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_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Palavra do Governador 

O meu governo, após ampla discussão com a sociedade, definiu como um dos 
seus macroobjetivos no PPA 2004-2007 o aumento da produção com desenvolvimento 
sustentável, tendo como orientações básicas a redução das desigualdades regionais, a 
promoção de oportunidades à população tocantinense e a complementaridade com as 
iniciativas em nível nacional para os setores produtivo e ambiental na Amazônia Legal e no 
Corredor Araguaia-Tocantins. 

Para o aumento da produção com desenvolvimento sustentável, entre outras 
ações, temos conduzido a elaboração dos zoneamentos ecológico-econômicos e dos planos 
de gestão territorial para as diversas regiões do Estado. Estas ações permitem a identificação, 
mapeamento e descrição das áreas com importância estratégica para a conservação ambiental 
e das áreas com melhor capacidade de suporte natural e socioeconômico para o 
desenvolvimento das atividades e empreendimentos públicos e privados. 

Fico feliz em entregar à sociedade mais um produto relacionado ao 
Zoneamento Ecológico-Econômico e ao Plano de Gestão Territorial da Região Norte do 
Tocantins, e ratifico o meu compromisso com a melhoria da qualidade de vida da população 
residente na referida área, pautado na viabilização de atividades e empreendimentos, na 
redução da pobreza e na conservação dos recursos hídricos e biodiversidade. 

Confio plenamente no uso das informações desta publicação e afirmo que o 
Estado do Tocantins caminha, a passos largos, rumo a um novo estágio de desenvolvimento 
econômico e social, modelado pela garantia de boa qualidade de vida às próximas gerações. 

Marcelo de Carvalho Miranda 
Governador



 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A Word from the Governor  

My government, after a broad discussion with society, has defined as one of its 
macro objectives in the 2004-2007 PPA (Pluriannual Plan) the increase of the State’s output 
with sustainable development, having as basic guidelines the reduction of regional inequalities, 
the promotion of opportunities to the Tocantins people and the complement of the national level 
initiatives for the Legal Amazon and the Araguaia-Tocantins corridor production and 
environmental sectors. 

To increase production with sustainable development, among other actions, we 
are setting up ecological-economic zoning and territorial management plans for the various 
State regions. These actions allow the categorizing, mapping and description of environmental 
conservation areas of strategic importance and of the areas with better natural and socio-
economic support capacity for carrying-out the public and private activities and enterprises. 

I’m glad to bring forth another product of the Ecological-Economic Zoning and 
of the Tocantins State North Region Territorial Management Plan, and confirm my commitment 
with the improvement of the region’s people quality of life, centered on the feasibility of the 
activities and enterprises, in poverty reduction and in the preservation of the water resources 
and biodiversity. 

I fully endorse the use of the information of this booklet and am truly confident 
that the Tocantins State is heading, with large steps, towards a new stage of economic and 
social development, designed to ensure the best quality of life to the next generations. 

Marcelo de Carvalho Miranda 
Governor



 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Apresentação 

O Governo do Estado do Tocantins tem conseguido incorporar o segmento 
ambiental no planejamento e gestão das políticas públicas. Por meio do Zoneamento 
Ecológico-Econômico (ZEE), considerado o ponto estratégico do Estado para possibilitar 
avanços no desenvolvimento econômico com conservação e proteção ambiental, a Seplan tem, 
eficientemente, gerado produtos que subsidiam a gestão do território tocantinense. 

Buscando aumentar a lista de produtos do Zoneamento Ecológico-Econômico 
disponíveis para a sociedade e os órgãos dos governos federal, estadual e municipal, 
apresento o estudo “Vulnerabilidade das Paisagens à Perda de Solos da Folha SB.23-V-C 
(Imperatriz)”, o qual foi elaborado com recursos do Tesouro do Estado e do Programa Piloto 
para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG-7), através do Ministério do Meio 
Ambiente e do Banco Mundial. 

O estudo de vulnerabilidade de paisagens à perda de solos, realizado a baixo 
custo, teve como principais instrumentos os planos de informações da base de dados da 
Seplan e imagens de satélite, complementados com trabalho de campo. Sobre estes dados 
aplicou-se metodologia para definição das unidades territoriais básicas e a determinação dos 
índices de vulnerabilidade de paisagens à perda de solos através da análise de cada um dos 
seus componentes (rochas, solos, relevo, cobertura vegetal e clima). Estas informações 
permitiram a caracterização das unidades de paisagem, classificadas como vulnerável, 
moderadamente vulnerável, medianamente estável/vulnerável, moderadamente estável e/ou 
estável. O objetivo principal deste estudo foi gerar informações em quantidade e qualidade 
suficientes para a subsidiar elaboração do ZEE do Norte do Tocantins. 

Sumarizando, o estudo ora apresentado supre, momentaneamente, a falta de 
mapeamentos tradicionais na escala 1:250.000 e se traduz numa contribuição desta Seplan 
para a ampliação do conhecimento dos recursos naturais do Tocantins e subsídio para o 
planejamento regional. 

Lívio William Reis de Carvalho 
Secretário do Planejamento e Meio Ambiente





 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Resumo 

O presente estudo objetiva conhecer e espacializar o grau de vulnerabilidade das 
paisagens naturais à erosão na superfície corresponde à Folha Imperatriz (SB.23-V-C) no  
território tocantinense. A área mapeada tem cerca de 4.120km² e está delimitada a Sul e a 
Norte, respectivamente, pelos paralelos 6º00’00” e aproximadamente 5º10’00” de latitude sul, a 
Oeste pelo meridiano 48º00’00” de longitude oeste e a Leste pelo rio Tocantins. O trabalho foi 
realizado utilizando-se os dados de geologia, geomorfologia, solos, cobertura vegetal e clima 
obtidos no âmbito do Projeto de Gestão Ambiental Integrada da Região do Bico do Papagaio e 
em conformidade com a metodologia desenvolvida por CREPANI et al. (1996). Como 
metodologia podemos elencar as seguintes etapas: (i) levantamento e análise bibliográfica; (ii) 
compatibilização dos mapas temáticos; (iii) definição das unidades territoriais básicas; (iv) 
determinação dos índices de vulnerabilidade; (v) elaboração de mapa preliminar; (vi) 
planejamento e realização de trabalho de campo; (vii) reinterpretação de dados. Estes 
procedimentos permitiram a caracterização das unidades de paisagem naturais, classificadas 
como vulnerável, moderadamente vulnerável, medianamente estável/vulnerável, 
moderadamente estável e/ou estável. Foram gerados mapas de classes de vulnerabilidade e 
estimadas as respectivas áreas. 
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1.1 – Apresentação 

O presente trabalho é resultado de uma das atividades 
do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) dentro do 
Projeto de Gestão Ambiental Integrada (PGAI) da 
Região do Bico do Papagaio, que pertence ao 
Subprograma de Políticas de Recursos Naturais 
(SPRN) - Programa Piloto para Proteção das Florestas 
Tropicais do Brasil (PPG-7). Este subprograma foi 
implementado por meio de convênio entre o Ministério 
do Meio Ambiente (MMA) e a Secretaria do 
Planejamento e Meio Ambiente (Seplan). 

Este estudo foi realizado com o intuito de se conhecer 
e espacializar o grau de vulnerabilidade à perda de 
solos das diferentes paisagens naturais e antropizadas 
existentes na área do área do ZEE do Norte do Estado 
do Tocantins e prever seu comportamento face às 
alterações impostas por diversas formas de ocupação 
(risco de degradação ambiental). 

O trabalho foi executado em conformidade com a 
metodologia foi desenvolvida por Crepani et al. (1996), 
utilizando-se os temas geologia, geomorfologia, solos, 
cobertura e uso da terra e clima, cujas informações 
foram adquiridas no âmbito do ZEE do PGAI da 
Região do Bico do Papagaio. 

O estudo consistiu na execução de um mapeamento 
na escala 1:250.000, objetivando a compartimentação 
da área do ZEE do Norte do Estado do Tocantins em 
unidades territoriais básicas classificadas com 
vulnerabilidade muito alta, alta, moderada, baixa e 
muito baixa. 

1.2 – Localização e acesso 

A área mapeada cobrindo parte da Folha Imperatriz 
(SB.23-C-V), tem aproximadamente 4.120km² e está 
delimitada a Sul e a Norte, respectivamente, pelas 
coordenadas de 6º00'00" e aproximadamente 5º10'00" 
de latitude sul, a Oeste pela coordenada de 48º00'00" 
de longitude oeste e a Leste pelo rio Tocantins (Figura 
1). O rio Tocantins une as coordenadas extremas norte 
e leste da área, formando um arco na confrontação do 
Estado do Tocantins com o Estado do Maranhão. Em 
relação às folhas geográficas na escala 1:100.000 da 
Carta Internacional ao Milionésimo (CIM), a área 
engloba integral ou parcialmente as folhas: 

Cidelândia....................SB-23-V-C-I.......................IBGE 

Axixá do Tocantins.......SB-23-V-C-IV....................IBGE 

Imperatriz.....................SB-23-V-C-V.....................IBGE 

Situada no extremo norte do Estado do Tocantins, a 
área abrange parcial ou totalmente os municípios de 
Araguatins, Augustinópolis, Axixá do Tocantins, 
Carrasco Bonito, Itaguatins, Maurilândia do Tocantins, 
Praia Norte, Sampaio, São Bento do Tocantins, São 
Miguel do Tocantins e Sítio Novo do Tocantins. 

O acesso terrestre, a partir de Palmas, se dá através 
de dois percursos. No primeiro, percorre-se a rodovia 
TO-080 até a cidade de Paraíso do Tocantins seguindo 
rumo norte pela BR-153 (Belém-Brasília), passando 
pelas cidades de Guaraí, Araguaína e Wanderlândia. 
Desta, pela BR-226, chega-se a Darcinópolis. Toma-se 
então a direção de Araguatins pelas rodovias TO-134 e 
BR-230 (Rodovia Transamazônica) e, pouco antes do 
acesso a balsa que atravessa o rio Araguaia para o 

1
Introdução



Zoneamento Ecológico-Econômico  Vulnerabilidade de Paisagens - SB.23-C-V (Imperatriz) 

 2

Estado do Pará, toma-se a TO-010, chegando-se a 
Araguatins. Daí segue-se pela TO-404 até 
Augustinópolis, no centro rodoviário da área em 
estudo, após haver-se percorrido aproximadamente 
680km a partir de Palmas. Neste primeiro percurso 
todo o trajeto se faz por meio de rodovias 
pavimentadas. 

Na segunda opção, parte-se Palmas pela rodovia 
TO-010 em direção a cidade de Lajeado, num trecho 
de 50 km, donde segue-se, após a travessia do rio 
Tocantins em balsa, por mais 21km até o município de 
Miracema do Tocantins. Desta localidade percorre-se 
21km pela rodovia TO-342 até Miranorte e, daí, 
seguindo-se pelas rodovias BR-153 e BR-226 
passando por Guaraí, Araguaína e Darcinópolis, 
alcança-se Aguiarnópolis, num trecho de 390 km. 

Desse ponto, após percorrer 30km pela rodovia TO-
126, encontra-se Tocantinópolis - até esta localidade o 
percurso é feito por rodovias pavimentadas. Seguindo-
se pela TO-126, em um trecho de 40km de rodovia 
sem pavimentação, chega-se a área em estudo. 

Na área destacam-se as rodovias pavimentadas BR-
230, TO-126 (Sítio Novo do Tocantins-rio Tocantins), 
TO-134 (Axixá do Tocantins-BR-230), TO-201 (Sítio 
Novo do Tocantins-Axixá do Tocantins-Augustinópolis) 
e TO-404 (Augustinópolis-Araguatins). A rodovia TO-
126 (Itaguatins-Sítio Novo do Tocantins-São Miguel do 
Tocantins-rio Tocantins) encontra-se em processo de 
pavimentação. As rodovias TO-126 (Maurilândia do 
Tocantins-Itaguatins), TO-404 (Augustinópolis-Praia 
Norte) e TO-403 (TO-404-Sampaio) estão trafegáveis 
com piso de revestimento primário. 

Partindo das rodovias estadual e federal, existe uma 
boa rede de estradas municipais e de fazendas. 

O transporte fluvial restringe-se a pequenas 
embarcações que trafegam pelo rio Tocantins, 
apresentando apenas expressividade local.  

O transporte aéreo é limitado à operação de táxis 
aéreos, sendo as pistas de pouso de leito natural. A 
região é atendida pela cidade de Imperatriz, no 
Maranhão, localizada a Leste da área mapeada, no 
que diz respeito a vôos regionais das principais 
empresas de aviação comercial do país. 

1.3 – Material e base de dados 

Foram utilizados para o mapeamento da vulnerabilidade 
das paisagens à perda de solos da Folha Imperatriz, 
Estado do Tocantins, os seguintes dados e materiais: 

- mapa geológico e texto explicativo da base de 
dados do Projeto de Gestão Ambiental Integrada 
da Região do Bico do Papagaio, na escala 
1:250.000, referente à folha SB.23-V-C - 
Imperatriz; 

- mapa de geomorfologia e texto explicativo da base 
de dados do Projeto de Gestão Ambiental 
Integrada da Região do Bico do Papagaio, na 
escala 1:250.000, referente à folha SB.23-V-C - 
Imperatriz; 

- mapa de solos e texto explicativo da base de dados 
do Projeto de Gestão Ambiental Integrada da 
Região do Bico do Papagaio, na escala 
1:250.000, referente à folha SB.23-V-C - 
Imperatriz; 

- mapa de cobertura e uso da terra e texto explicativo 
da base de dados do Projeto de Gestão Ambiental 
Integrada da Região do Bico do Papagaio, na 
escala 1:250.000, referente à folha SB.23-V-C - 
Imperatriz; 

- zoneamento edafoclimático e texto explicativo da 
base de dados do Projeto de Gestão Ambiental 
Integrada da Região do Bico do Papagaio, na 
escala 1:250.000, referente à folha SB.23-V-C - 
Imperatriz; 

- imagens dos sensores TM e ETM+ dos satélites 
Landsat 5 e 7, composição colorida das bandas 
TM3(B), TM4(R) e TM5(G), em papel fotográfico, 
na escala 1:250.000 e em meio digital, referente à 
órbita/ponto 222/64 (24/07/1997 e 06/06/2000); 

- folhas SB.23-V-C - Imperatriz, SB.22-X-D Marabá e 
SB.23-Y-A Tocantinópolis, como base das 
informações cartográficas - rede hidrográfica, rede 
viária, cidades, toponímia e coordenadas 
geográficas e UTM, e; 

- folhas SB.23-V-C-I - Cidelândia, SB.23-V-C-IV 
Axixá do Tocantins e SB.23-V-C-V - Imperatriz. 
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1.4 – Metodologia 

Como metodologia procedeu-se com a divisão do 
trabalho nas seguintes etapas sucessivas: (i) 
levantamento e análise bibliográfica; (ii) compatibilização 
dos mapas temáticos; (iii) definição das unidades 
territoriais básicas; (iv) determinação dos índices de 
vulnerabilidade; (v) elaboração de mapa preliminar; (vi) 
planejamento e realização de trabalho de campo; (vii) 
reinterpretação de dados, e; (viii) elaboração de texto 
explicativo. 

Através do levantamento e análise bibliográfica, montou-
se um acervo sobre os recursos naturais da área em 
estudo em termos de geologia, geomorfologia, solos, 
cobertura e uso da terra, e clima, definindo um marco 
zero para continuidade dos trabalhos. Este marco zero 
contou com as informações do Projeto RADAMBRASIL, 
zoneamento agroecológico executado pela SEPLAN e 
dos textos explicativos dos estudos temáticos realizados 
no âmbito do ZEE no PGAI da Região do Bico do 
Papagaio. 

A compatibilização dos mapas temáticos de geologia, 
geomorfologia e solos, na escala 1:250.000 foi realizada 
de modo digital na tela do computador, resultando na 
unificação dos limites comuns entre as unidades dos 
temas. Esta operação foi realizada por meio do sistema 
de informações geográficas ARCView e PC ARC/Info 
tendo como base de informação a imagem do satélite 
Landsat 7 em composição colorida ETM+ 3B, 4R e 5G. 

A definição das unidades territoriais básicas foi feita com 
o aproveitamento e revisão dos polígonos do mapa de 
cobertura e uso da terra, elaborado na escala 1:250.000, 
apoio na imagem do satélite Landsat 7 em composição 
colorida ETM+ (3B, 4R e 5G) e com a integração do 
mapa de cobertura e uso da terra com os mapas de 
geologia, geomorfologia e solos compatibilizados. 

A determinação dos índices de vulnerabilidade foi 
definida para cada uma das unidades pertencentes a 
cada um dos temas geologia, geomorfologia, solos, 
cobertura e uso da terra, e clima considerando os 
parâmetros que se apresentam como indicadores de 
categoria morfodinâmica ou aqueles capazes de influir 
decisivamente no desenvolvimento dos processos 

morfodinâmicos. 

No tema geologia foram consideradas as informações 
relativas à história da evolução geológica do ambiente 
onde a unidade se encontra e o grau de coesão das 
rochas e/ou de escala de intemperismo de minerais. 

Com relação ao tema geomorfologia, foi considerada, 
além das formas dos topos - plano (vulnerabilidade de 
1,0 a 1,6), convexo (vulnerabilidade de 1,7 a 2,3) e 
aguçadas (vulnerabilidade de 2,4 a 3,0) - o parâmetro 
declividade e a dissecação do relevo (amplitude 
interfluvial ou densidade de drenagem) avaliado através 
da análise das imagens Landsat 5 TM. Os índices de 
dissecação foram estabelecidos apenas para as formas 
estruturais/denudacionais, conforme as sete classes 
morfométricas (muito baixa, baixa, baixa a média, 
média, média a alta, alta e muito alta) sugeridas em 
CREPANI et al. (1996). A determinação dos índices de 
vulnerabilidade foi feita sobre cartas topográficas na 
escala 1:100.000 e considerado os polígonos dos tipos 
de modelados. As medidas, embora amostrais, 
procuraram oferecer elevado grau de confiança, 
refletindo as possíveis variações dimensionais 
correspondentes às formas de modelados evidenciados. 
Conforme CREPANI et al. (1996), utilizou-se de média 
aritmética entre os índices avaliados (amplitude 
interfluvial, amplitude altimétrica e grau de declividade), 
obtendo-se o índice de vulnerabilidade em questão. 

Para os solos, os valores de vulnerabilidade foram 
determinados conforme o grau de maturação do solo. 
Os solos mais velhos, isto é, os mais estáveis, 
receberam valores iguais a 1 como, por exemplo, o 
Latossolo Vermelho-Amarelo; aos solos mais jovens são 
atribuídos valores iguais a 3 como, por exemplo, os 
Solos Litólicos. Foi considerada a porcentagem de 
ocorrência de cada classe de solo nas associações de 
solos para se determinar os respectivos valores de 
vulnerabilidade. Na verificação da vulnerabilidade de 
uma associação com duas classes de solos foram 
considerados 70% de ocorrência para a primeira classe 
de solo e 30% de ocorrência para a segunda classe de 
solo. Para associações com três classes de solos, foram 
considerados 60%, 30% e 10% de ocorrência, 
respectivamente, para a primeira, segunda e terceira 
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classe de solo para o cálculo do valor de 
vulnerabilidade. 

Os índices de vulnerabilidade para a cobertura e uso da 
terra foram considerados através da proteção da 
unidade de paisagem pela cobertura vegetal em relação 
aos processos morfogenéticos que se traduzem na 
forma de erosão. Assim, para as altas densidades de 
cobertura os valores atribuídos ficaram em torno de 1,0; 
para as densidades intermediárias atribuíram-se valores 
intermediários ao redor de 2,0; e para as baixas 
densidades de cobertura vegetal atribuíram-se valores 
próximos de 3,0. 

Em relação ao clima, a causa fundamental da erosão 
hídrica é a ação da chuva sobre o solo. Foi utilizada 
para a determinação do índice de vulnerabilidade, a 
intensidade pluviométrica que é a relação entre a 
quantidade de chuvas/período chuvoso em meses. 

No Anexo estão apresentados os índices de 
vulnerabilidade de cada unidade dos temas geologia, 
geomorfologia, solos, cobertura e uso da terra, e clima 
(intensidade pluviométrica) - tabelas 3 a 7. 

Após a determinação dos índices de vulnerabilidade, foi 
elaborado o mapa preliminar com legenda e informações 
disponíveis no acervo bibliográfico do projeto. 

O mapa preliminar foi utilizado para o planejamento do 
trabalho de campo, ou seja, definição dos perfis e 
pontos a serem observados e descritos. No trabalho de 
campo, foram executados 10 perfis programados e 120 
descrições de pontos ao longo das rodovias e estradas 
vicinais. Os pontos de campo foram registrados com o 
auxílio de GPS e identificados por intermédio de 
numeração crescente. Além disso, foram obtidas 
fotografias panorâmicas das áreas visitadas para ilustrar 
e ajudar na caracterização das unidades de paisagem. 

Após o trabalho de campo, promoveu-se a 
reinterpretação de dados, ou seja, a confrontação dos 
dados do mapa preliminar com os dados de campo 
contendo informações sobre as paisagens observadas 
nos pontos ao longo dos perfis. Este procedimento 
permitiu que se resolvessem as dúvidas e possibilitou a 
elaboração do mapa final. Finalizando os trabalhos 
cartográficos, procedeu-se com a edição do mapa final 
no sistema ArcView. 

Por último, promoveu-se a elaboração do texto 
explicativo contendo as informações e dados adquiridos 
e compilados durante o trabalho. Tal texto explicativo 
serviu de base para a confecção deste relatório técnico 
sobre a vulnerabilidade de paisagens à perda de solos 
da Folha SB.23-V-C (Imperatriz).  
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2.1 – Geologia 

As unidades geológicas encontradas na Folha 
Imperatriz, no contexto do Estado do Tocantins, 
pertencentes à Bacia Intracratônica do Parnaíba e de 
idade mesozóica são as formações Sambaíba, 
Mosquito, Corda, Sardinha, Codó e Itapecuru. As 
unidades cronogeológicas datam do Mesozóico, sendo 
a unidade mais antiga de idade mesozóica (Triássico 
Superior) - a Formação Sambaíba, e a mais nova 
também mesozóica (Jurássico) - a Formação Itapecuru. 
Os sedimentos observados nessa Folha representam os 
produtos dos últimos ciclos de sedimentação dessa 
bacia. As unidades mais jovens (cenozóicas) são as 
Coberturas Detríticas e/ou Lateríticas e Coberturas 
Sedimentares do Rio Tocantins.  

A seguir serão apresentadas as descrições de cada 
uma das unidades geológicas presentes nessa Folha, 
respeitando a sequência de apresentação por idade 
geológica (da mais antiga para a mais jovem) e 
primando pela apresentação dos elementos necessários 
à caracterização das unidades, sobretudo, dos fatores 
que favoreçam o entendimento da determinação dos 
índices de vulnerabilidade à erosão. 

A Formação Sambaíba (PLUMMER, 1948) apresenta 
uma espessura da de aproximadamente 200m (LIMA & 
LEITE, 1978) e ocorre na Folha Imperatriz, 
exclusivamente na porção sudoeste. Segundo 
BIGNELLI & DIAS (2002), ela é caracterizada por 
apresentar uma morfologia de chapadões que se 
destaca pela sua topografia conspícua. Sua pequena 
expressão de ocorrência permite salientar que se trata 
de uma unidade sedimentar bastante friável, portanto, 
sujeita à erosão se exposta, exceto nas áreas de 
interdigitamento com o derrame basáltico da Formação 

Mosquito, onde a rocha arenítica aparece recozida 
apresentando forte resistência às intempéries. 

Esta formação está sobreposta pelas formações Corda, 
Itapecuru e Mosquito de maneira discordante, e 
localmente, os basaltos da Formação Mosquito truncam 
as suas litologias. O seu contato basal é do tipo 
discordante com a Formação Pedra de Fogo e 
concordante apenas com a Formação Motuca, porém, 
sem mostrar uma nítida gradação. 

As suas litologias estão aqui representadas por arenitos 
finos a médios, bem selecionados, de cores vermelha, 
rósea e creme-esbranquiçada, normalmente friáveis, 
com grãos subangulosos a subarredondados. Estes 
sedimentos apresentam localmente estratificação planar 
cruzada de grande porte. 

A Formação Mosquito (AGUIAR, 1971), tem uma 
espessura máxima de 175m (MESNER & 
WOOLDRIDGE, 1964). Esta unidade está sobreposta a 
Formação Sambaíba, em contato discordante 
caracterizado por superfície de erosão. 

BIGNELLI & DIAS (2002) verificaram que ocorre o 
interdigitamento entre os derrames basálticos da 
Formação Mosquito e as lentes de arenito fino a médio 
de característica eólica da Formação Sambaíba. Na 
parte superior da Formação Mosquito, o contato com a 
Formação Corda é discordante, caracterizado por uma 
superfície erosiva com clastos mal selecionados e 
desorganizados de rocha basáltica (concreções 
ferruginosas) e arenito, num típico depósito de fluxo de 
detritos. 

Sua composição litológica é representada por basaltos 
maciços que apresentam estrutura esferoidal e 
amigdaloidal, cor cinza escuro a esverdeado. As 

2
Características Geoambientais
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amígdalas estão normalmente preenchidas por calcita, 
calcedônia, clorita e zeólitas. 

Os derrames basálticos distribuem-se na porção 
sudoeste da Folha Imperatriz. Estas ocorrências 
apresentam um ligeiro direcionamento SE-NW e NS na 
divisa entre os municípios de São Bento do Tocantins e 
Araguatins. Estes derrames ocorrem nas partes 
topograficamente mais baixas, recobrindo os 
sedimentos arenosos da Formação Sambaíba. 

A Formação Corda (LISBOA, 1914), na região de 
Imperatriz, foi registrada com uma espessura em torno 
de 30m (SOUZA et al., 1990), mas, em nível regional, 
esta espessura pode atingir até 100m (LIMA & LEITE, 
1978). 

Esta Formação ocorre na região sul da Folha Imperatriz, 
com suas exposições, geralmente, contínuas ocupando 
vales ou elevações (BIGNELLI & DIAS, 2002). 
Dependendo da fácies sedimentar, os afloramentos 
podem ocorrer em destaque topográfico com a 
superfície superior aplainada. 

A Formação Corda está em contato discordante com os 
basaltos da Formação Mosquito e arenitos da Formação 
Sambaíba. Seu contato superior com a Formação 
Itapecuru é geralmente concordante, podendo 
localmente ser discordante. 

Suas litologias estão distribuídas em quatro litofácies, 
das quais três estão dominadas por arenitos e uma por 
ritmitos arenopelíticos. Os arenitos variam de fino a 
grosseiro, com cores marrom a vermelho, marrom-
escuro a branco, matriz arenopelítica, e estratificações 
laminar plano-paralela e cruzada acanalada. Os ritmitos 
arenopelíticos são laminados, arroxeados com 
microestruturas do tipo laminação cruzada e encontram-
se bem preservados em cortes de estrada no acesso da 
localidade de Maurilândia a BR-230 (Rodovia 
Transamazônica). 

A Formação Sardinha (AGUIAR, 1971) refere-se aos 
diques e soleiras de diabásio ocorrentes na parte 
noroeste da Folha Imperatriz. Os diques variam de 10 a 
20m de largura e raramente ultrapassam os 50m, e 
estão orientados segundo as direções de fraturamento 

NW-SE, NE-SW e NS.  

Na Folha Imperatriz, ocorre entre Maurilândia do 
Tocantins e Itaguatins, na rodovia estadual TO-122, sob 
a forma de um dique de diabásio (10 a 20m de largura), 
retilíneo, orientado segundo a direção de fraturamento 
NW-SE (BIGNELLI & DIAS, 2002). 

Os diques da Formação Sardinha apresentam contato 
intrusivo junto aos arenitos médios de coloração marrom 
da Formação Corda. As litologias da unidade são os 
diabásios, melanocráticas, de coloração variando de 
cinza-escuro a preto, granulometria fina, textura 
porfirítica, constituída, principalmente, de plagioclásio, 
piroxênios, quartzo, minerais opacos e minerais de 
alteração. O fraturamento típico desta formação é de 
natureza concoidal. 

A Formação Codó (CAMPBELL et al., 1949) está 
disposta segundo uma faixa de direção NW-SE: 1) a 
norte das cidades de Sítio Novo do Tocantins e Axixá do 
Tocantins, prolongando-se às margens do rio Tocantins 
por cerca de 30km; 2) a oeste da cidade de Sítio Novo 
do Tocantins; e 3) a sudoeste da cidade de 
Augustinópolis. Cobre cerca de 10% da área da Folha e 
tem um espessura está estimada em torno de 400m 
(CAPUTO, 1984). 

Com exceção feita à margem do rio Tocantins, as áreas 
de ocorrência são caracteristicamente planas, com 
interflúvios amplos e leito das drenagens em forma de U 
largo. Devido ao relevo plano, esta unidade apresenta 
grande escassez de afloramentos, que quando ocorrem 
têm más condições de preservação. A oeste da cidade 
de Sítio Novo do Tocantins e a sudoeste de 
Augustinópolis, a maioria dos afloramentos é mal 
preservada devido à própria natureza tênue das 
litologias que compõem a formação (BIGNELLI & DIAS, 
2002). 

Os contatos da Formação Codó tanto com a Formação 
Corda (contato inferior) como com a Formação 
Itapecuru (contato superior) são caracterizados pela 
gradação concordante. Com os sedimentos do 
Quaternário o contato se dá por meio de falhamento 
normal. 
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Suas litologias são individualizadas em três litofácies, 
equivalentes aos níveis basal, médio e superior. Na 
parte basal, sua composição é de arenito fino, 
esbranquiçado, bem selecionado, com estratificação 
cruzada tangencial. Intercalam-se níveis pelíticos de cor 
cinza com material carbonoso. Na parte média, é 
encontrada uma seqüência onde se alternam níveis 
centimétricos finos, esbranquiçados, carbonáticos e 
sílticos argilosos esverdeados, cinza e arroxeados. Na 
parte superior, predominam os siltitos argilosos, cinza 
esverdeados com lentes de areia com marcas de onda 
e estratificação cruzada cavalgante. No topo ocorre 
arenito fino, sigmoidal, envolvido por sedimento fino. 

A Formação Itapecuru (LISBOA, 1914), na Folha 
Imperatriz, é uma seqüência de arenitos variegados, 
com intercalações de siltitos e argilitos avermelhados, 
pouco fossilíferos. Sua espessura chega a atingir até 
602m. 

Tal Formação ocorre nas partes norte e nordeste da 
área e ocupa cerca de 40% da Folha. Distribui-se em 
extensas e contínuas áreas formando altos platôs com 
característico destaque topográfico em forma de 
mesetas com superfícies tabulares. 

Para BIGNELLI & DIAS (2002), a Formação Itapecuru 
mantém contato inferior com a Formação Codó, nas 
proximidades de Sítio Novo do Tocantins, marcado por 
pequena discordância representada por superfície 
erosiva e delgado pavimento de seixos. Nas demais 
áreas, este contato é caracteristicamente concordante. 
Seu contato superior, nas partes mais elevadas, se faz 
de modo discordante com sedimentos da cobertura 
detrítica e/ou laterítica. Nas áreas de menores cotas, 
esta formação é recoberta por sedimentos atuais, 
localizados principalmente ao longo dos rios Tocantins e 
Araguaia. 

Sua composição litológica, segundo CPRM (1990), 
encerra dez litofácies individualizáveis que contêm 
arenitos, arenitos arcoseanos, pelitos e conglomerados. 
Na Folha, a formação caracteriza-se basicamente por 
arenitos creme avermelhados, finos a médios, 
localmente grosseiros, às vezes com níveis 
conglomeráticos e geometria predominantemente 
tabular e subhorizontalizada. Apresentam notáveis 

estratificações cruzadas acanaladas, variando de 
pequeno a médio porte. Ocorrem ainda finas 
intercalações argilosas, avermelhadas e também 
grandes blocos de silexitos, provavelmente rolados do 
topo dos platôs. 

As formações superficiais são caracterizadas pelas 
Coberturas Detríticas e/ou Lateríticas e Coberturas 
Sedimentares do rio Tocantins. 

As Coberturas Detríticas e/ou Lateríticas (BRAUN, 
1971) são os sedimentos imaturos de natureza arenosa, 
argilosa e laterítica, que localmente recobrem, 
discordantemente, as formações Pimenteiras e 
Itapecuru. A espessura destas coberturas é irregular, 
mas atingem até 30m (LIMA & LEITE, 1978). 

Têm como principal área de ocorrência o centro da 
Folha Imperatriz, estando disposta na direção 
aproximada NE-SW e NS, ocupando os topos dos 
platôs descontínuos, topograficamente mais elevados 
(cotas superiores a 300m) e capeando morros e 
elevações da Formação Itapecuru. 

As coberturas mantêm contato com a formações 
Itapecuru e Pimenteiras do tipo discordante erosivo. 
Suas composição laterítica é predominantemente 
autóctone, constituída por petroplintitos e 
pseudopisólitos ferruginosos. Os petroplintitos são 
constituídos de seixos e matacões de composição 
ferruginosa, arredondados a subarredondados, às 
vezes, angulosos, presença local de stone line e matriz 
areno-argilosa. 

As coberturas sedimentares do rio Tocantins equivalem 
aos depósitos aluvionares restritos à calha do rio, ao 
longo de suas margens e em suas planícies de 
inundação. Como as aluviões estão restritas à calha do 
rio Tocantins, poucos contatos litoestratigráficos são 
detectados, mas próximo à cidade de Itaguatins pode-se 
notar bancos de areia depositados diretamente sobre 
arenitos recristalizados da Formação Corda, em 
provável zona de falhamento (BIGNELLI & DIAS, 2002). 

Os sedimentos definidos como Coberturas 
Sedimentares do rio Tocantins são constituídas por silte, 
argilas, areias e cascalhos, originados de um sistema 
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fluvial entrelaçado e meandrante, assim como de 
ambiente lacustre. 

Em termos estruturais, a área da Folha tem a mesma 
evolução estrutural da Bacia do Parnaíba, que é 
marcada pelo registro de dois eventos tectônicos 
extensionais distintos. As formações Itapecuru e Corda 
exibem estruturas associadas aos dois eventos 
tectônicos, sendo as falhas e fraturas marcadas por 
alinhamentos de relevo e drenagem posicionados nas 
direções NE-SW e NW-SE, e secundariamente na 
direção NS. 

2.2 –- Geomorfologia 

Considerando o sistema hierárquico, composto por 
Domínio Morofestrutural, Regiões e Unidades 
Geomorfológicas e Modelados (IBGE, 1995), na Folha 
Imperatriz são observados os domínios morfoestruturais 
das Bacias Sedimentares Paleo-mesozóicas e Meso-
cenozóicas, e o Azonal das Áreas Aluviais. 

O Domínio das Bacias Sedimentares Paleo-Mesozóicas 
e Meso-Cenozóicas abrange praticamente toda Folha e 
está associado as litologias pertencentes à Bacia 
Sedimentar do Parnaíba. O Domínio Azonal das Áreas 
Aluviais, definido por Del’Arco et al. (1995), é um 
domínio especial que trunca os demais domínios e 
ocorre em áreas ao longo do Rio Tocantins. 

As Regiões geomorfológicas, encontradas na área em 
estudo são as Depressões do Araguaia-Tocantins e os 
Planaltos da Bacia do Parnaíba. As Depressões do 
Araguaia-Tocantins contêm duas Unidades 
Geomorfológicas, a Depressão do Tocantins (de maior 
expressão espacial) e a Depressão do Araguaia, 
correspondentes às redes hidrográficas dos rios 
Araguaia e Tocantins. Os Planaltos da Bacia do 
Parnaíba, localizados na parte sudoeste da Folha, estão 
representados por apenas uma Unidade 
Geomorfológica, as Chapadas do Meio Norte, embora 
outras possam ser observadas além dos limites dessa 
Folha. 

A Depressão do Tocantins é uma superfície de 
aplainamento degradada em conseqüência de mudança 
do sistema morfogenético, onde se observam diferentes 

graus de dissecação. Aparece freqüentemente 
mascarada, inumada por cobertura detrítica e/ou de 
alteração, constituída por couraças e/ou latossolos, as 
vezes desnudada em conseqüência de exumação de 
camada sedimentar ou de limpeza de cobertura 
preexistente. 

Segundo CASSETI, DIAS & BORGES (2002), tal 
Unidade está situada entre as Chapadas do Meio Norte 
e o rio Tocantins, descrevendo forma semicircular em 
torno das Chapadas. Corresponde a uma superfície 
dissecada predominantemente em formas convexas 
(c1.9, c2.0, c2.1, c2.2) e tabulares (t1.4, t1.5), com 
altitudes que variam de 150 a 180m. 

Uma característica da Depressão nesta Folha é sua 
interpenetração ao relevo da borda fragmentada das 
Chapadas do Meio Norte, por meio dos altos cursos da 
rede de drenagem, que em erosão remontante, 
aprofundam seus talvegues, expondo as rochas 
arenosas da Formação Itapecuru. 

Remanescentes das Chapadas do Meio Norte, 
representados pelos arenitos da Formação Corda, são 
observados na seção sul. São percebidos dois níveis de 
aplainamentos distintos: 1) topo das Chapadas do Meio 
Norte que, no contato com a Depressão do Tocantins, 
encontra-se individualizada pelos 200m, com acréscimo 
gradativo para o sul; e 2) pediplano intermontano da 
Depressão do Tocantins, que secciona principalmente o 
topo dos interflúvios da Formação Itapecuru. 

O contato entre a Depressão do Tocantins e os 
remanescentes das Chapadas do Meio Norte passa 
pelo domínio de formas convexas (c1.8) com topos 
pediplanados. 

A Depressão do Araguaia também é uma superfície de 
aplainamento degradada em conseqüência de mudança 
do sistema morfogenético, onde se observam diferentes 
graus de dissecação. Localizada na parte oeste da 
Folha Imperatriz, ela aparece freqüentemente 
mascarada, inumada por cobertura detrítica e/ou de 
alteração, constituída por couraças e/ou latossolos, às 
vezes desnudada em conseqüência de exumação de 
camada sedimentar ou de limpeza de cobertura 
preexistente. 
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Para CASSETI, DIAS & BORGES (2002), a passagem 
da Depressão do Araguaia para as Chapadas do Meio 
Norte não se dá por ruptura de declive e nem por 
diferença litológica, mas devido a um limite marcado 
pelo divisor de águas das bacias dos rios Araguaia e 
Tocantins, que não sobressai de maneira proeminente 
no relevo (superfície rampeada). Na área, as rochas que 
constituem a base dessa Depressão, são 
predominantemente arenosas (Formação Corda) e, 
sobre elas, elaboraram-se formas tabulares (t1.3 a t1.6). 
No extremo sul desta Unidade, afloram rochas básicas 
das formações Mosquito e Sambaíba, cujos modelados 
são de dissecação com topos convexos (c1.7). 

Conforme CASSETI, DIAS & BORGES (2002), trata-se 
de superfícies alveolares relativamente delgadas, sendo 
sua maiores extensões registradas entre São Miguel do 
Tocantins e Augustinópolis, onde pode ser observada a 
coalescência entre a planície de inundação holocênica e 
o terraço fluvial pleistocênico. 

De acordo com CASSETI, DIAS & BORGES (2002), as 
Chapadas do Meio Norte ocupam a parte centro-sul da 
área mapeada, encontrando-se individualizadas por 
extensa superfície tabular de cimeira, seccionando os 
sedimentos areníticos jurássicos da Formação Corda, 
em altitudes de 200 a 300m, por vezes alcançando 
altitudes de até 500m (serra da Conceição). É percebida 
a existência de três níveis topográficos, localmente 
representados por seqüências granulométrico-
diferenciais dos sedimentos relativos à Formação Corda 
(seqüências arenosas e siltosas).  

Predominam em sua extensão, as formas dissecadas 
de topos: 1) tabulares (interflúvios amplos) 
representadas por níveis t1.4 e t1.5 (na parte central da 
Unidade); e 2) convexos e aguçados (áreas mais 
próximas às bordas das Chapadas) representadas por 
níveis c2.0, c2.2, a2.4 e a2.5, denotando maior 
vulnerabilidade à erosão. A existência de formas de 
relevo aguçadas, nas bordas da Unidade, está 
associada com ocorrência de rupturas de declives em 
escarpas erosivas ou estruturais. 

As Planícies e Terraços Fluviais estão associados aos 
processos de acumulação recente em áreas planas, 
sujeitas a inundações periódicas, correspondendo às 

várzeas atuais. São encontradas ao longo do rio 
Tocantins e estão vinculadas ao Domínio Azonal das 
Áreas Aluviais. 

2.3 – Solos 

Os solos encontrados na Folha Imperatriz estão 
representados por associações de Latossolo Vermelho-
amarelo, Podzólico Vermelho-escuro, Podzólico 
Vermelho-amarelo, Areia Quartzosa, Litólico e Gleissolo, 
num total de dezessete associações com extensões 
muito variadas (MENK et al., 2002). De todas as 
associações constantes na área, destacam-se as de 
solos Podzólico Vermelho-escuro e Podzólico Vermelho-
amarelo, que cobrem mais de 57,6% da área da Folha, 
seguidos pelas Areias Quartzosas (17,7%), Solos 
Litólicos (16,0%), Latossolos (4,6%) e Gleissolos (4,1%). 

Os solos Latossolo Vermelho-Amarelo Eutrófico A 
moderado textura média cobrem 40,32 km² (1,01% da 
área total). Estes solos ocorrem na borda oeste da 
Folha (extremo noroeste), no município de Carrasco 
Bonito. Seus solos são minerais, bem drenados e não 
hidromórficos. Apresentam textura média em todo o 
perfil do solo, horizonte subsuperficial eutrófico e 
ocorrem em relevo plano a suave ondulado. 

Esta associação apresenta inclusões de Areia Quatzosa 
álica e apresenta restrições nula quanto a drenagem 
interna e moderada quanto à disponibilidade de água. 

A associação Latossolo Vermelho-Amarelo Álico A 
moderado textura média + Latossolo Amarelo Álico A 
moderado textura média está distribuída em 143,83 km² 
(3,60% da área total) em duas áreas. Uma situa-se na 
parte noroeste da Folha próximo a Augustinópolis, 
sendo atravessada pela TO-201. A outra está localizada 
na parte leste, às margens do rio Tocantins, ao norte da 
cidade de Itaguatins, nos municípios de Itaguatins e São 
Miguel do Tocantins.  

Os solos Latossolo Vermelho-Amarelo Álico A 
moderado textura média são solos minerais, 
moderadamente drenados e não hidromórficos. 
Apresentam textura média em todo perfil do solo e 
restrições nula quanto à drenagem interna e moderada 
quanto a disponibilidade de água. Ocorrem em relevo 
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suave ondulado. 

Os solos Latossolo Amarelo Álico A moderado textura 
média são solos minerais, bem drenados e não 
hidromórficos. Apresentam textura média em todo perfil 
do solo e restrições ligeira quanto a drenagem interna e 
moderada quanto a disponibilidade de água. Ocorrem 
em relevo plano e suave ondulado. 

A associação Podzólico Vermelho - Escuro Eutrófico A 
moderado e proeminente textura média/argilosa e 
média/muito argilosa + Podzólico Vermelho-Escuro 
Distrófico ou Álico A moderado e proeminente textura 
arenosa/média e arenosa/argilosa + Solo Litólico 
Eutrófico A moderado e proeminente textura argilosa 
corresponde a 168,97 km² (4,23% da área total). 
Ocorrem na parte extremo sudoeste da Folha, nos 
municípios de Araguatins e São Bento do Tocantins, 
sendo cortada em toda a sua extensão pela rodovia BR-
230 (Trasamazônica). Esta associação contém solos 
bastante variados quanto à textura e quanto à fertilidade 
do solo, com predominância de solos eutróficos. 

Os solos Podzólico Vermelho-Escuro Eutrófico A 
moderado e proeminente textura média/argilosa e 
média/muito argilosa são solos minerais, 
moderadamente e bem drenados e não hidromórficos. 
Apresentam horizonte A com textura média e horizonte 
B com textura argilosa ou muito argilosa, apresentando 
relação textural B/A média e alta, e cerosidade 
abundante. Ocorrem em relevo ondulado e têm 
restrições moderada quanto à drenagem interna e ligeira 
quanto à disponibilidade de água. 

Os solos Podzólico Vermelho-Escuro Distrófico ou Álico 
A moderado e proeminente textura arenosa/média e 
arenosa/ argilosa são solos minerais, moderadamente e 
bem drenados e não hidromórficos. Apresentam 
horizonte A com textura arenosa sobre horizonte B com 
textura média ou argilosa, apresentando relação textural 
B/A média e alta, e cerosidade pouca e comum. 
Ocorrem em relevo ondulado e têm restrições ligeira 
quanto à drenagem interna e à disponibilidade de água.  

Os solos Litólico Eutrófico A moderado e proeminente 
textura argilosa são solos minerais, moderadamente a 
bem drenados e não hidromórficos, com profundidade 

do horizonte A ou A+C menor que 40cm. Apresentam 
no horizonte A textura argilosa. Ocorrem em relevo 
ondulado a forte ondulado e com vegetação atual de 
Cerrado. Apresentam restrições moderada quanto a 
drenagem interna e moderada quanto a disponibilidade 
de água. 

A associação Podzólico Vermelho-Escuro Eutrófico A 
moderado textura média + Podzólico Vermelho-Amarelo 
Eutrófico A moderado textura arenosa/média tem área 
de 340,76 km² (8,53% da área total). Está presente 
somente na parte centro-oeste da Folha, nos terrenos 
pertencentes ao município de Araguatins. Esta 
associação conta com inclusões de Latossolo 
Vermelho-Escuro Álico A moderado textura média. 

Os solos Podzólico Vermelho-Escuro Eutrófico A 
moderado textura média são solos minerais, 
moderadamente a bem drenados e não hidromórficos. 
Apresentam textura média tanto no horizonte A como no 
horizonte B. A relação textural do B para o A é baixa, e 
o horizonte subsuperficial (Bt) é eutrófico. Ocorrem em 
relevo ondulado e têm restrições ligeira quanto a 
drenagem interna e moderada quanto a disponibilidade 
de água. 

Os solos Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico A 
moderado textura arenosa/média são solos minerais, 
moderadamente drenados e não hidromórficos. 
Apresentam horizonte A com textura arenosa e 
horizonte B com textura média, e o horizonte 
subsuperficial (Bt) é eutrófico. Ocorrem em relevo suave 
ondulado a ondulado e têm restrições ligeira quanto a 
drenagem interna e moderada quanto a disponibilidade 
de água. 

A associação Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico e 
Distrófico A moderado textura arenosa/média com área 
de 19,74 km² (0,49% da área total), alongada na direção 
NW-SE, ocorre apenas no nordeste da Folha onde é 
atravessada pela TO-126 no trecho entre Itaguatins e 
Sítio Novo do Tocantins. Corresponde a solos minerais, 
moderadamente drenados e não hidromórficos. 
Apresentam horizonte A com textura arenosa e 
horizonte B com textura média. O horizonte 
subsuperficial (Bt) é eutrófico e distrófico, prevalecendo 
o caráter eutrófico. Ocorrem em relevo de morros 
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convexos suave ondulado a ondulado e têm restrições 
ligeira quanto a drenagem interna e moderada quanto a 
disponibilidade de água. 

A associação Podzólico Vermelho - Amarelo Distrófico A 
moderado textura média + Podzólico Vermelho - 
Amarelo Plíntico Distrófico A moderado textura média 
está distribuída em 313,12 km² (7,84% da área total) 
que cobrem parte dos municípios de Itaguatins e São 
Miguel do Tocantins (mais da metade de sua superfície). 
No município de Itaguatins, tal associação aparece 
circundando a serra da Barriguda. Esta associação 
contempla também inclusões de Latossolo Vermelho-
Amarelo Álico A moderado textura média. 

Os solos Podzólico Vermelho-Amarelo Distrófico A 
moderado textura média são solos minerais, 
moderadamente drenados e não hidromórficos com 
seqüência de horizontes A, Bt. Apresentam horizontes A 
e B com textura média, e o horizonte Bt é distrófico. 
Ocorrem em relevo plano a suave ondulado e têm 
restrições ligeira quanto a drenagem interna e moderada 
quanto a disponibilidade de água. 

Os solos Podzólico Vermelho-Amarelo Plíntico Distrófico 
A moderado textura média são solos minerais, 
moderadamente drenados e não hidromórficos com 
seqüência de horizontes A, Bt. Apresentam horizonte A 
e B com textura média e plintita no horizonte 
subsuperficial e/ou superficial. Ocorrem em relevo 
ondulado com colinas médias convexas e restrições 
moderada quanto a drenagem interna e forte quanto a 
disponibilidade de água. 

A associação Podzólico Vermelho-Amarelo Álico A 
moderado textura arenosa/média + Solo Litólico 
Pedregoso Eutrófico A moderado textura média cobre 
uma área 120,43 km² (3,02% da área total) que se 
encontra no município de Augustinópolis, no noroeste 
da Folha. Esta associação contém solos de textura 
arenosa na camada superficial sobre textura média na 
camada subsuperficial e textura média na camada 
superficial no caso do solo litólico. 

Os solos Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico e 
Distrófico A moderado textura arenosa/média são solos 
minerais, moderadamente drenados e não hidromórficos 

com seqüência de horizontes A e Bt. Apresentam 
horizontes A e B com textura média, sendo o horizonte 
Bt álico. Ocorrem em relevo ondulado a forte ondulado 
com restrições ligeira quanto a drenagem interna e 
moderada quanto a disponibilidade de água. 

Os solos Litólico Pedregoso Eutrófico A moderado 
textura média são solos minerais, bem drenados e não 
hidromórficos, com profundidade do horizonte A ou A+C 
menor que 40cm. Apresentam textura média com 
presença de pedregosidade, seu horizonte A é eutrófico 
e ocorrem em relevo forte ondulado. Apresentam 
restrições moderada quanto a drenagem interna e forte 
quanto a disponibilidade de água. 

A associação Podzólico Vermelho-Amarelo Álico A 
moderado textura arenosa/média + Podzólico Vermelho-
Escuro Álico A moderado textura arenosa/média tem 
uma área mapeada de 229,99 km² (5,76% da área 
total). Localiza-se na parte sudeste da Folha, nos 
municípios de Itaguatins (maior parte) e Maurilândia do 
Tocantins. Esta associação contém solos de textura 
arenosa na camada superficial sobre textura média na 
camada sub-superficial. Apresentam inclusões de 
Podzólico Vermelho-Escuro abrupto Álico textura 
arenosa/média e Areia Quartzosa Álica. 

Os solos Podzólico Vermelho-Amarelo Álico A 
moderado textura arenosa/média são solos minerais, 
moderadamente drenados e não hidromórficos com 
seqüência de horizontes A e Bt. Apresentam no 
horizonte A textura arenosa e no horizonte B textura 
média. Os solos Podzólico Vermelho-Escuro Álico A 
moderado textura arenosa/média são solos minerais, 
moderadamente drenados e não hidromórficos com 
seqüência de horizontes A e Bt. Apresentam no 
horizonte A textura arenosa, no B textura média, e 
cerosidade abundante. Ocorrem em relevo suave 
ondulado a ondulado e têm restrições ligeira quanto a 
drenagem interna e moderada quanto a disponibilidade 
de água. 

A associação Podzólico Vermelho-Amarelo Álico A 
moderado textura arenosa/média + Areia Quartzosa 
Álica e Distrófica A moderado ocorre com área de 
299,07 km² (7,44% da área total) acompanhando na 
parte norte da Folha o rio Tocantins. Esta associação 
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distribuída nos municípios de São Miguel do Tocantins, 
Praia Norte, Augustinópolis e Sampaio, contém solos de 
textura arenosa na camada superficial sobre textura 
média na camada subsuperficial associado a solos de 
textura arenosa em profundidade. 

Os solos Podzólico Vermelho-Amarelo Álico A 
moderado textura arenosa/média são solos minerais, 
moderadamente drenados e não hidromórficos com 
seqüência de horizontes A e Bt. Apresentam no 
horizonte A textura arenosa e no B textura média, sendo 
o horizonte Bt álico. Ocorrem em relevo suave ondulado 
com colinas e apresentam restrições quanto a 
drenagem interna e moderada quanto a disponibilidade 
de água. 

Os solos Areia Quartzosa Álica e Distrófica A moderado 
são solos minerais, não hidromórficos, sendo por 
definição solos que possuem textura arenosa, profundos 
e bem drenados. O horizonte C é álico ou distrófico 
prevalecendo o caráter álico. Ocorrem 
predominantemente em relevo plano a suave ondulado. 
Têm restrições nula quanto a drenagem interna e muito 
forte quanto a disponibilidade de água. 

A associação de Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico 
A moderado textura arenosa/média + Podzólico 
Vermelho-Escuro Eutrófico A moderado textura 
arenosa/média tem como área mapeada 403,75 km² 
(10,11% da área total). Está situada nas partes central e 
noroeste da Folha, circundando a serra do Estrondo e o 
morro do Cipó, e se estende em direção à cidade de 
Sampaio segundo uma faixa sinuosa e estreita. Esta 
associação contém solos de textura arenosa na camada 
superficial sobre textura média na camada sub-
superficial, onde predomina a condição eutrófica. 
Apresentam inclusões de solos Podzólico Vermelho-
Amarelo Abrupto Eutrófico A moderado textura 
média/argilosa, Podzólico Vermelho-Escuro Plíntico 
Eutrófico A moderado textura média/argilosa, Solo 
Litólico Pedregoso Eutrófico textura média e Glei Pouco 
Húmico Eutrófico. 

Os solos Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico A 
moderado textura arenosa/média são solos minerais, 
moderadamente a bem drenados e não hidromórficos. 
Apresentam no horizonte A textura arenosa e no 

horizonte B textura média. Ocorrem em relevo suave 
ondulado a ondulado com restrições ligeira quanto a 
drenagem interna e moderada quanto a disponibilidade 
de água. 

Os solos Podzólico Vermelho-Escuro Eutrófico A 
moderado textura arenosa/média são solos minerais, 
moderadamente a bem drenados e não hidromórficos. 
Apresentam no horizonte A textura arenosa e no 
horizonte B textura média. Ocorrem em relevo ondulado 
e apresentam restrições ligeira quanto a drenagem 
interna e moderada quanto a disponibilidade de água. 

A associação de Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico 
e Distrófico A moderado textura arenosa/média + Solo 
Litólico Eutrófico A moderado textura arenosa cobre 
uma área de 192,18 km² (4,81% da área total) nos 
municípios de Itaguatins e Maurilândia do Tocantins 
(parte sudeste da Folha). Esta associação está disposta 
de forma alongada e acompanha o rio Tocantins. Dois 
trechos da TO-126 atravessam esta associação, que 
contém solos de textura arenosa na camada superficial 
sobre textura média na camada sub-superficial, onde se 
verifica ocorrência das condições eutróficas e 
distróficas. 

Os solos Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico e 
Distrófico A moderado textura arenosa/média são solos 
minerais, moderadamente a bem drenados e não 
hidromórficos. Apresentam no horizonte A textura 
arenosa e no horizonte B textura média. O horizonte Bt 
é eutrófico ou distrófico prevalecendo o caráter eutrófico. 
Ocorrem em relevo de morros convexos suave 
ondulado a ondulado e têm restrições ligeira quanto a 
drenagem interna e moderada quanto a disponibilidade 
de água. 

Os solos Litólico Eutrófico A moderado textura arenosa 
são solos minerais, bem drenados, não hidromórficos 
com seqüência de horizontes A, C, R ou A, R com 
profundidade do horizonte A ou A+C menor que 40 cm. 
O horizonte A é eutrófico. Ocorrem em relevo suave 
ondulado a forte ondulado com pequenos morrotes 
baixos. Têm restrições ligeira quanto a drenagem 
interna e forte quanto a disponibilidade de água. 

A associação de Podzólico Vermelho-Amarelo Plíntico 
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Álico e Distrófico A moderado textura arenosa/média + 
Podzólico Vermelho-Amarelo Álico e Distrófico A 
moderado textura arenosa/média está distribuída sobre 
uma área de 214,07 km2 (5,36% da área total). Ocupa a 
parte central do município de Augustinópolis, onde está 
situada a sede municipal. É a principal unidade de solos 
que compõe a superfície deste município localizado na 
parte noroeste da Folha. Tal associação contém solos 
de textura arenosa na camada superficial e média na 
camada sub-superficial. Apresenta inclusões de 
Cambissolo Eutrófico textura média. 

Os solos Podzólico Vermelho-Amarelo Plíntico Álico e 
Distrófico A moderado textura arenosa/média são solos 
minerais, moderadamente a bem drenados e não 
hidromórficos. Apresentam horizonte A com textura 
arenosa e horizonte B com textura média, com presença 
de plintita no horizonte sub-superficial ou superficial ou 
em ambos. O horizonte Bt é álico ou distrófico 
prevalecendo o caráter álico. Ocorrem em relevo suave 
ondulado e têm restrições moderada quanto a 
drenagem interna e restrição forte quanto a 
disponibilidade de água. 

Os solos Podzólico Vermelho-Amarelo Álico e Distrófico 
A moderado textura arenosa/média são solos minerais, 
moderadamente a bem drenados e não hidromórficos. 
Apresentam horizonte A com textura arenosa e 
horizonte B com textura média. O horizonte Bt é álico ou 
distrófico prevalecendo o caráter álico. Ocorrem em 
relevo suave ondulado a ondulado com colinas longas e 
seus atributos indicadores para aptidão agrícola são: 
solo com restrição nula quanto ao caráter plíntico, 
pedregosidade e profundidade efetiva; restrição ligeira 
quanto a drenagem interna e restrição moderada quanto 
a disponibilidade de água. 

Os solos Areia Quartzosa Distrófico e Álico A moderado 
tem área de ocorrência de 705,01 km² (17,67% da área 
total) nas partes oeste, central e sul da Folha. Cobrindo 
extensões variadas de terras, a unidade ocorre nos 
municípios de Araguatins, São Bento do Tocantins, 
Itaguatins e Maurilândia do Tocantins. Suas áreas mais 
extensas são observadas em todos estes municípios, 
exceto em Araguatins. São solos minerais e não 
hidromórficos. Por definição, estes solos possuem 

textura arenosa, são profundos e bem drenados. 
Ocorrem em relevo plano a suave ondulado e 
apresentam inclusões de Latossolo Vermelho-Amarelo 
Distrófico A moderado textura média. Têm restrições 
nula quanto a drenagem interna e muito forte quanto a 
disponibilidade de água. 

A associação de Areia Quartzosa Podzólica Álico e 
Distrófico A moderado + Areia Quartzosa Álico A 
húmico, com pouca expressão na Folha, contempla uma 
área de 4,15 km² (0,10%), localizada na parte centro-sul 
da Folha. Esta associação contém solos de textura 
arenosa tanto na camada superficial como na camada 
sub-superficial, podendo apresentar acréscimo de argila 
em profundidade sem ultrapassar o valor de 15% de 
argila. São solos distróficos com predominância da 
condição álica. 

Os solos Areia Quartzosa Podzólica Álico e Distrófico A 
moderado são solos minerais e não hidromórficos Por 
definição, estes solos possuem textura arenosa, com 
pequeno incremento de argila em profundidade. 
Ocorrem em relevo suave ondulado, podendo ser 
encontrado em relevo ondulado, com restrição nula 
quanto a drenagem interna. 

Os solos Areia Quartzosa Álica A húmico são solos 
minerais e não hidromórficos. Por definição, estes solos 
possuem textura arenosa, são profundos e drenados. 
Apresentam horizonte superficial A Húmico. O horizonte 
C é álico e ocorrem predominantemente em relevo 
plano e suave ondulado. Possuem restrição nula quanto 
a drenagem interna e ligeira quanto a disponibilidade de 
água. 

Os solos Litólico Distrófico A moderado textura arenosa 
tem uma ocorrência insignificante na área de estudo, 
haja vista que cobre apenas 3,50 km² (0,09% da área 
total). Ocorre somente no município de Augustinópolis, à 
leste de sua sede municipal, nas proximidades da TO-
201. São solos minerais, bem drenados e não 
hidromórficos com seqüência de horizontes A, C, R ou 
A, R com profundidade do horizonte A ou A+C menor 
que 40 cm. Apresentam textura arenosa e o horizonte A 
é distrófico. Ocorrem em relevo forte ondulado a 
escarpado. Os solos têm restrição ligeira quanto à 
drenagem interna. 
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A associação de Solo Litólico Distrófico e Eutrófico A 
moderado textura média e arenosa + Podzólico 
Vermelho-Amarelo Distrófico e Álico A moderado textura 
arenosa/média cobre boa parte da área, 636,46 km² 
(15,90% da área total). Esta associação está presente 
nas partes central e sul da Folha, estando associada 
aos contrafortes das serras do Estrondo, Macaúba, 
Barriguda e morros Solteiro e Cipó, situados nos 
municípios de Augustinópolis, Praia Norte, São Miguel 
do Tocantins, Axixá do Tocantins e Sítio Novo do 
Tocantins. 

As maiores extensões desta associação estão nos 
municípios de São Bento do Tocantins, Maurilândia do 
Tocantins e Sítio Novo do Tocantins. Tal associação 
contém solos de textura média, arenosa e arenosa na 
camada superficial sobre textura média na camada sub-
superficial, onde predomina a condição distrófica. 
Apresentam inclusões de Podzólico Vermelho-Escuro 
Álico a moderado textura arenosa/média e Podzólico 
Vermelho-Escuro Distrófico rochoso textura 
arenosa/média. 

Os solos Litólico Distrófico e Eutrófico A moderado 
textura média e arenosa são solos minerais, 
moderadamente a bem drenados e não hidromórficos, 
com seqüência de horizontes A, C, R ou A, R com 
profundidade do horizonte A ou A+C menor que 40cm. 
Apresentam textura arenosa ou média e ocorrem em 
relevo ondulado a forte ondulado com morros convexos 
dissecados. Os solos têm restrições nula quanto ao 
caráter plíntico e pedregosidade, e ligeira quanto a 
drenagem interna. 

Os solos Podzólico Vermelho-Amarelo Distrófico e Álico 
A moderado textura arenosa/média são solos minerais, 
moderadamente drenados e não hidromórficos. 
Apresentam horizonte A com textura arenosa e 
horizonte B com textura média. Ocorrem em relevo 
plano (planícies fluviais) ao longo dos rios Araguaia e 
Tocantins e têm restrições restrição ligeira quanto a 
drenagem interna e restrição moderada quanto a 
disponibilidade de água. 

A associação de Gleissolo + Solo Aluvial álicos e 
distróficos textura indiscriminada apresenta área de 
161,29 km² (4,04% da área total). Localizada em 
terrenos dos municípios de Carrasco Bonito, Sampaio, 
Praia Norte, Itaguatins e Maurilândia do Tocantins esta 
associação margeia o rio Tocantins e integra as ilhas 
encontradas neste rio. Esta associação contém solos de 
textura muito variada sendo denominado de textura 
indiscriminada, com baixa fertilidade, ocorrendo solos 
álicos e distróficos. 

Os solos Gleissolo álico e distrófico, textura 
indiscriminada, são solos minerais e hidromórficos com 
seqüência de horizontes A ou H e Cg, incluindo glei 
húmico e glei pouco húmico com textura indiscriminada. 
São solos mal drenados, em ambiente de oxirredução 
(gleização). Apresentam textura muito variada e com 
certa predominância da classe argilosa. O horizonte Cg 
é álico prevalecendo sobre o distrófico. Ocorrem em 
relevo plano (planícies fluviais), ao longo dos rios 
Araguaia e Tocantins. Seus atributos indicadores para 
aptidão agrícola são: solo com restrição nula quanto ao 
caráter plíntico, pedregosidade e disponibilidade de 
água; restrição muito forte quanto à drenagem interna e 
restrição forte quanto à profundidade efetiva. 

Os solos Aluvial álico e distrófico, textura indiscriminada, 
são solos minerais e não hidromórficos com textura 
indiscriminada e seqüência de horizontes A, C. A 
drenagem desse solo é variável em função da textura. 
Nos horizontes subsuperficiais pode ocorrer a presença 
de cascalhos, calhaus, plintita e petroplintita. O 
horizonte C é álico ou distrófico, prevalecendo o caráter 
álico. Na área em estudo ocorrem associados aos 
Gleissolos, em relevo plano (planícies fluviais) 
acompanhando principalmente os cursos dos rios 
Araguaia e Tocantins. Seus atributos indicadores para 
aptidão agrícola são: solo com restrição variável de 
acordo com textura do solo e período do ano quanto a 
drenagem interna; restrição nula quanto a caráter 
plíntico e pedregosidade; drenagem interna; restrição 
ligeira quanto a profundidade efetiva; e restrição 
moderada quanto a disponibilidade de água. 
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3 - Vulnerabilidade das paisagens à perda de solos 

Foram gerados mapas de classes de vulnerabilidade e 
estimadas as respectivas áreas (ha) correspondentes 
às folhas Topográficas Imperatriz, Marabá, Xambioá e 
Tocantinópolis e Araguaína na escala 1:250.000. Não 
foram delimitadas todas as áreas urbanas dos 
municípios da área do Zoneamento Ecológico-
Econômico do Norte do Estado do Tocantins, pelo fato 
de algumas destas apresentarem tamanho reduzido, o 
que dificultaria as respectivas visualizações nas 
imagens do satélite Landsat. Além disso, para as áreas 
urbanas, não foi determinada a vulnerabilidade do 
meio físico. A Figura 2 apresenta as classes de 

vulnerabilidade da Folha Imperatriz. 

Observa-se que áreas entre o município de Sítio Novo 
do Tocantins e o município de Imperatriz (MA) são 
extremamente vulneráveis, pois se constituem de 
sedimentos inconsolidados em terraço fluvial, revestida 
por solo hidromórfico. Por outro lado, a vegetação 
presente é a Floresta Estacional Decidual que garante 
uma estabilidade relativamente maior nesta área. 

A Tabela 1 e a Figura 3 apresentam a área, em 
hectares, ocupada pelas classes de vulnerabilidade da 
Folha Imperatriz e também expressos em termos 
percentuais. 

 
 
 

Tabela 1 - Área das classes de vulnerabilidade da Folha Imperatriz 
Classe de vulnerabilidade Área (ha) % 

Estável 156,01 0,04 
Moderadamente Estável 106321,63 26,25 
Medianamente Estável/vulnerável 228948,76 56,52 
Moderadamente vulnerável  65306,8 16,12 
Vulnerável 3848,11 0,95 
Área urbana 522,05 0,13 
Total 405103,36 100,00 

 
 
 

3
Resultados e Discussão
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Figura 2 - Classes de vulnerabilidade da Folha Imperatriz 

MEDIANAMENTE ESTÁVEL/VULNERÁVEL 

ESTÁVEL 

MEDIANAMENTE ESTÁVEL 

VUlNERÁVEL

MEDIANAMENTE VULNERÁVEL 



Zoneamento Ecológico-Econômico  Vulnerabilidade de Paisagens à Perda de Solos - SB.23-V-C (Imperatriz) 

 19 

 
 

 
 

  Figura 3 - Área das classes de vulnerabilidade da Folha Imperatriz expressa em termos percentuais 
 
Observa-se que na Folha de Imperatriz, 26,29 % da 
área pertencem às classes de vulnerabilidade Estável 
e Moderadamente Estável. Estas áreas são 
consideradas as mais estáveis. Por outro lado, cerca 
de 17,07 % desta área foram classificadas como 
Vulnerável e Moderadamente Vulnerável. Estas áreas 

são consideradas as mais críticas. As áreas 
intermediárias representam cerca de 56,52%. A Tabela 
2 apresenta a quantidade de unidades de paisagem, 
por classe de vulnerabilidade, em termos percentuais, 
da Folha Imperatriz. 

 
 
Tabela 2 - Quantidade de unidades de paisagem por classes de vulnerabilidade 
da Folha Imperatriz 

Classe de vulnerabilidade No de unidades % 
Estável 1 0,09 
Moderadamente Estável 211 18,61 
Medianamente Estável/Vulnerável  633 55,82 
Moderadamente Vulnerável  273 24,07 
Vulnerável 10 0,88 
Área urbana 6 0,53 
Total 1134 100,00 

 

Verifica-se, por intemédio da Tabela 2, que a Folha 
Imperatriz apresenta 1134 unidades de paisagem. A 
maior parte destas unidades pertencem às classes 
Medianamente Vulnerável e Estável (633), 
Moderadamente Estável (211) e Moderadamente 
Vulnerável (273), correspondendo a 98,5 % desta 
área. 

3.2 - Vulnerabilidade do relevo 

As planícies e os terraços fluviais, típicas formas de 
acumulação, não se enquadram nessa classificação, 
que abrange somente os relevos dissecados. 

Na Folha em questão, o grau de vulnerabilidade do 
relevo ocorre de forma indistinta às Unidades 
geomorfológicas descritas, ou seja, tanto nas 
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Depressões do Tocantins e Araguaia quanto nas 
Chapadas do Meio Norte prevalecem formas tabulares, 
com índices de dissecação que variam de 1.4 a 1.6, e 
formas convexas, com índices que variam de 1.7 até 
2.3. Apenas nas formas residuais das Chapadas do 
Meio Norte, correspondentes ao extremo norte da 
referida Unidade, constata-se a presença de formas 
aguçadas, com índices que variam de 2.4 a 2.5. 
Observa-se que os menores graus de vulnerabilidade 
dominam o nível intermediário das Chapadas do Meio 
Norte (seção norte), como entre Veredão e Sítio Novo 
do Tocantins. Os valores intermediários estão 
relacionados ao domínio de formas convexas, o que 
pode ser evidenciado em toda depressão 
intermontana, tanto na Depressão do Araguaia como 
na Depressão do Tocantins. 

Conforme se observou acima, a maior vulnerabilidade 
geomorfológica encontra-se caracterizada pelas 
formas residuais que representam o extremo norte das 
Chapadas do Meio Norte, desligadas do corpo 
principal por processos relacionados à erosão 
remontante. Por tal motivo, apresentam-se bastante 
dissecadas, registrando-se a presença de elevado 
grau de festonamento no entorno das referidas formas, 
demonstrando intenso processo de erosão. Tais 
fatores, somados à alta susceptibilidade erosiva dos 
arenitos da Formação Itapecuru e ao predomínio dos 
Solos Litólicos, exigem cuidados especiais.  

Embora o domínio tabular das Chapadas do Meio 
Norte represente, geomorfologicamente, baixa 
vulnerabilidade a erosão, geologicamente, os arenitos 
da Formação Itapecuru implicam em maior 
susceptibilidade erosiva, o que pode ser registrado 
principalmente nas bordas da referida Unidade, 
normalmente marcada por escarpas, onde o efeito da 

erosão remontante, associada ao sistema fluvial, se 
faz presente. 

Ao se estabelecer uma relação entre morfogênese-
pedogênese, considerando os índices de 
vulnerabilidade encontrados, admite-se que, no topo 
das Chapadas do Meio Norte, estaria predominando a 
componente perpendicular, ou seja, o processo de 
infiltração, responsável pelo aumento progressivo de 
material intemperizado, o que também justifica o 
domínio dos Latossolos. Contudo, nas zonas de 
rupturas de declives, bem como nas estruturas 
residuais que marcam o contato entre a chapada e a 
depressão, a presença dos Solos Litólicos constitui 
importante indicativo do domínio morfogenético. 

Ainda fundamentado em tal princípio, tem-se que as 
Depressões do Tocantins e Araguaia estariam 
caracterizadas por uma condição denominada de 
intergrade, ou seja, numa faixa entre a morfogênese e 
a pedogênese, tendendo para uma ou outra segundo a 
forma de apropriação e uso do solo.  

Considerando-se que a pecuária é a atividade 
econômica predominante e o fato de que as gramíneas 
(pastagens plantadas) de certa forma atenuam os 
impactos erosionais, estima-se que o domínio de 
formas convexas (c1.7 a c2.3) favorece o predomínio 
da pedogênese sobre a morfogênese, levando-se em 
conta os efeitos produzidos pelo fluxo laminar.  

Com base nos transectos realizados, registram-se 
maiores impactos erosionais principalmente em 
núcleos urbanos, como nas imediações de Sítio Novo 
do Tocantins, em decorrência da utilização de seixos 
arredondados, associados a terraços fluviais para 
construção de estradas. 
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Tabela 3 - Unidades litoestratigráficas da área do Zoneamento Ecológico-Econômico do Norte do Tocantins 
Unidades litoestratigráficas Vulnerabilidade

Coberturas Superficiais - Sedimentos inconsolidados formados por areia, material silto-argiloso e 
cascalho; terraços aluvionares constituídos de sedimentos arenosos e conglomeráticos, 
inconsolidados; cangas lateríticas, avermelhadas e sedimentos argilo-arenosos laterizados com 
concreções limoníticas e manganesíferas; sedimentos areno e conglomeráticos, inconsolidados e 
conglomerados de matriz argilosa, sem estratificação aparente, arenitos creme a avermelhados, 
argilitos e siltitos. 

3,0 

Formação Itapecuru - Arenito avermelhado a marrom com granulação fina a média, bem 
selecionado e geometria tabular, apresenta estratificação plano paralela. 2,6 

Formação Codó - Calcilulito e pelitos verdes com marcas onduladas, com intercalações de siltitos 
cinza e geometria tabular. 2,8 

Formação Corda - Arenitos vermelho escuro com estratificação planoparalela e cruzada acanalada. 
Ritmitos arroxeados arenopelíticos. Arenitos cinza com estratificação cruzada tangencial. 2,6 

Formação Mosquito - Basaltos toleíticos verde escuro a preto, cinza-escuro, marron-avermelhados, 
com matriz afanítica, maciços, às vezes amigdaloidais com zeólitas e calcedônias, e com esfoliação 
esferoidal e intercalações centímétricas e métricas de arenitos finos e grosseiros. 

1,8 

Formação Sambaíba - Arenito róseo a esbranquiçados finos a médio, bem selecionados com grãos 
subarredondados a esféricos, bimodais, com película de argila envolvendo os grãos. Presença de 
estratificação de grande porte e cruzada tangencial e estruturas tipo linhas e línguas de grãos. 
Localmente ocorrem arenitos finos com estratificação cruzada planar. 

2,2 

Formação Motuca - Arenitos com estratificação cruzada e intercalações de argilitos, folhelhos e 
siltitos e níveis de calcário, gipsita, anidrita. Na base, ocorrem resto de madeira petrificada 
(Psaronius). Arenitos e siltitos vermelhos com intercalações de arenitos finos, transicionando para 
arenitos eólicos no topo. 

2,7 

Formação Pedra de Fogo - Siltitos carbonáticos cinza-esverdeados, com intercalações de 
calcários, arenitos fossilíferos, folhelhos, conglomerados, silexito e gipsita. Conglomerados 
polimíticos com intercalações de siltitos, folhelhos e silexito (Fácies Rio Barreiras). 

2,7 

Formação Piauí - Arenitos feldspáticos finos a grossos com estratificação cruzada, níveis 
conglomeráticos na base e intercalações de siltitos, argilitos vermelhos com intercalações de 
arenitos, folhelhos, margas, calcários e linhito mais para o topo. 

2,7 

Formação Poti - Arenitos róseos e esbranquiçados, finos a médios, às vezes conglomeráticos e 
micáceos. Siltitos e folhelhos predominam no topo. 2,7 

Formação Longa - Arenitos cremes a esbranquiçados, finos a médios, com intercalações de siltitos 
e folhelhos cinza-esverdeados e micáceos. Folhelhos cinza-escuro predominam no topo. 2,7 

Formação Cabeças - Arenitos de coloração creme rosado a esbranquiçado, granulação fina a 
média, caulínicos e paraconglomerados com clasto de grânulos a blocos dispersos em uma matriz 
síltico-argilosa. 

2,7 

Formação Pimenteiras - Argilitos, siltitos, folhelhos e arenitos ferruginosos interestratificados com 
níveis microconglomeráticos a conglomeráticos basais. 2,7 

Rochas Básico-ultrabásicas - Serpentinitos e serpentinitos silicificados. Localmente ocorrem 
metaultrabasitos, clorititos, talco xistos e brechas silicosas. Diques básico-ultrabásicos e diabásico. 2,2 

Formação Couto Magalhães - Filitos, metassiltitos e metargilitos, com intercalações de 
metaconglomerados polimíticos e metarcóseos, corpos gabróicos alóctones. ardósias, calcários e 
quartzitos. 

2,3 

Formação Pequizeiro - Calci-clorita-moscovita-quartzo xistos com variações para quartzo-clorita 
xistos e calci-clorita-moscovita xistos.Em geral são feldspáticos e apresentam cores esverdeadas, 
cinza claro a cinza avermelhado e estruturas xistosas. 

2,2 

Formação Xambioá - Micaxistos de composição variada, grafita xistos, anfibolitos, metarenitos, 
quartzitos ferruginosos, silexitos e metarcóseos. Moscovita-biotita-quartzo xisto e calci-biotita-quartzo 
xisto feldspáticos, localmente granatíferos, com intercalações de mármores, quartzitos e 
metaconglomerados polimíticos. Corpos gabróicos. 

2,2 

Formação Morro do Campo - Quartzitos puros a moscovíticos de cor cinza-avermelhado, 
granulação fina a média e quartzo xistos micáceos, localmente feldspáticos e intercalações de 
conglomerados oligomíticos. Anfibolitos finos e cinza-escuro ocorrem na base. 

1,0 

Gnaisse Cantão - Biotita gnaisse de composição monzogranítica, coloração rosada, granulação fina 
a média e hornblenda-biotita gnaisses de composição granodiorítica. 1,4 

Granito Ramal do Lontra - Granito de cor rósea, granulação fina a média e apresentando estrutura 
foliada. 1,2 

Complexo Colméia - Biotita gnaisses de granulação fina a média e de composição trondhjemítica e 
migmatitos com neossoma granítico.Anfibolitos e serpentinitos alóctones. 1,4 
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Tabela 4 - Vulnerabilidade das unidades de solos da área do Zoneamento Ecológico-Econômico do Norte do 
Tocantins 

Classe Descrição Vulnerabilidade 
AQ1 Areia Quartzosa Distrófico e Álico A moderado 3,0 

AQ2 Associação de Areia Quartzosa Podzólica Álico e Distrófico A moderado + Areia 
Quartzosa Álico A húmico 3,0 

AQ3 Associação de Areia Quartzosa Distrófico e Álico A moderado + Podzólico 
Vermelho Amarelo Distrófico A moderado textura arenosa/média 2,7 

AQ4 
Associação de Areia Quartzosa Álico e Distrófico A moderado + Latossolo 
Amarelo Álico e Distrófico A moderado textura média + Latossolo Vermelho 
Amarelo Álico e Distrófico A moderado textura média 

2,2 

G Associação de Gleissolo + Solo Aluvial ambos álicos e distróficos, textura 
indiscriminada 2,3 

LA1 Latossolo Amarelo Plíntico Álico A moderado textura média 1,1 

LA2 Associação de Latossolo Amarelo Plíntico Álico A moderado textura média + 
Plintossolo Álico e Distrófico A moderado textura média 1,6 

LE1 Latossolo Vermelho-Escuro Distrófico A moderado textura média 1,1 

LE2 Associação de Latossolo Vermelho-Escuro Distrófico A moderado textura média + 
Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico A moderado textura média 1,1 

LE3 
Associação de Latossolo Vermelho-Escuro Eutrófico e Distrófico A moderado 
textura argilosa + Latossolo Vermelho-Escuro Petroplíntico Eutrófico A moderado 
textura argilosa 

1,0 

LE4 
Associação de Latossolo Vermelho-Escuro Distrófico A moderado textura argilosa 
+ Podzólico Vermelho-Amarelo Álico A moderado textura média/argilosa 
cascalhenta 

1,3 

LV1 Latossolo Vermelho-Amarelo Eutrófico A moderado textura média 1,1 

LV2 Latossolo Vermelho-Amarelo Álico e Distrófico A moderado textura média 1,1 

LV3 Associação de Latossolo Vermelho-Amarelo Álico A moderado textura média + 
Latossolo Amarelo Álico A moderado textura média 1,1 

LV4 Associação de Latossolo Vermelho-Amarelo Plíntico Álico A moderado textura 
média + Latossolo Amarelo Álico A moderado textura média 1,1 

LV5 
Associação de Latossolo Vermelho-Amarelo Plíntico Distrófico e Álico A 
moderado textura média cascalhenta + Latossolo Amarelo Distrófico e Álico A 
moderado textura média 

1,1 

LV6 Associação de Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico A moderado textura média 
+ Areia Quartzosa Distrófico A moderado 1,6 

PA1 Podzólico Amarelo Distrófico A moderado textura arenosa/média 2,2 

PA2 Associação de Podzólico Amarelo Plíntico Distrófico A moderado textura 
arenosa/argilosa + Plintossolo Distrófico A moderado textura média cascalhenta 2,3 

PE1 

Associação de Podzólico Vermelho-Escuro Eutrófico A moderado e proeminente 
textura média/argilosa e média/muito argilosa + Podzólico Vermelho-Escuro 
Distrófico e Álico A moderado e proeminente textura arenosa/média e 
arenosa/argilosa + Solo Litólico Eutró 

2,2 

PE2 Associação de Podzólico Vermelho-Escuro Eutrófico A moderado textura média + 
Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico A moderado textura arenosa/média 2,1 

PE3 
Associação de Podzólico Vermelho-Escuro Eutrófico A moderado textura 
média/argilosa e média/muito argilosa + Podzólico Vermelho-Amarelo Álico e 
Distrófico A moderado textura arenosa/média 

2,0 

PP1 Petroplintossolo Álico A moderado e proeminente textura média/argilosa 2,7 

PP2 
Associação de Petroplintossolo Distrófico A moderado textura arenosa/média + 
Podzólico Vermelho-Amarelo Petroplíntico Distrófico A moderado textura 
arenosa/média cascalhenta 

2,6 
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Classe Descrição Vulnerabilidade 

PP3 Associação de Petroplintossolo Distrófico e Álico A moderado textura 
arenosa/média + Podzólico Vermelho-Amarelo Álico A moderado textura média 2,6 

PV1 Podzólico Vermelho-Amarelo Plíntico Álico A moderado textura arenosa/média 2,2 

PV2 Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico e Distrófico A moderado textura 
arenosa/média 2,1 

PV3 Podzólico Vermelho-Amarelo A moderado textura média/argilosa e arenosa/média 2,1 

PV4 Podzólico Vermelho-Amarelo Plíntico ou Pedregoso Eutrófico A moderado textura 
arenosa/média 2,2 

PV5 Associação de Podzólico Vermelho-Amarelo Distrófico A moderado textura média 
+ Podzólico Vermelho-Amarelo Plíntico Distrófico A moderado textura média 2,2 

PV6 Associação de Podzólico Vermelho-Amarelo Álico A moderado textura 
arenosa/média + Solo Litólico Pedregoso Eutrófico A moderado textura média 2,4 

PV7 Associação de Podzólico Vermelho-Amarelo Álico A moderado textura 
arenosa/média + Podzólico Amarelo Álico A moderado textura arenosa/média 2,2 

PV8 
Associação de Podzólico Vermelho-Amarelo Álico A moderado textura 
arenosa/média + Podzólico Amarelo Plíntico Álico A moderado textura 
arenosa/média 

2,2 

PV9 
Associação de Podzólico Vermelho-Amarelo Álico A moderado textura 
arenosa/média + Podzólico Vermelho-Escuro Álico A moderado textura 
arenosa/média 

2,2 

PV10 Associação de Podzólico Vermelho-Amarelo Álico A moderado textura 
arenosa/média + Areia Quartzosa Álico e Distrófico A moderado 2,4 

PV11 
Associação de Podzólico Vermelho-Amarelo Álico A moderado textura 
arenosa/média e média/argilosa + Podzólico Vermelho-Amarelo Plíntico ou 
Pedregoso Álico e Distrófico A moderado textura arenosa/média e média/argilosa 

2,0 

PV12 
Associação de Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico A moderado textura 
arenosa/média + Podzólico Vermelho-Escuro Eutrófico A moderado textura 
arenosa/média 

2,2 

PV13 Associação de Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico e Distrófico A moderado 
textura arenosa/média + Solo Litólico Eutrófico A moderado textura arenosa 2,4 

PV14 Associação de Podzólico Vermelho-Amarelo Distrófico A moderado textura média 
cascalhenta + Solo Litólico Pedregoso Distrófico A moderado textura arenosa 2,3 

PV15 
Associação de Podzólico Vermelho-Amarelo Distrófico A moderado textura 
arenosa/média cascalhenta e média/argilosa + Petroplintossolo Álico A moderado 
textura arenosa/média 

2,2 

PV16 
Associação de Podzólico Vermelho-Amarelo Plíntico Álico e Distrófico A 
moderado textura arenosa/média + Podzólico Vermelho-Amarelo Álico e 
Distrófico A moderado textura arenosa/média 

2,2 

PV17 
Associação de Podzólico Vermelho-Amarelo Plíntico Eutrófico e Distrófico A 
moderado textura média/argilosa + Cambissolo Álico e Eutrófico A moderado 
textura média 

2,1 

PV18 

Associação de Podzólico Vermelho-Amarelo Plíntico ou Pedregoso Distrófico e 
Álico A moderado textura arenosa/média e média/argilosa cascalhenta + 
Petroplintossolo Pedregoso Distrófico e Álico A moderado textura arenosa/média 
e arenosa/argilosa 

2,2 

PV19 
Associação de Podzólico Vermelho-Amarelo Plíntico ou Cascalhento Distrófico A 
moderado textura média/argilosa e arenosa/média + Latossolo Vermelho-Amarelo 
Plíntico Distrófico e Álico A moderado textura média 

1,7 
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Classe Descrição Vulnerabilidade 

PV20 
Associação de Podzólico Vermelho-Amarelo Plíntico ou Pedregoso Álico A 
moderado textura média + Petroplintossolo Álico e Distrófico A moderado textura 
média + Cambissolo Pedregoso Álico A moderado textura média 

2,3 

R1 Solo Litólico Distrófico A moderado textura arenosa 3,0 
R2 Solo Litólico Álico A moderado textura média 2,8 

R3 
Associação de Solo Litólico Distrófico e Eutrófico A moderado textura média e 
arenosa + Podzólico Vermelho-Amarelo Distrófico e Álico A moderado textura 
arenosa/média 

2,6 

R4 
Associação de Solo Litólico Distrófico e Eutrófico A moderado e proeminente 
textura média e arenosa + Podzólico Vermelho-Amarelo Pedregoso Distrófico e 
Eutrófico A moderado textura arenosa/média 

2,6 

R5 
Associação de Solo Litólico com ou sem cascalho Álico e Distrófico A moderado 
textura média + Podzólico Vermelho-Amarelo Pedregoso Distrófico e Álico A 
moderado textura arenosa/média 

2,6 

 
 
 
 
 
 
Tabela 5 - Unidades geomorfológicas da área do Zoneamento Ecológico-Econômico do Norte do Tocantins 

Unidade Geomorfológica Tipo de Topo Vulnerabilidade 
a 2,5; 2,8 
c 1,6; 1,7; 1,8; 2,0 Chapadas do meio Norte (< 200m) 
t 1,3; 1,4; 1,5; 1,6 

Chapadas do meio Norte (>400m) t 1,3; 1,4 
c 1,3; 1,7; 1,8; 2,0 

Chapadas do meio Norte (200 - 400m) 
t 1,3; 1,4; 1,5; 1,5 
a 2,0; 2,4; 2,5; 2,8 
c 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,2; 2,3 Depressão do Araguaia 
t 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6 
a 2,4; 2,5; 2,8 
c 1,4; 1,7; 1,8; 1,9; 2,2; 2,3; 2,4 Depressão do Tocantins 
t 1,3; 1,4; 1,5 
a 2,3; 2,4; 2,6 

Planalto do Interflúvio Araguaia-Tocantins 
t 1,3; 1,5 
a 2,0; 2,3; 2,4; 2,7 
c 1,6; 1,7; 1,8 Planalto Residual do Araguaia 
t 1,4 

Planícies e terraços fluviais Aptf 3,0 
Planícies fluviais Apf 3,0 
Terraço Fluvial erosivo Etf 3,0 

Notas: a - aguçado, c - convexo, t - tabular 
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Tabela 6- Unidades de cobertura e uso da terra da área do Zoneamento Ecológico-Econômico do Norte do 
Tocantins 

Classe Vulnerabilidade
Reflorestamento - áreas destinadas ao plantio de espécies exóticas - cultivo de eucalipto. 1,0 
Terra úmida não florestada - áreas úmidas desprovidas de vegetação arbórea, sendo portanto 
dominadas por vegetação herbácea que ocorrem ao longo de cursos água ou ocupando os terraços 
de planícies de formação recentes, que estão sujeitos à inundações periódicas. 

1,2 

Praias - são acúmulos de areias e cascalhos localizados ao longo dos rios, em geral, desprovidas de 
cobertura vegetal arbórea e herbácea. Em alguns casos, onde os bancos de areia são permanentes, 
podem ser observadas a presença de vegetação arbustiva e herbácea. 

3,0 

Pecuária intensiva - áreas onde a vegetação natural foi substituída por pastagem cultivada 
(andropógon, brachiarão e quicuio) em diferentes estágios de conservação, sendo destinadas à 
criação de gado, especialmente, o gado bovino no sistema de criação intensivo com finalidade mista 
(corte e leite). 

2,5 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial - formação ribeirinha ou floresta ciliar que ocorre ao longo dos 
cursos d’água, apresentando palmeiras e ocupando os terraços antigos das planícies quaternárias, 
que estão sujeitos à inundações periódicas 

1,0 

Floresta Ombrófila Densa Submontana - Formação florestal que ocupa o dissecamento do relevo 
montanhoso, tendo árvores com alturas aproximadamente uniformes, raramente ultrapassando os 
30 m e com presença de palmeiras 

1,0 

Floresta Ombrófila Aberta Submontana - é uma faciação da Floresta Ombrófila Densa, com 
árvores espaçadas de alturas aproximadamente uniformes, raramente ultrapassando os 30 m e com 
palmeiras (babaçu e inajá). 

1,0 

Floresta Estacional Semidecidual Submontana - tipo de vegetação caracterizada por duas 
estações climáticas bem definidas, uma chuvosa e outra com 4 a 6 meses secos. É constituída de 
árvores eretas, estando a altura média do estrato arbóreo entre 15 e 25 metros e apresenta diversos 
níveis de caducifolia, no conjunto florestal situa-se entre 20 e 50% durante a estação seca. 

1,0 

Mata Ciliar e ou Mata de Galeria - encerra as áreas com fitofisionomia florestal associada a cursos 
de águas. A mata ciliar tem sua largura, em geral, proporcional ao leito do curso d’água não 
ultrapassando 100m de largura em cada margem, enquanto a mata de galeria forma corredores 
fechados (galerias) sobre o curso de água. Podem ou não apresentar caducifolia, as árvores são 
eretas, com altura de 20-30m. Ocorrem geralmente em terrenos acidentados; nem sempre há uma 
transição evidente para outras fisionomias, há transição brusca quando circundada por subtipos de 
Cerrado Sentido Restrito e formações campestres. 

1,0 

Cerradão - são áreas onde a vegetação caracteriza-se pela presença de espécies que ocorrem no 
Cerrado Sentido Restrito e também por espécies de mata. É uma floresta, mas floristicamente é 
mais similar a um Cerrado. A altura média do estrato arbóreo varia de 8 a 15m, o que proporciona 
condições de luminosidade que favorecem a formação de estratos arbustivo e herbáceo 
diferenciados. 

1,7 

Cerrado Sentido Restrito - áreas em que a vegetação caracteriza-se pela presença de árvores 
baixas, inclinadas, tortuosas, com ramificações irregulares e retorcidas, geralmente com evidencia 
de queimadas. Os arbustos e subarbustos encontram-se espalhados, com algumas espécies 
apresentando órgãos subterrâneos perenes (xilopódios), que permitem a rebrota após queima ou 
corte. 

2,1 

Cerrado Sentido Restrito com Mata de Galeria - áreas onde a vegetação caracteriza-se pela 
presença dos subtipos de Cerrado Sentido Restrito associados com Mata de Galeria, onde não foi 
possível a individualização dessa formação florestal. 

2,1 

Agropecuária de subsistência - atividade que se caracteriza por apresentar em pequenas 
propriedades a agricultura familiar (produção em pequena escala) e pecuária (criação de suínos, 
bovinos e aves) em suas relações mútuas. 

2,3 

Capoeira - áreas onde a vegetação natural foi descaracterizada por extração de madeira, lenha e 
agropecuária, que após abandono se encontram em diferentes estágios sucessionais de 
regeneração. Ocorrem nas regiões fitoecológicas de florestas ombrófila e estacional, e Cerrado. Nos 
ambientes de florestas verifica-se a presença de palmeiras. 

2,0 

Babaçual - áreas com alta densidade de ocorrência de palmeiras de babaçu com altura variando de 
8 a 15m, normalmente associadas à interflúvios, faixas ao longo de drenagens, áreas antropizadas 
(especificamente pastagem cultivada) e de florestas ou matas em regeneração e/ou capoeiras. 

2,0 
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Tabela 7 - Valores de vulnerabilidade para o clima da área do Zoneamento Ecológico-Econômico do Norte do 
Tocantins 

Precipitação 
Anual Média (mm) 

Período Médio 
Chuvoso(mês) 

Intensidade 
Pluviométrica 

(mm / mês) 
Vulnerabilidade 

1400 - 1500 7 207,1 1,7 

1500 - 1600 7 221,4 1,7 

1600 - 1700 7 235,7 1,8 

1700 - 1800 7 250,0 1,8 

1800 - 1900 7 264,3 1,9 

1900 - 2000 7 278,5 2,0 
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