dados espaciais vetoriais geoespaciais e os mapas referem-se ao tema cobertura e uso da terra para o 
ano de 1990, 2000 e 2007. Os dados tabulares encerram informações sociais, econômicas e territoriais por 
município. 

CONTEÚDO 

A base de dados está organizada a partir das pastas: Cob_uso_1990, Cob_uso_2000, Cob_uso_2007; 
Legendas; Mapas; e Tabelas. 

ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL 

- Cob_uso_1990 = contêm dados vetoriais no formato ESRI shapefile em projeção policônica na escala 
1:100.000 relativos ao tema cobertura e uso da terra do ano de 1990 do estado do 
Tocantins  - Cobertura_Uso_100mil_1990.shp. 

- Cob_uso_2000 = contêm dados vetoriais no formato ESRI shapefile em projeção policônica na escala 
1:100.000 relativos ao tema cobertura e uso da terra do ano de 2000 do estado do 
Tocantins  - Cobertura_Uso_100mil_2000.shp. 

- Cob_uso_2007 = contêm dados vetoriais no formato ESRI shapefile em projeção policônica na escala 
1:100.000 relativos ao tema cobertura e uso da terra do ano de 2007 do estado do 
Tocantins  - Cobertura_Uso_100mil_2007.shp. 

- Legendas = contêm arquivo em formato pdf com descrição das classes do plano de informação de cobertura 
e uso da terra - Legenda_cobertura_uso_da_terra.pdf . 

- Mapas = contêm arquivo em formato pdf com mapas temático de Cobertura e Uso da Terra dos anos de 
1990, 2000 e 2007 do Estado do Tocantins em escala 1:1.000.000. 

- Tabelas = contêm arquivos tabulares em formato Microsoft xls com informações sociais, econômicas e 
territoriais referentes ao território tocantinense por município: 

                                                 
[1] Informações geradas por meio do trabalho Estudo da Dinâmica da Cobertura e Uso da Terra do Estado do Tocantins - 1990/2007, 

executado por meio de Contrato de prestação de serviços especializados firmado entre a Secretaria do Planejamento e a Consultora 
GEOAMBIENTE Sensoriamento Remoto Ltda., com interveniência da Secretaria da Infra-Estrutura (contrato nº 00144/2007). 
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- Agropecuaria_2000_2008.xls = rebanho bovino, área plantada e produção das principais 
culturas temporárias para os anos de 2000 e 2008. 

- Condicoes_de_vida.xls = indicadores escolares e e infra-estrutura domiciliar urbana para o ano 
de 2000. 

- Criacao_de_municipios. xls = dados sobre criação, instalação e origem de municípios. 
- PIB_Municipal_2002_a_2006.xls = dados sobre o Produto Interno Bruto no período de 2002 a 

2006. 
- Populacao_area_e_densidade. xls = população, área e densidade demográfica para os anos de 

2000 e 2007. 
- Populacao_municipios_2000 e 2007. xls = população urbana e rural para os anos de 2000 e 

2007. 
- RAIS.xls = relação anual de informações sociais, indicando a composição setorial do emprego 

com carteira assinada por atividade trabalhista. 
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