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BASE DE DADOS GEOGRÁFICOS DO TOCANTINS 
 

APRESENTAÇÃO 

A Base de Dados Geográficos do Tocantins apresenta dados vetoriais temáticos referentes ao território 
tocantinense em escalas 1:250.000, 1:500.000 e 1:1.000.000[ ]1 . 

Os dados foram gerados no escopo do Projeto Zoneamento Agroecológico (ZAE), financiado pelo Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e Tesouro do Estado do Tocantins, no âmbito do 
Programa de Gerenciamento da Malha Rodoviária Estadual. Além desses produtos, esta Base possui arquivos 
vetoriais elaborados e atualizados pela equipe técnica da Diretoria de Zoneamento Ecológico-Econômico 
(DZE) da Secretaria do Planejamento (Seplan), empregando ferramentas do Laboratório de 
Geoprocessamento, as quais foram adquiridas com recursos financeiros do Programa Piloto para Proteção 
das Florestas Tropicais do Brasil (PPG-7), coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e financiado 
pelo BIRD. 

DESCRIÇÃO 

Contêm dados disponíveis na Seplan, referentes a sua base de dados temáticos físico-bióticos e de cobertura 
e uso da terra, estruturados em sistemas de informações geográficas (SIGs). Estes arquivos estão disponíveis 
nos formatos dxf (arquivos de linha), ESRI shapefile, prn e hpgl (arquivos de impressão), equivalentes a cada 
uma das folhas 1:250.000 e 1:500.000 da divisão internacional que cobrem o estado do Tocantins, elaboradas 
pela Diretoria de Serviço Geográfico (DSG) do Exército e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
além de arquivos síntese na escala 1:1.000.000. 

CONTEÚDO 

A base de dados está organizada a partir das pastas Legendas, síntese_dxf, síntese_shp2008, Zee1 e Zee2. 

ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL 

- Legendas = contêm arquivos (formato pdf) com descrição das legendas e das classes dos planos de 
informação de bacias hidrográficas, cobertura vegetal e uso da terra, declividade, erodibilidade, 
geologia, geomorfologia, solos, e vegetação potencial. 

- PLANO_INFORMACAO_BACIAS_HIDROGRAFICAS = símbolos das classes de bacias 
hidrográficas e nota explicativa. 

- PLANO_INFORMACAO_COBERTURA_VEGETAL_USO_TERRA = descrição das legendas 
nas escalas 1:250.000 e 1:1.000.000. 

- PLANO_INFORMACAO_DECLIVIDADE = descrição de classes e associações de classes de 
declividade, e nota explicativa. 

- PLANO_INFORMACAO_ERODIBILIDADE = descrição das classes de erodibilidade 
potencial, nota explicativa (método) e 
nota técnica (fontes). 

- PLANO_INFORMACAO_GEOLOGIA = legenda das unidades geológicas, nota explicativa e 
nota técnica (fontes). 

- PLANO_INFORMACAO_GEOMORFOLOGIA = símbolos sobre formas de relevo, definição 
das formas e nota explicativa. 

- PLANO_INFORMACAO_PEDOLOGIA = símbolos dos grupos e associações de solos, e nota 
explicativa. 

- PLANO_INFORMACAO_VEGETACAO_POTENCIAL = símbolos das regiões fitoecológicas e 
nota explicativa. 

 
[ ]1  A primeira versão da Base de Dados Geográficos do Tocantins foi publicada no ano de 2000. 
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- síntese_dxf = contêm arquivos de linhas (formato dxf) relativos aos mapas temáticos síntese do estado do 

Tocantins na escala 1:1.000.000. Dados gerados pela equipe técnica da DZE/Seplan no ano 
de 2000. 

- apas.dxf = unidades de conservação/areas indígenas 
- AR_TO.DXF = rios Araguaia e Tocantins 
- bacias.dxf = bacias hidrográficas 
- chuva.dxf = preciptação media anual 
- cidades.dxf = pontos de localização das sedes municipais 
- clim_tem.dxf = temperatura do ar média anual 
- declivid.dxf = declividade 
- drenagem.dxf = cursos fluviais principais 
- erodibili.dxf = erodibilidade potencial dos solos 
- geologia.dxf = ambientes geológicos 
- municipi.dxf = divisão politico-administrativa 
- pot_uso.dxf = potencialidade de uso da terra 
- reg_agro.dxf = compartimentação geoambiental (regiões agroecológicas) 
- reg_fito.dxf = regiões fitoecológicas 
- relevo.dxf = formas de relevo 
- rodovias.dxf = sistema rodoviário 
- solos.dxf = solos 

- sintese _shp_2008 = contêm dados vetoriais no formato ESRI shapefile em projeção lat/long relativos aos 
mapas temáticos síntese do estado do Tocantins na escala 1:1.000.000. Dados 
atualizados pela equipe técnica da DZE/Seplan no ano de 2008. 

- Apas = unidades de conservação / áreas indígenas / áreas prioritárias e potenciais 
para conservação ambiental. 

- Atrativos_Turisticos = atrativos turísticos 
- Atrativos_Turisticos_Cientificos = sítios científicos de interesse turístico 
- Baciashidrograficas = bacias hidrográficas 
- CenaCBERS = sistema de referência do satélite CBERS 
- CenasLandsat = sistema de referência universal do satélite Landsat 
- CompartimentacaoGeoambiental = compartimentação geoambiental 
- Declividade = declividade 
- divisao estadual = linha estados limítrofes ao Tocantins 
- Erodibilidade = erodibilidade 
- Ferrovia = ferrovia norte-sul 
- FerroviaPatios = pátios da ferrovia norte-sul 
- Geologia = ambientes geológicos 
- Geologia_Line = ambientes geológicos 
- Geomorfologia = formas de relevo 
- hidrelétricas = usinas hidrelétricas projetadas, em construção e em operação 
- Hidrografia = principais cursos fluviais 
- Ilhas = principais ilhas fluviais 
- index - 100 = mapa índice na escala 1:100.000 
- index - 250 = mapa índice na escala 1:250.000 
- index - 500 = mapa índice na escala 1:500.000 
- Lagos_UHE = lagos de usinas hidreléticas projetadas, em construção e em 

operação 
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- LimiteEstado = limite do estado do Tocantins 
- LimitesMunicipais = limites de municípios 
- MassaAgua = massa d’água dos principais cursos fluviais 
- PlanoDiretorPalmas = limite do Plano Diretor de Palmas 
- PotencialidadeUsoTerra = potencialidade de uso da terra 
- PrecipitacaoMediaAnual = precipitação média anual 
- Regioes_Fitoecologicas = regiões fitoecológicas 
- Regionalização_Climatica = regionalização climática 
- Rodovias = sistema rodoviário 
- SedeMunicipais = localização das sedes municipais 
- Sistemashidrograficos = limites dos sistemas hidrográficos dos rios Araguaia e 

Tocantins 
- Solos = solos 
- Subbacias hidrográficas = sub bacias hidrográficas 
- TemperaturaArMédiaAnual = temperatura do ar média anual 

- Zee1 = contém arquivos de impressão (formato hpgl) dos mapas temáticos referentes a cada folha MIR em 
escala 1:250.000 e 1:500.000 e arquivos da tabela do zoneamento agroecológico (formato xls e de 
impressão - prn). As informações estão distribuídas nas pastas 250.000 e 500.000. 

- 250000 = contêm arquivos de impressão (formato hpgl) referentes a cada folha MIR na escala 
1:250.000 dos mapas temáticos de bacias hidrográficas, declividade, erodibilidade 
potencial, geologia, geomorfologia, formas de relevo, pedologia, vegetação potencial, e 
cobertura e uso da terra - 1996. 

mir172, mir173, mir199, mir200, mir226, mir227_8, mir252_3, mir254_5, mir278, mir279, 
mir280_1, mir303, mir304, mir305, mir306, mir323, mir324, mir325, mir326, mir343, mir344, 
mir345, mir346, mir360_1, mir362 

• hpgl = arquivo de impressão 
- *bac = bacias hidrográficas 
- *dec = declividade 
- *erod = erodibilidade potencial 
- *geol = geologia 
- *geom = formas de relevo 
- *ped = pedologia 
- *uso = cobertura e uso da terra - 1996 
- *veg = vegetação potencial 

- 500000 = contêm arquivos de tabela (formato xls) e de impressão (formato prn) do zoneamento 
agroecológico, bem como arquivos de impressão (formato hpgl) referentes a cada folha 
MIR na escala 1:500.000 das unidades agroecológicas. 

• hpgl = arquivos de impressão do zoneamento agroecológico 
- alvorada, imperatriz, jalapao, lizarda, maraba, miracema, palmas, parana, 

tocantinopolis, xambioa 

• legenda_xls = arquivos da tabela contendo nota explicativa e metodologia de 
execução do zoneamento agroecológico, em formato xls 

- legenda1 
- legenda2 
- legenda3 
- legenda4 

• plotagem = arquivos de plotagem da tabela do zoneamento agroecológico 
- legenda1.prn 
- legenda2.prn 
- legenda3.prn 
- legenda4.prn 
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- Zee2 = contém dados espaciais em escala 1:250.000 e 1:500.000, referentes a cada folha MIR, em formatos 

dxf e ESRI shapefile. 

- 250000 = contêm arquivos com dados vetoriais temáticos em escala 1:250.000, referentes a cada 
folha MIR, em projeção UTM. Os arquivos estão organizados nas pastas dxf e shp, que 
contêm dados em formato dxf e ESRI shapefile, respectivamente. 

MIR172, MIR173, MIR199, MIR200, MIR226, MIR227_8, MIR252_3, MIR254_5, MIR278, 
MIR279, MIR280_1, MIR303, MIR304, MIR305, MIR306, MIR323, MIR324, MIR325, 
MIR326, MIR343, MIR344, MIR345, MIR346, MIR360_1, MIR362 

• dxf 

• shp 

- a*bac = bacias hidrográficas 
- a*chu = precipitação média anual 
- a*cli = temperatura do ar média anual 
- a*dec = declividade  
- a*dre = cursos fluviais 
- a*erod = erodibilidade potencial dos solos 
- a*geo = gratículas das coordenadas geográficas 
- a*geol = geologia 
- a*geom = formas de relevo 
- a*grd = grades de coordenadas utm 
- a*mcp = divisão político-administrativa 
- a*mol = moldura da folha 
- a*ped = solos 
- a*rod = sistema viário 
- a*sede = pontos de localização das sedes municipais 
- a*temp = temperatura do ar média anual 
- a*uso = cobertura e uso da terra - 1996 
- a*veg = vegetação potencial 

- 500000 = contêm dados vetoriais do zoneamento agroecológico em escala 1:500.000, referentes a 
cada folha MIR, em projeção UTM. Os arquivos estão organizados nas pastas dxf e shp, 
que contêm dados em formato dxf e ESRI shapefile, respectivamente. 

Alvorada, Imperatriz, Jalapao, Lizarda, Maraba, Miracema, Palmas, Parana, Tocantinopolis, 
Xambioa 

• dxf 

• shp 
- *_dre = bacias hidrográficas 
- *_grd = grades de coordenadas UTM 
- *_mol = moldura da folha 
- *_rod = sistema viário 
- *_tcid = toponímias sedes municipais 
- *_zae = zoneamento agroecológico 
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ORIGEM DOS PLANOS DE INFORMAÇÃO 

Foram gerados no escopo do Projeto Zoneamento Agroecológico (ZAE) do Estado do Tocantins[ ]2 , os planos 
de informação referentes aos temas: bacias hidrográficas; cursos fluviais; declividade, erodibilidade; geologia; 
geomorfologia; precipitação média anual; regionalização climática; solos; temperatura do ar média anual; 
vegetação potencial; e zoneamento agroecológico. 

O tema potencialidade de uso da terra foi gerado, no ano de 1999, pela equipe de DZE/Seplan com aporte dos 
dados do ZAE. A execução do plano de informação cobertura vegetal e uso da terra foi conduzido pela equipe 
da DZE/Seplan por meio de contratação de serviços técnicos especializados[ ]3 . 

Foram gerados e/ou atualizados pela equipe técnica da DZE/Seplan os planos de informação referentes aos 
temas: atrativos turísticos, ferrovia norte-sul; lagos de usinas hidrelétricas; limites de municípios; limite do 
estado do Tocantins; limites dos sistemas hidrográficos dos rios Araguaia e Tocantins; localização das sedes 
municipais; massa d’água dos principais cursos fluviais; pátios da ferrovia norte-sul; sistema rodoviário; 
unidades de conservação / áreas indígenas / áreas prioritárias e potenciais para conservação ambiental; 
principais ilhas fluviais; usinas hidrelétricas; e principais cursos fluviais. 

Os temas geologia, geomorfologia (relevo), solos e vegetação potencial (regiões fitoecológicas) foram obtidos 
a partir das minutas originais, interpretadas em escala 1:250.000, dos levantamentos de recursos naturais 
conduzidos por meio dos projetos Radam e Radambrasil [ ]4 . Estes planos de informação foram gerados por 
meio de: (i) revisão das minutas originais recortadas para o território tocantinense; (ii) compatibilização e 
uniformização de legendas[ ]5 ; (iii) digitalização das minutas originais revisadas em sistema Inpe/SIG[ ]6 .O tema 
geologia contempla as principais unidades litoestratigráficas, formações e estruturas geológicas situadas nos 
diferentes ambientes geológicos do Tocantins. O tema geomorfologia abrange as principais unidades 
geomorfológicas, modelados dominantes e destacáveis no relevo. O tema pedologia encerra as principais 
unidades pedológicas e associações de solos dominantes. O tema vegetação potencial abrange as unidades e 
regiões fitoecológicas, contendo a vegetação original sem a ação antrópica. Para detalhamento das classes 
destes temas, indica-se utilizar a descrição contida nas publicações dos projetos Radam e Radambrasil, 
considerando a área de abrangência para cada volume. 

Os temas precipitação média anual, regionalização climática, e temperatura do ar média anual, foram obtidos 
na escala 1:1.000.000 a partir de dados de temperatura do período de 1961-1990 do Tocantins e vizinhança 
pelo método Kringing de normais climatológicas de 8 estações climatológicas do Instituto Nacional de 
Metereologia (Inmet) e de temperatura estimada calculada para os 43 postos pluviométricos do Departamento 
Nacional de Água e Energia Elétrica (DNAEE)[ ]7 , processados pelo Núcleo de Estudos Metereológicos, 
Recursos Hídricos e Gestão Territorial da Fundação Universidade do Tocantins (Nemet / Unitins). Para obter-

 
[ ] 2 O Projeto Agroecológico do Estado do Tocantins foi desenvolvido no período 1996-1999 por meio de cooperação técnica entre o Estado 

do Tocantins e o Núcleo de Monitoramento Ambiental e de Recursos Naturais por Satélite da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (NMA/Embrapa). Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do Projeto de Gerenciamento da Malha Rodoviária Estadual, 
executado entre a Secretaria de Transporte e Obras (atualmente, Secretaria de Infra-Estrutura) e Sistema Estadual de Planejamento e 
Meio Ambiente (atualmente, Secretaria do Planejamento).

[3] Serviço executado pela Imagem Sensoriamento S/C Ltda, no período 1997-1998. 
[4] Os projetos Radam e Radambrasil foram conduzidos pelo Governo Federal por meio do Ministério das Minas e Energia nas décadas de 

1970 e 1980. A atual superfície do estado do Tocantins abrange seis folhas, publicadas na série Levantamento de Recursos Naturais, a 
saber: (i) Parte das folhas SC.23.Rio São Francisco e SC.24 Aracajú - volume 1, 1973; (ii) SB. Teresina e parte da Folha SB.24 
Jaguaribe - volume 2, 1973; (iii) SB.Araguaia e parte da Folha SC.22 Tocantins - volume 4, 1974; (iv) SC.22 Tocantins - volume 22, 
1981; (v) SD.22 Goiás - volume 25, 1981; e (vi) SD. 23 Brasília - volume 29, 1982. 

[5] Informa-se que por questões metodológicas voltadas à uniformização e compatibilização das legendas, o tema geomorfologia foi 
classificado em nível de modelados, enquanto algumas folhas dos Projetos Radam e Radambrasil apresentam classificação em nível de 
unidade geomorfológica ou de região geomorfológica. 

[6] No caso do tema geologia, para produção da informação sobre ambientes geológicos foi realizada também a integração do Mapa 
Geológico do Estado de Goiás, produzido pelo Departamento de Pesquisa de Recursos Minerais (DNPM) e Companhia de Pesquisa de 
Recursos Minerais (CPRM) em 1987.  

[7] Atualmente, as competências do DNAEE são exercidas pela Agência Nacional de Águas (ANA) e pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL). 
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se a temperatura do ar média anual levou-se em consideração o relevo para correções de temperatura com a 
altitude. A regionalização climática foi constituída a partir da integração dos planos de informação de 
precipitação média anual, temperatura do ar média anual, dados do balanço hídrico dos postos e estações 
climatológicas, e mapa de compartimentação geoambiental do Tocantins; adotando-se o método de 
Thornthwaite e os elementos do balanço hídrico de Thornthwaite-Mather para o período 1961-1990. 

O plano de informação de bacias hidrográficas - disponível nas pastas síntese_dxf, Zee1 e Zee2 - contém as 
30 principais bacias hidrográficas dos sistemas hidrográficos do Tocantins e Araguaia, geradas com apoio de 
cartas topográficas DSG/IBGE em escala 1:250.000 (conjugando a geração de um modelo digital de elevação, 
obtido da digitalização de curvas de nível) e imagens de satélite, a partir de classificação do DNAEE. 
Posteriormente, esta informação foi atualizada pela equipe técnica da DZE/Seplan, com apoio de dados na 
escala 1:100.000 da Base Cartográfica Digital Contínua[ ] 8 e de imagens de satélite CBERS2. Além disso, 
foram também criados novos planos de informação de sub bacias hidrográficas, que subdivide-se em 219 sub 
bacias, e de limites dos sistemas hidrográficos dos rios Araguaia e Tocantins. Estes planos de informação 
atualizados estão contidos na pasta síntese_shp. 

O plano de informação de cobertura vegetal e uso da terra foi obtido com base em mapeamento da cobertura 
e uso da terra em escala 1:250.000, realizado por meio de interpretação de imagens orbitais Landsat 5 TM em 
composição colorida das bandas 4R, 5G, 3B do ano de 1996, informação auxiliar as cartas de vegetação dos 
projetos Radam e Radambrasil e cartas topográficas elaboradas pela DSG e IBGE, e trabalhos de campo com 
sobrevôo para reconhecimento das unidades mapeadas. Contém os dados de uso e cobertura vegetal das 
terras com legenda compatibilizada para todo o estado do Tocantins referente: às classes de vegetação 
natural primária e secundária (segundo a classificação adotada pelo IBGE); pastagens natural e plantada; 
áreas agrícolas permanente e temporária; reflorestamento (com identificação de gênero vegetal); corpos 
hídricos e áreas urbanizadas 

O plano de informação de cursos fluviais foi gerado a partir da digitalização, em sistema Inpe / SGI, das cartas 
topográficas elaboras pela DSG e IBGE na escala 1:250.000. 

O plano de informação de declividade foi obtido a partir de dados vetoriais de cartas topográficas para cada 
folha 1:250.000 da divisão internacional, elaboradas pela DSG e IBGE, e imagens de mosaicos 
semicontrolados de radar, na escala 1:250.000, dos projetos Radam e Radambrasil. As classes de 
declividades foram geradas a partir de um modelo digital de elevação, obtido da digitalização de curvas de 
nível com eqüidistância de 100 m. O confronto destas unidades aos mosaicos semicontrolados de radar e às 
cartas altimétricas permitiu o ajuste de linhas e contornos. Quando pertinente, dada a escala das cartas e a 
eqüidistâncias das curvas de nível, foram criadas associações de declive a partir das classes básicas[ ]9 . 

O plano de informação de erodibilidade potencial dos solos foi obtido por meio da constituição e manipulação 
digital das classes de declividade e o potencial erosivo dos solos, considerando-se a interpretação das 
seguintes fontes de informação: folhas topográficas do IBGE e da DSG, na escala 1:250.000; minutas das 
folhas de interpretação temáticas de solos, geologia e geomorfologia, na escala1:250.000; imagens 
multiespectrais do satélite Landsat TM nas bandas 3, 4 e 5, na escala 1:250.000 (1996); imagens de mosaicos 
semicontrolados de radar, na escala 1:250.000, dos projetos Radam e Radambrasil; relatórios de pedologia, 
geomorfologia e geologia dos projetos Radam e Radambrasil; e Mapa Geoambiental do Estado do Tocantins, 
na escala 1:1.000.000, produzido pelos técnicos do Divisão de Geociências do Centro-Oeste (Digeo-CO) da 

 
[8] A Base Cartográfica Digital Contínua corresponde a uma base cartográfica de referência digital contínua para todo o estado do Tocantins 

no formato vetorial. Resulta das vetorizações, ajustes, complementações, atualizações e integração dos 127 arquivos digitais das cartas 
topográficas e/ou fotolitos produzidos pelo IBGE/DSG, na escala 1:100.000. Sua execução foi conduzida pelo Instituto Natureza do 
Tocantins (Naturatins) no período 2003-2004. 

[9] Elas apresentam seis classes, indicando a inclinação do terreno em graus e evidenciando de per si as áreas com maiores riscos de 
erosão e serem aplicadas em mapas de capacidade de uso das terras, de erodibilidade etc. As classes são as mesmas adotadas por 
vários sistemas internacionais de avaliação de terras, como por exemplo, o da Organização das Nações Unidas para Agricultura e 
Alimentação (Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO). 
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Diretoria de Geociências (DGC) do IBGE (Digeo-CO/DGC/IBGE), em 1995. Para detalhamento do método 
empregado para a confecção deste plano de informação, ver pasta Legendas. 

O plano de informação do zoneamento agroecológico corresponde a uma compartimentação do território 
tocantinense hierarquizada em 5 domínios morfoestruturais, 28 regiões ecológicas, 89 setores agroecológicos 
e 212 unidades agroecológicas. Nele as unidades são caracterizadas, cobrindo desde os parâmetros 
geológicos, passando pela ecodinâmica da paisagem, usos dominantes até os de aptidão agrícola das terras, 
considerando ainda indicação de áreas para unidades de conservação. Este plano de informação foi gerado 
na escala 1:500.000, considerando a interpretação conjugada das seguintes fontes de informação: minutas 
dos planos de informação do Projeto Zoneamento Agroecológico do Tocantins; folhas topográficas do IBGE e 
da DSG, na escala 1:250.000; imagens multiespectrais do satélite Landsat TM, ano 1996, nas bandas 3, 4 e 5, 
na escala 1:250.000; imagens de mosaicos semicontrolados de radar, na escala 1:250.000, dos projetos 
Radam e Radambrasil; mosaicos multitemporais de Índices Normalizados de Vegetação (NDVI), imagens e 
composições do satélite NOAA /AVHRR[ ]10  para o Estado do Tocantins, gerados pela Embrapa Monitoramento 
por Satélite; relatórios de pedologia, geomorfologia e geologia dos projetos Radam e Radambrasil; Mapa 
Geoambiental do Estado do Tocantins, na escala 1:1.000.000, produzido pelos técnicos da Digeo-
CO/DGC/IBGE, em 1995; e levantamentos e dados de campo[ ]11 . 

O plano de informação de potencialidade de uso da terra foi gerado na escala 1:1.000.000 com base na 
interpretação dos parâmetros descritos para cada uma das 212 unidades agroecológicas do plano de 
Informação de zoneamento agroecológico. Foram considerados, principalmente, parâmetros relativos aos 
solos, relevo, aptidão agrícola, cobertura do solo e ecodinâmica. Equivale a uma classificação das terras do 
Tocantins em seis tipos de zonas de uso da terra, para as regiões fitoecológicas do Cerrado, Floresta 
Estacional e Floresta Ombrófila, sendo: três zonas de diferentes intensidade de produção, uma zona de 
produção especial, uma zona crítica e uma zona de uso legal restrito e controlado. Para detalhamento desta 
informação, utilizar a publicação Uma Indicação de Potencial de Uso das Terras do Tocantins[ ]12 . 

O plano de informação de informação de atrativos turísticos foi criado a partir da espacialização da base de 
dados disponível na Seplan, de informações fornecidas pela Secretaria do Turismo e da classificação dos 
tipos de atrativos turísticos [ ]13 . 

Os planos de informação relativos aos temas ferrovia norte-sul e pátios de ferrovia norte sul foram criados e 
atualizados por meio de bases vetoriais cedidas pela Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 

O plano de informações sistema rodoviário foi atualizado a partir da Base de Dados Geograficos da Malha 
Rodoviária do Estado do Tocantins (Seinf/Dertins/STEC/SIG, 2007), cedida pelo Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado do Tocantins (Dertins). Esta base foi obtida por meio de levantamento de campo com 
equipamento Global Position System (GPS) de precisão, pós-processado com apoio do programa GPS 
Pathifinder Office. 

Os planos de informações de usinas hidrelétricas e lagos de usinas hidrelétricas foram atualizados com 
memoriais descritivos obtidos na ANA e ANEEL. 

O plano de informação relativo às unidades de conservação / áreas indígenas / áreas prioritárias e potenciais 
para conservação ambiental (apas) foi criado a partir dos memoriais descritivos das unidades de conservação 
e terras indígenas. Delimitou-se as áreas potenciais para conservação com base nos dados temáticos de 
erodibilidade potencial dos solos, bacias hidrográficas, cobertura vegetal e uso da terra do ano de 1996 e em 

 
[10] National Oceanic and Atmospheric Administration / Advanced Very High Resolution Radiometer. 
[11] Para maiores informações sobre o plano de informação zoneamento agroecológico vide arquivos da tabela do zoneamento 

agroecológico (legenda-xls) na pasta Zee1. 
[12] Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente (Seplan). Diretoria de Zoneamento Ecológico-Econômico (DZE). Uma Indicação de 

Potencial de Uso das Terras do Tocantins. Org. por Ricardo Ribeiro Dias. Palmas, Seplan/DZE, 2000. 14p., ilust. 
[13] Dado gerado em 1999. 
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informações sobre a representatividade dos ecossistemas de cerrado e floresta e aos interesses de cênicos e 
paisagísticos. As áreas prioritárias para conservação ambiental foram delineadas pelos estudos de 
biodiversidade conduzidos pelas secretarias estadual do Planejamento e de Recursos Hídricos e Meio 
Ambiente. Posteriormente, este plano foi atualizado também com dados contidos na Base Cartográfica Digital 
Contínua. 

Para a obtenção do tema limites de municípios foram utilizados memoriais descritivos dos municípios do 
Tocantins, publicados no Diário Oficial do Estado, e a digitalização dos limites municipais contidas nas cartas 
topográficas em escala 1:100.000 elaborados pela DSG e IBGE. Posteriormente, esta base foi atualizada com 
arquivos vetoriais da Base Cartográfica Digital Contínua. 

Finalmente, informa-se que a Base Cartográfica Digital Contínua subsidiou a atualização dos planos de 
informação dos temas limite do estado do Tocantins; e localização das sedes municipais; e a criação dos 
temas massa d’água dos principais cursos fluviais; principais ilhas fluviais; e principais cursos fluviais. 

 

Secretaria do Planejamento. Superintendência de Planejamento e Gestão Central de Políticas 
Públicas. Diretoria de Zoneamento Ecológico-Econômico (DZE). Base de Dados Geográficos do 
Tocantins. versão 2008. Palmas, Seplan/DZE, 2009. DVD-ROM. (Dados vetoriais temáticos 
estruturados em escalas 1:250.000, 1:500.000 e 1:1.000.000). 

 

Documento disponível no sítio www.seplan.to.gov.br . 

 

Secretaria do Planejamento 
Superintendência de Planejamento e Gestão Central de Políticas Públicas 
Diretoria de Zoneamento Ecológico-Econômico 
AANO - Esplanada das Secretarias, s/n, Centro 
CEP: 77.001-002, Palmas - TO 
Tel: (63) 3212.4495 - 3212.4493 
Fax: (63) 3212.4497 - 3212.4495 - 3212.4493 
Sítio: http://www.seplan.to.gov.br
E-mail: ascom.seplan.to@gmail.com / ascom@seplan.to.gov.br
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