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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, 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 “Cobertura e Uso da Terra da Folha S.B.22-Z-D (Araguaína)”, 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 cobertura e uso da terra, realizado a baixo custo, teve como 
principais instrumentos imagens de satélite, base de dados da Seplan e produtos cartográficos 
do Radambrasil, complementados com trabalho de campo. Sobre estes dados foi aplicada 
metodologia para avaliar a dinâmica ocupacional da área no período 1995-2000, identificando 
e qualificando os diferentes tipos de cobertura e uso da terra. Foram definidos 13 unidades de 
cobertura e uso da terra. O objetivo deste trabalho foi gerar informações em quantidade e 
qualidade suficientes para a eleboração do ZEE do Norte do Estado doTocantins 

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
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Resumo 

O trabalho de análise multitemporal da cobertura e uso da terra, na área 
correspondente à Folha SB.22-Z-D (Araguaína) e parte da Folha SC 22-X-B (Conceição do 
Araguaia) no território tocantinense, foi realizado na escala 1:250.000 e para o período 1995-
2000. O objetivo deste foi avaliar a dinâmica ocupacional dessa área nestes seis anos, 
identificando e quantificando os diferentes tipos de cobertura e uso da terra por meio de 
imagens dos sensores TM e ETM+ dos satélites Landsat 5 e 7, respectivamente, e de trabalho 
de campo. O trabalho também visou subsidiar o Governo do Estado do Tocantins nos 
seguintes aspectos: (1) ordenamento territorial da região; (2) planejamento de ações nos 
setores de transporte e de monitoramento e inventário de recursos hídricos; (3) definição de 
uma política de uso da terra; (4) avaliação dos impactos ou degradações ambientais atuais e 
futuros; (5) manejo dos recursos de vida silvestre, entre outros. O mapeamento da cobertura e 
uso da terra foi realizado a partir do levantamento e análise bibliográfica seguidos pela 
montagem de base cartográfica; processamento de imagens de satélites; definição de legenda 
preliminar; interpretação de imagens de satélite; planejamento e realização de trabalho de 
campo; elaboração do mapa final de cobertura e uso da terra; quantificação de áreas e 
confecção do relatório técnico. Na Folha Araguaína, situada nas regiões fitoecológicas de 
Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Aberta e Cerrado, foram mapeadas as seguintes 
unidades de cobertura e uso da terra: (1) Floresta Ombrófila Densa Submontana; (2) Floresta 
Ombrófila Densa Aluvial; (3) Floresta Ombrófila Aberta Submontana; (4) Mata-de-Galeria / Mata 
Ciliar; (5) Cerradão; (6) Cerrado Sentido Restrito; (7) Terra Úmida Não Florestada; (8) 
Capoeiras; (9) Pecuária Intensiva; (10) Agropecuária de Subsistência; (11) Área Urbana e Área 
Industrial; (12) Praias; (13) Água (corpos d’água). A área em estudo encontra-se bastante 
antropizada, tendo cobertura vegetal primitiva em menos de 25% de sua extensão e 
remanescentes de floresta alterados e/ou perturbados. Os municípios de Arapoema e 
Bandeirantes do Tocantins são os mais críticos em termos de preservação e conservação da 
vegetação primitiva, bem como as sub-bacias dos rios Cunhãs, Jenipapo, Muricizal, Araguaia e 
Lontra (os destaques mais negativos são para as sub-bacias dos rios Cunhãs e Jenipapo). As 
pastagens cultivadas (usadas para pecuária intensiva) alcançam em alguns municípios índices 
superiores a 80% da extensão das terras e predominam na Folha sobre qualquer outro tipo de 
cobertura da terra. São necessários, na área mapeada, a intensificação de programas de 
fiscalização e o monitoramento do desmatamento nas áreas de remanescentes de floresta e 
principalmente a avaliação ecológica destas para a identificação da diversidade biológica ainda 
existente e seu valor em termos de habitats para os animais. 
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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). 

Inserida nas regiões fitoecológicas da Floresta 
Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Aberta e Cerrado, 
a área correspondente à Folha Araguaína no território 
tocantinense tem uma configuração de paisagens 
diversificada, marcada por grandes extensões de 
pastagens cultivadas, remanescentes de florestas e 
Cerrado e áreas agrícolas temporárias. 

A substituição das áreas de vegetação natural, 
principalmente de florestas por pastagens cultivadas e, 
menos freqüentemente, por lavouras, gerando 
paisagens bem distintas, favoreceu a perda de 
diversidade biológica (acarretando a extinção de 
espécies florestais de valor econômico), a redução de 
habitats de fauna silvestre e a degradação dos solos, 
entre outros efeitos ecológicos que devem ser 
analisados e estimados.  

A fim de avaliar a dinâmica ocupacional recente da 
área, a Seplan realizou o trabalho de mapeamento da 
cobertura e uso da terra. O mapeamento, executado 
na escala 1:250.000, compreendeu uma análise  

multitemporal para o período 1995-2000, através da 
identificação e quantificação dos diferentes tipos de 
cobertura e uso da terra por meio de imagens dos 
sensores TM e ETM+ dos satélites Landsat 5 e 7, 
respectivamente, e através de trabalho de campo.1 

O trabalho de cobertura e uso da terra2 visou auxiliar, 
principalmente, os técnicos do governo estadual 
quanto ao entendimento da evolução ocupacional da 
área em questão para subsidiar: (i) o ordenamento 
territorial da região, (ii) o planejamento de ações no 
setores de transporte e de monitoramento e inventário 
de recursos hídricos, (iii) a definição de uma política de 
uso da terra, (iv) a avaliação dos impactos ou 
degradações ambientais3 atuais e futuros, e (v) o 
manejo dos recursos de vida silvestre, entre outros. 

1.2 – Localização e acesso 

A área mapeada cobrindo parte das folhas Araguaína 
(SB.22-Z-D) e Conceição do Araguaia (SB.22-X-B) tem 
cerca de 11.469km² e está delimitada a sul e a norte, 
respectivamente, pelas coordenadas de 7º00’00” e 

                                            
1 Como documento complementar e subsidiário ao presente 

relatório, vide “Fisionomias da Cobertura e Uso da Terra do 
Norte do Estado do Tocantins” (REIS, 2005). 

2 Cobertura da terra relaciona-se aos tipos de feições e de 
objetos presentes sobre a superfície da terra. Uso da terra 
refere-se a forma com que a terra está sendo ocupada pelo ser 
humano ou às atividades humanas ou funções econômicas 
associadas com uma parcela da terra. Terra é o segmento da 
superfície do globo definido no espaço e reconhecido em 
função das características e propriedades compreendidas 
pelos atributos da biosfera, que sejam razoavelmente estáveis 
ou ciclicamente previsíveis, incluindo aquelas da atmosfera, 
solo, substrato geológico, hidrologia e resultado da atividade 
do homem (FAO, 1976). 

3 Degradação ambiental é o processo gradual de alteração 
vegetativa do ambiente resultante de atividades humanas que 
podem causar desequilíbrio e destruição, parcial ou total, dos 
ecossistemas (IBGE, 1999). 

1
Introdução
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aproximadamente 8º25’00” de latitude sul, a oeste pelo 
rio Araguaia, tendo por limite mais ocidental o 
meridiano 49º20’20”, e a leste pela coordenada de 
48º00’00” de longitude oeste (Figura 1). Em relação às 
folhas geográficas na escala 1:100.000 da Carta 
Internacional ao Milionésimo (CIM), a área engloba 
integral e parcialmente as folhas: 

Rio Andorinhas...............SB-22-Z-D-I................IBGE 

Muricilândia....................SB-22-Z-D-II................IBGE 

Araguaína......................SB-22-Z-D-III................IBGE 

Arapoema......................SB-22-Z-D-IV...............IBGE 

Rio das Cunhãs.............SB-22-Z-D-V................IBGE 

Nova Olinda..................SB-22-Z-D-VI................IBGE 

Bandeirantes.................SC-22-X-B-II.................IBGE 

A rede de drenagem está representada pelos rios 
Araguaia, Muricizal, Jenipapo, Cunhãs, Lontra e seus 
afluentes, que fazem parte da bacia hidrográfica do Rio 
Araguaia. 

Situada na parte norte do Estado do Tocantins, a área 
abrange parcial ou totalmente os municípios de 
Aragominas, Araguaína, Arapoema, Bandeirantes do 
Tocantins, Carmolândia, Muricilândia, Pau D’Arco e 
Wanderlândia. 

O acesso terrestre, a partir de Palmas, pode ser 
efetuado através de dois percursos,ambos 
pavimentados. No primeiro, percorre-se a rodovia TO-
080 até a cidade de Paraíso do Tocantins, a partir da 
qual segue-se rumo norte pela rodovia BR-153, 
alcançando-se, então, Araguaína. Neste ponto, após 
percorrer-se aproximadamente 410km, adentra-se na 
área em estudo. 

Na segunda opção, parte-se de Palmas pela rodovia 
TO-010 em direção à cidade de Lajeado, num trecho 
de 50km, 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 rumo 
norte pela BR-153 até Araguaína, seguindo a mesma 
tota anterior. 

Na área destacam-se as rodovias pavimentadas BR-153 

(Colinas do Tocantins-Araguaína-Wanderlândia), TO-164 

(Araguaína-Araguanã), TO-222 (Filadélfia-Araguaína-

Santa Fé do Araguaia-Pontão), TO-230 (BR-153-

Bandeirantes do Tocantins-Arapoema) e TO-335 (Couto 

Magalhães-Colinas do Tocantins). A rodovia TO-430 

(Arapoema-Bernardo Sayão-Juarina) encontra-se em 

processo de pavimentação. As rodovia TO-164 (Povoado 

Brasilene-Bernardo Sayão-TO-335), TO-226 (Garimpinho- 

BR-153-Palmeirante), TO-230 (Arapoema-Pau-D’Arco), 

TO-335 (Colinas do Tocantins-Palmeirante) e TO-427 

(Pau-D’Arco-TO-226), também integram a malha viária da 

área, sendo trafegáveis em piso de leito natural. 

Partindo-se das rodovias estaduais e federais, existe uma 

boa rede de estradas municipais e de fazendas. 

O transporte fluvial restringe-se a pequenas embarcações 

que trafegam pelo rio Araguaia, apresentando apenas 

expressividade local. 

O transporte aéreo é limitado à operação de táxis aéreos, 

sendo as pistas de pouso de leito natural, exceto em 

Araguaína, que contém aeroporto com pista pavimentada, 

recebendo vôos regionais das principais empresas de 

aviação comercial do país. 

1.3 – Material e base de dados 

Os dados e material utilizados para o mapeamento da 
cobertura e uso da terra da Folha Araguaína (SB.22-Z-
D) e parte da Folha Conceição do Araguaia (SC.22-X-
B), Estado do Tocantins, foram os seguintes: 

- mapas de uso de cobertura vegetal e uso da terra 
do ano de 1996, na escala 1:250.000, da base de 
dados da Seplan, referentes às folhas Araguaína 
(SB.22-Z-D) e Conceição do Araguaia (SC.22-X-
B); 

- plano de informação de vegetação potencial, na 
escala 1:250.000, originário das minutas do 
Projeto Radambrasil e constantes na base de 
dados da Seplan, referentes às folhas Araguaína 
(SB.22-Z-D) e Conceição do Araguaia (SC.22-X-
B); 

- mapas de vegetação do Projeto Radambrasil, na 
escala 1:1.000.000, referentes às folhas Tocantins 
(SC.22) e Araguaia- Tocantins (SB.22); 
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Figura 1 - Localização da área mapeada  
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- imagens dos sensores TM e ETM+ dos satélites 
Landsat 5 e 7, em composição colorida das 
bandas TM3(B), TM4(R) e TM5(G) em papel 
fotográfico, na escala 1:250.000 e em meio digital, 
referentes às cenas 222/65, 223/65 e 223/66 para 
os anos de 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000, 
e com data das passagens dos satélites entre os 
meses de agosto e setembro de cada ano; 

- Anuário Estatístico do Tocantins (1997) e dados 
do Censo Agropecuário de 1996 executado pelo 
IBGE; 

- fichas de campo e máquinas fotográficas para 
registro e coletas de dados e informações; 

- sistemas de processamento digital de imagens 
(SPRING e EASI/PACE) e de informações 
geográficas (SPRING, PC Arc/Info e ArcView); 

- GPS (Global Positioning System) de navegação 
para trabalho de campo; 

- folhas SB.22-Z-D - Araguaína, SC.22.X.B - 
Conceição do Araguaia, SB.22-Z-B - Xambioá 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.22-Z-D-I - Rio Andorinhas, SB.22-Z-D-II 
- Muricilândia, SB.22-Z-D-III - Araguaína, SB.22-Z-
D-IV - Arapoema, SB.22-Z-D-V - Rio das Cunhãs, 
SB.22-Z-D-VI - Nova Olinda e SC.22-X-B-II - 
Bandeirantes. 

1.4 – Metodologia 

O procedimento metodológico utilizado para a 
realização do trabalho contou com as seguintes etapas 
sucessivas: a) levantamento e análise bibliográfica, b) 
montagem de base cartográfica, c) processamento de 
imagens de satélites, d) definição de legenda 
preliminar, e) interpretação de imagens de satélite, f) 
planejamento e realização de trabalho de campo; g) 
elaboração do mapa final de cobertura e uso da terra, 
h) quantificação de áreas e i) confecção do relatório 

técnico. 

No levantamento e análise bibliográfica foram reunidos 
todos os dados cartográficos e alguns trabalhos 
científicos sobre os recursos naturais da região, em 
especial da vegetação e cobertura e uso da terra 
disponíveis em diferentes escalas. Os dados foram 
obtidos visando subsidiar o mapeamento proposto e 
montar um acervo para conhecimento da situação 
ambiental da área. 

A montagem da base cartográfica, na escala 
1:250.000, resultou do aproveitamento dos dados 
digitais geográficos na escala 1:100.000 (hidrografia, 
estradas, limites municipal e estadual) referentes a 
cada uma das folhas geográficas na mesma escala. 
Todos os dados já estavam disponíveis na base da 
Diretoria de Zoneamento Ecológico-Econômico da 
Secretaria do Planejamento da Secretaria do 
Planejamento e Meio Ambiente (DZE/Seplan) para o 
Projeto de Gestão Ambiental Integrado da Região do 
Bico do Papagaio (PGAI-Bico do Papagaio). 

O processamento de imagens de satélites foi realizado 
no Laboratório de Geoprocessamento da Seplan pelos 
técnicos da Diretoria de Zoneamento Ecológico-
Econômico. Esta fase contemplou a correção 
atmosférica, o georreferenciamento e o realce de 
imagens. 

As imagens (30 cenas), cobrindo toda a área do ZEE 
do Norte do Estado do Tocantins, foram adquiridas 
pela Seplan no formato Geotif e processadas no 
programa de processamento digital de imagens 
EASI/PACE. 

Os efeitos atmosféricos das imagens foram corrigidos 
através do método de subtração do pixel escuro (dark 
pixel subtraction method) de CHAVEZ (1988). 

O processo de georreferenciamento foi iniciado pelas 
imagens do ano de 1996, mediante uma operação do 
tipo imagem x mapa, onde 100 pontos de controle 
foram coletados diretamente do mosaico vetorial de 
hidrografia da área do ZEE do Norte do Estado do 
Tocantins. No georreferenciamento, as imagens foram 
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registradas através de coordenadas geográficas e 
aplicação de um modelo polinomial de grau 5 e 
reamostragem cúbica. As imagens registradas ficaram 
com erro quadrático médio (RMS) em x e y de 1.65 e 
1.82, respectivamente.  

Na seqüência, utilizando-se a função mosaico, 
disponível no programa digital de imagens 
EASI/PACE, todas as imagens (5 cenas) foram 
mosaicadas e, ao invés de sofrerem uma 
transformação polinomial, foram escalonadas. Visando 
a redução das discrepâncias dos níveis de cinza das 
imagens, ainda neste processo, cada uma de suas 
bandas (3, 4 e 5) foi submetida a uma equalização dos 
níveis de cinza (colour matching).  

O mosaico Landsat de 1996, obtido conforme 
descrição acima, serviu de base para o 
georreferenciamento das imagens dos demais anos, 
segundo uma operação do tipo imagem x imagem. Os 
pontos de controle, em número de 256, foram 
coletados na rede hidrográfica e nas rodovias e 
estradas identificáveis nas duas imagens. As imagens 
corrigidas ficaram com erro quadrático médio (RMS) 
em x e y de 1.23 e 1.15, respectivamente. Do mesmo 
modo que para o ano de 1996, as imagens dos anos 
de 1995, 1997, 1998, 1999 e 2000 foram mosaicadas. 
Tal procedimento foi realizado com o objetivo de evitar-
se distorções entre as imagens de cada um destes 
anos. 

Como realce de imagens, aplicou-se a cada uma das 
bandas dos mosaicos Landsat a ampliação linear de 
contraste, e no mosaico Landsat de 2000, a 
transformação Intensidade, Matiz e Saturação 
(Intensity, Hue, Saturation - IHS), para facilitar as 
diferenciações entre as feições de uso da terra e de 
Cerrado Sentido Restrito.  

A definição da legenda preliminar foi estabelecida com 
a participação dos técnicos da DZE/Seplan. Foram 
combinados e analisados os mapas de vegetação e de 
cobertura vegetal e uso da terra (reunidos na etapa de 
levantamento e análise bibliográfica), bem como 
interpretadas as respostas espectrais dos objetos 
constantes em cada um dos mosaicos Landsat. 

A legenda preliminar foi elaborada com base nos 
dados e informações preexistentes, buscando 
estabelecer uma hierarquização e padronização das 
terminologias das classes de cobertura e uso da terra, 
conforme informações compiladas do sistema de 
classificação do uso da terra e do revestimento com 
dados de sensores remotos de ANDERSON et al. 
(1979), de MILESKI, DOI & FONZAR (1981), dos 
manuais técnicos de uso da terra (IBGE, 1999) e da 
vegetação brasileira (IBGE, 1992) e da classificação 
das fitofisionomias do bioma Cerrado de RIBEIRO e 
WALTER (1998). 

A interpretação de imagens de satélite foi efetuada 
com base nos procedimentos do “Método das Chaves”. 
Este método, segundo VENEZIANI & ANJOS (1982), 
baseia-se num estudo comparativo e nas experiências 
do intérprete, apoiando-se nas fases de fotoleitura, 
fotoanálise e fotointerpretação, e levando em conta os 
elementos de reconhecimento: cor, tonalidade de 
cinza, forma e textura, padrão, e localização geográfica 
para a identificação dos objetos contidos na imagem. 

A função desta fase foi gerar um mapa preliminar de 
cobertura e uso da terra na escala 1:250.000 com 
unidades interpretadas referentes a unidades simples 
ou associações de classes de cobertura e uso da terra. 
Definiu-se, também, uma chave de identificação das 
classes de cobertura e uso da terra para as imagens 
Landsat em composição colorida das bandas TM e 
ETM+ conforme a combinação banda/cor 3B, 4R e 5G. 

Toda a etapa de interpretação de imagens foi realizada 
de modo digital na tela do monitor do 
microcomputador, ou seja, digitalizando-se os 
polígonos extraídos de cada unidade de mapeamento, 
definindo e identificando-os num plano de informação 
através do sistema de informações geográficas 
(SPRING e ArcView) e dos mosaicos de imagens. Este 
procedimento foi repetido para todos os anos 
mapeados, sendo as linhas de cada ano anterior 
transportadas para cada ano posterior, para que 
somente as diferenças de cobertura e uso da terra 
fossem extraídas. 

O planejamento e realização de trabalho de campo 
foram executados após a etapa de fotointerpretação. 
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No planejamento do trabalho de campo foram 
definidos a ficha de campo e 14 perfis contendo um 
total de 57 pontos obrigatórios (pontos de dúvida na 
interpretação) para serem observados e descritos. O 
trabalho de campo foi realizado em maio de 2001 em 
conjunto com técnicos da Seplan. Foram cobertos os 
14 perfis programados e efetuadas 165 descrições de 
campo ao longo das rodovias estaduais e estradas 
vicinais. Daqueles pontos previstos como obrigatórios 
50 foram descritos e ficaram 7 sem descrição em 
virtude da dificuldade de acesso. Os pontos adicionais 
foram coletados em função da maximização de 
obtenção de dados sobre a variação da paisagem. Os 
pontos de campo foram registrados com o auxílio de 
GPS e a sua identificação por intermédio de 
numeração crescente.  

Após o trabalho de campo, foi elaborado o mapa final 
de cobertura e uso da terra, promovendo-se a 
confrontação de dados de campo, devidamente 
tabulados, revisados e analisados, com o mapa 
preliminar, as imagens de satélite e a chave de 
identificação das classes de cobertura e uso da terra.  

Comparados os dados, articulou-se as unidades desta 

Folha com aquelas da folhas Xambioá e 
Tocantinópolis, definiu-se a legenda final (Quadro 1) e 
a chave de identificação (Quadro 2). Efetuou-se, então, 
a conclusão do mapa de cobertura e uso da terra, cuja 
arte final foi feita no sistema ArcView. 

Na seqüência, iniciou-se a quantificação de áreas dos 
dados de cobertura e uso da terra em km2 e percentual 
em relação à área dos municípios e sub-bacias que 
estavam contempladas integral ou parcialmente na 
Folha mapeada. Utilizou-se para o cálculo das áreas 
das unidades mapeadas as rotinas contidas no SIG, 
com os arquivos no formato vetorial.  

Encerrando o trabalho de mapeamento da cobertura e 
uso da terra, partiu-se para a confecção do relatório 
técnico contemplando as informações e dados 
adquiridos e compilados durante o trabalho, seguindo 
o roteiro acertado com a Seplan, definido a partir dos 
manuais técnicos de uso da terra (IBGE, 1999) e da 
vegetação brasileira (IBGE, 1992). Tal relatório serviu 
de base para a confecção deste texto explicativo sobra 
a cobertura e uso da terra da Folha SB.22-Z-D 
(Araguaína).

 

QUADRO 1 - Legenda final de cobertura e uso da terra para a área do ZEE do Norte do Estado do 
Tocantins 

Nível I (1:1.000.000 - 1:500.000) Nível II (1:250.000) 
Floresta Ombrófila Densa Aluvial 
Floresta Ombrófila Densa Submontana 
Floresta Ombrófila Aberta Submontana 
Floresta Estacional Semidecidual Submontana 
Mata de Galeria / Mata Ciliar 

Formações Florestais 

Cerradão 
Formações Savânicas Cerrado Sentido Restrito 
Terra Úmida Terra Úmida Não Florestada 

Capoeira Vegetação Secundária Babaçual 
Agricultura Reflorestamento 
Pecuária Pecuária Intensiva 
Agropecuária Agropecuária de Subsistência 

Área Urbana com Edificações Mistas 
Área Urbana e ou Industrial Área Industrial 
Solo Exposto Praias 

Lagos Naturais 
Reservatórios, Açudes e Represas Água 
Rios 
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QUADRO 2 - Chave de identificação das classes de cobertura e uso da terra na área do ZEE do Norte do Estado 
do Tocantins 

Elementos de reconhecimento 
Unidades de Mapeamento 

Cor / tons Textura Forma Localização 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial Vermelho-escuro e ou 
marrom avermelhado Muito rugosa / rugosa Irregular 

Ao longo dos cursos 
d’água - planícies 
fluviais 

Floresta Ombrófila Densa Submontana 

Vermelho-escuro com ou 
sem sombreamento e ou 
marrom avermelhado com ou 
sem manchas verde-escuro 

Muito rugosa / rugosa 

Irregular, às vezes 
geométrica devido às 
pastagens cultivadas 
circunvizinhas 

Relevo dissecado com 
formas tabulares, 
convexas e aguçadas 

Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

Vermelho-escuro com ou 
sem sombreamento e ou 
marrom avermelhado com ou 
sem manchas verde-escuro 

Muito rugosa / rugosa 

Irregular, às vezes 
geométrica devido às 
pastagens cultivadas 
circunvizinhas 

Relevo dissecado com 
formas tabulares, 
convexas e aguçadas 

Floresta Estacional Semidecidual Submontana 

Vermelho-escuro com ou 
sem sombreamento e ou 
marrom avermelhado com ou 
sem manchas verde-escuro 

Muito rugosa / rugosa 

Irregular, às vezes 
geométrica devido às 
pastagens cultivadas 
circunvizinhas 

Relevo dissecado com 
formas tabulares, 
convexas e aguçadas 

Mata de Galeria / Mata Ciliar 
Vermelho-escuro com ou 
sem sombreamento e ou 
marrom avermelhado 

Rugosa 
Irregular com maior 
dimensão na direção 
longitudinal 

Ao longo dos cursos 
d’água 

Cerradão 

Vermelho-escuro com ou 
sem sombreamento e ou 
marrom avermelhado com ou 
sem manchas verde-escuro 

Rugosa 

Irregular, às vezes 
geométrica devido às 
pastagens cultivadas 
circunvizinhas 

Relevo dissecado com 
formas tabulares, 
convexas e aguçadas 

Cerrado Sentido Restrito Verde-claro por vezes com 
manchas brancas Pouco rugosa / lisa 

Irregular, às vezes 
geométrica devido às 
pastagens cultivadas 
circunvizinhas 

Relevo dissecado com 
formas tabulares, 
convexas e aguçadas 

Terra Úmida Não-florestada Verde-escuro por vezes com 
manchas pretas  Irregular Ao longo dos cursos 

d’água 

Capoeira 
Vermelho-escuro, marrom 
avermelhado e rosa-claro a 
escuro 

Rugosa / pouco rugosa / 
lisa Irregular e geométrica Áreas de pastagem e 

de floresta 

Babaçual 
Vermelho-escuro com ou 
sem sombreamento e ou 
marrom avermelhado 

Muito rugosa / rugosa Irregular Áreas de pastagem e 
de floresta 

Reflorestamento Vermelho-escuro Pouco rugosa / Rugosa Geométrica Ao longo ou próximas 
de estradas 

Pecuária Intensiva Verde-claro, por vezes com 
manchas brancas Lisa Geométrica 

Relevo dissecado com 
formas tabulares, 
convexas e aguçadas e 
ao longo dos cursos 
d’água 

Agropecuária de Subsistência Verde-claro, por vezes com 
manchas brancas Lisa Geométrica 

Relevo dissecado com 
formas tabulares, 
convexas e aguçadas e 
ao longo dos cursos 
d’água 

Área Urbana com Edificações Mistas Verde-claro a branco Pouco rugosa / lisa Irregular 

Relevo dissecado com 
formas tabulares, 
convexa com tabular e 
próximos de cursos 
d’água e estradas 

Área Industrial Verde-claro a branco Pouco rugosa / lisa Irregular Relevo dissecado com 
formas tabulares 

Praias Branco Lisa Irregular / Sigmoidal Ao longo dos cursos 
d’água 

Lagos Naturais Preto e azul-escuro Lisa Irregular 
Ao longo dos cursos 
d’água e em áreas de 
pastagens cultivadas 

Reservatórios, Açudes e Represas Preto e azul-escuro Lisa Irregular 
Ao longo dos cursos 
d’água e em áreas de 
pastagens cultivadas 

Rios Preto e azul-escuro Lisa Irregular - 
Nota: As unidades mapeadas foram individualizadas com base no plano de informação de vegetação potencial, na escala 1:250.000, originário das minutas 

do Projeto Radambrasil; nos mapas de vegetação do Projeto Radambrasil, na escala 1:1.000.000, referentes às folhas SB.22 Araguaia e parte da 
Folha SC.22 Tocantins, e Folha SC.22 Tocantins; e no plano de informação de cobertura vegetal e uso da terra da base de dados da DZE/Seplan. 

Fonte: Imagens Landsat TM composição colorida 3B, 4R e 5G (Mosaicos Landsat 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000) 
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2.1 – Definição das classes de cobertura e uso da 
terra 

Como mencionado na seção Metodologia, as classes 
de cobertura e uso da terra foram definidas a partir da 
compilação de trabalhos anteriores principalmente do 
Sistema de Classificação do Uso da Terra e do 
Revestimento do Solo com Dados de Sensores 
Remotos (ANDERSON et al., 1979), no Estudo 
Fitogeográfico do Projeto Radambrasil (MILESKI, DOI 
& FONZAR, 1981), dos manuais técnicos de Uso da 
Terra (IBGE, 1999) e da Vegetação Brasileira (IBGE, 
1992), e da classificação das Fitofisionomias do Bioma 
Cerrado (RIBEIRO e WALTER, 1998). 

As classes de cobertura e uso da terra da área do ZEE 
do Norte do Estado do Tocantins foram organizadas 
em: Formações Florestais, Formações Savânicas, 
Agricultura, Pecuária, Área Urbana e/ou Industrial, Solo 
Exposto e Água, estando assim definidas: 

• Formações florestais 

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

 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 a inundações periódicas; 

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

 Floresta Estacional Semidecidual 
Submontana - tipo de vegetação que se 
caracteriza por condicionar-se a 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 
25m, apresentando diversos níveis de 
caducifólia. No conjunto florestal, situa-se 
entre 20 e 50% durante e estação seca; 

 Mata-de-Galeria/Mata ciliar - encerra 
as áreas encontradas na região fitoecológica 
do Cerrado que têm a fitofisionomia florestal 
associada a cursos de águas. A mata tem 
sua largura, em geral, proporcional ao leito 
do curso d’água, não ultrapassando 100m de 
largura de cada margem, podendo, ou não, 
apresentar caducifólia. As árvores são eretas 
com altura de 20 a 30m; 

 Cerradão - vegetação que se 
caracteriza pela presença de espécies que 
ocorrem no Cerrado Sentido Restrito e 
também por espécies de mata. A altura 
média do estrato arbóreo varia de 8 a 15m, o 
que proporciona condições de luminosidade 
favoráveis à formação de estratos arbustivos 
e herbáceos diferenciados; 

2
Unidades de Mapeamento
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• Formações Savânicas 

 Cerrado Sentido Restrito - 
vegetação que se caracteriza pela presença 
de árvores baixas, inclinadas, tortuosas, com 
ramificações irregulares e retorcidas, 
geralmente com evidências de queimadas; 

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

• Terra Úmida  

 Terra Úmida não florestada - áreas 
úmidas desprovidas de vegetação arbórea, 
sendo dominadas por vegetação herbácea 
que ocorrem ao longo de cursos d’água ou 
ocupam os terraços de planícies de 
formação recentes, que estão sujeitos a 
inundações periódicas; 

• Vegetação Secundária 

 Capoeira - vegetação natural que foi 
descaracterizada por extração de madeira, 
lenha e agropecuária, e que após abandono 
encontra-se em diferentes estágios 
sucessionais de regeneração. Este tipo de 
vegetação ocorre nas regiões fitoecológicas 
de Floresta Ombrófila e Estacional, e 
Cerrado. Nos ambientes de florestas verifica-
se a presença de palmeiras; 

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

• Agricultura 

 Reflorestamento - plantio de 
espécies exóticas - cultivo de eucalipto; 

• Pecuária 

 Pecuária Intensiva - atividade 
desenvolvida onde a vegetação natural foi 
substituída por pastagens cultivadas 
(andropógon, braquiarão e quicuio) que 
estão 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); 

• Agropecuária 

 Agropecuária de Subsistência - 
atividade desenvolvida em pequenas 
propriedades, que se caracteriza pela 
agricultura (produção em pequena escala) e 
pecuária (criação de suínos, bovinos e aves) 
familiar; 

• Área Urbana e/ou Industrial 

 Área Urbana com Edificações 
Mistas - área de uso intensivo com grande 
parte da terra coberta por um conjunto de 
edificações e estruturas onde ocorre a 
mistura de usos que não podem ser 
separados. Inclui empreendimentos ao longo 
das vias de transportes e se caracteriza pela 
presença de residências, comércios e 
terrenos desocupados; 

 Área Industrial - compreende às 
áreas isoladas ao longo de via de transportes 
ocupadas por uso industrial de diferentes 
tipos, abrangendo indústrias leves, que se 
dedicam a acabamento e processamento de 
embalagens e produtos; 

• Solo Exposto  

 Praias - são acúmulos de areias e 
cascalhos localizados ao longo dos rios, em 
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geral, desprovidos de cobertura vegetal 
arbórea e herbácea. Em alguns casos, os 
bancos de areia são permanentes e 
apresentam vegetações arbustiva e 
herbácea bastante ralas; 

• Água 

 Lagos Naturais - são corpos d’água 
naturalmente fechados, cujas águas não tem 
correnteza; 

 Represas - são represamentos 
artificiais d’água utilizados para irrigação, 
geração de energia elétrica, abastecimento 
domiciliar e bebedouros de animais; 

 Rios - são corpos d’água natural de 
dimensão variada cujas águas apresentam 
gradiente e deságuam noutros rios ou num 
lago. 

Exemplos das fisionomias de cobertura e uso da terra 
identificadas na área do ZEE do Norte do Estado do 
Tocantins podem ser visualizadas através das 
fotografias 1 a 4. Os padrões espaciais característicos 
das unidades de mapeamento de cobertura e uso da 
terra da área em estudo, obtidos por intermédio do 
sensor ETM+ do satélite Landsat 7, estão disponíveis 
no item Ilustrações Fotográficas (figuras A a O).
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3.1 – Quantificação de áreas das unidades 
mapeadas 

A quantificação de áreas das classes de cobertura e 
uso da terra das folhas SB.22-Z-D (Araguaína) e 
SC.22-X-B (Conceição do Araguaia), Estado do 
Tocantins, foi preparada para ser apresentada para 
cada um dos anos do período 1995-2000, 
considerando a área total mapeada, os municípios e as 
sub-bacias hidrográficas (SEPLAN, 1999).  

As áreas das classes de cobertura e uso da terra para 
a totalidade da superfície mapeada podem ser 
observadas na tabela 1, enquanto as áreas por 
municípios inseridos total ou parcialmente nas folhas 
Araguaína e Conceição do Araguaia são apresentados 
nas tabelas 2 a 11 e por sub-bacias hidrográficas nas 
tabelas 12 a 18.

 

Tabela 1 - Área das classes de cobertura e uso da terra das folhas SB.22-Z-D (Araguaína) e SC.22-X-B (Conceição do 
Araguaia) 

Área 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 Unidade de mapeamento 

(km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) 

Área Urbana com Edificações Mistas 46,0 0,41 46,1 0,41 46,0 0,41 46,0 0,41 46,0 0,41 46,0 0,41 

Área Industrial 1,9 0,02 1,9 0,02 1,9 0,02 1,9 0,02 1,9 0,02 1,9 0,02 

Lagos Naturais 0,8 0,01 0,8 0,01 0,8 0,01 0,8 0,01 0,8 0,01 0,8 0,01 

Reservatórios, Açudes e Represas 7,7 0,07 7,7 0,07 8,0 0,07 8,0 0,07 8,0 0,07 8,2 0,07 

Rios 87,4 0,78 91,4 0,81 86,7 0,77 86,9 0,77 85,1 0,76 86,1 0,76 

Terra Úmida Não Florestada 0,4 0,00 0,4 0,00 0,4 0,00 0,4 0,00 0,4 0,00 0,4 0,00 

Praias 6,0 0,05 1,9 0,02 6,6 0,06 6,4 0,06 8,3 0,07 7,0 0,06 

Pecuária Intensiva 7276,3 64,58 7322,0 64,99 7527,9 66,81 7526,3 66,80 7666,0 68,04 7661,3 68,00 

Mata-de-Galeria / Mata Ciliar 143,3 1,27 142,7 1,27 140,8 1,25 143,6 1,27 140,6 1,25 140,0 1,24 

Cerradão 74,6 0,66 71,3 0,63 65,8 0,58 67,6 0,60 65,2 0,58 62,5 0,55 

Cerrado Sentido Restrito 657,8 5,84 631,5 5,60 613,2 5,44 610,9 5,42 588,8 5,23 583,5 5,18 

Agropecuária de Subsistência 104,8 0,93 110,5 0,98 130,2 1,16 118,2 1,05 131,5 1,17 141,1 1,25 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial 5,4 0,05 5,4 0,05 4,8 0,04 4,9 0,04 4,9 0,04 4,0 0,04 

Floresta Ombrófila Densa Submontana 1927,3 17,11 1892,4 16,80 1723 15,29 1718,5 15,25 1676,4 14,88 1630,1 14,47 

Floresta Ombrófila Aberta Submontana 413,9 3,67 402,0 3,57 360,3 3,2 358,0 3,18 342,5 3,04 319,0 2,83 

Capoeira 513,3 4,56 538,9 4,78 550,5 4,89 568,5 5,05 500,5 4,44 575,0 5,10 

TOTAL 11266,9 100,0 11266,9 100,0 11266,9 100,0 11266,9 100,0 11266,9 100,0 11266,9 100,0 

 

3
Resultados e Discussão
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Tabela 2 - Área das classes de cobertura e uso da terra de parte do município de Aragominas 
Área 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 Unidade de mapeamento 

(km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) 

Área Urbana com Edificações Mistas 0,4 0,10 0,4 0,10 0,4 0,10 0,4 0,10 0,4 0,10 0,4 0,10 

Área Industrial - - - - - - - - - - - - 

Lagos Naturais - - - - - - - - - - - - 

Reservatórios, Açudes e Represas 0,1 0,02 0,1 0,03 0,1 0,03 0,1 0,00 0,1 0,03 0,1 0,03 

Rios - - - - - - - - - - - - 

Terra Úmida Não Florestada - - - - - - - - - - - - 

Praias - - - - - - - - - - - - 

Pecuária Intensiva 335,5 84,62 326,2 82,27 325,3 82,04 330 83,20 330,8 83,43 329,5 83,10 

Mata-de-Galeria / Mata Ciliar - - - - - - - - - - - - 

Cerradão - - - - - - - - - - - - 

Cerrado Sentido Restrito - - - - - - - - - - - - 

Agropecuária de Subsistência - - - - - - - - - - - - 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial - - - - - - - - - - - - 

Floresta Ombrófila Densa Submontana 28,5 7,19 27,2 6,86 23,1 5,83 22,9 5,80 22,8 5,75 22,3 5,63 

Floresta Ombrófila Aberta Submontana 10,2 2,57 10,2 2,57 9,4 2,37 9,4 2,40 9,3 2,34 8,5 2,14 

Capoeira 21,8 5,50 32,4 8,17 38,2 9,63 33,7 8,50 33,1 8,35 35,7 9,00 

TOTAL 396,5 100,0 396,5 100,0 396,5 100,0 396,5 100,0 396,5 100,0 396,5 100,0 

 

Tabela 3 - Área das classes de cobertura e uso da terra do município de Araguaína 
Área 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 Unidade de mapeamento 

(km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) 

Área Urbana com Edificações Mistas 40,0 1,02 40,0 1,02 40,0 1,02 40,0 1,02 40,0 1,02 40,0 1,02 

Área Industrial 1,9 0,05 1,9 0,05 1,9 0,05 1,9 0,05 1,9 0,05 1,9 0,05 

Lagos Naturais - - - - - - - - - - - - 

Reservatórios, Açudes e Represas 5,5 0,14 5,5 0,14 5,8 0,15 5,8 0,15 5,9 0,15 5,9 0,15 

Rios 17,3 0,44 18,7 0,48 16,7 0,43 17,1 0,44 16,4 0,42 16,8 0,43 

Terra Úmida Não Florestada - - - - - - - - - - - - 

Praias 2,2 0,06 0,8 0,02 2,8 0,07 2,4 0,06 3,0 0,08 2,6 0,07 

Pecuária Intensiva 2093,3 53,40 2152,5 54,91 2237,6 57,08 2233,1 56,96 2291,9 58,47 2287,7 58,36 

Mata-de-Galeria / Mata Ciliar 123,2 3,14 123,0 3,14 121,1 3,09 122,4 3,12 121,1 3,09 120,7 3,08 

Cerradão 50,1 1,28 47,4 1,21 44,0 1,12 45,4 1,16 44,0 1,12 42,5 1,08 

Cerrado Sentido Restrito 492,2 12,56 473,4 12,08 450,3 11,49 460,8 11,76 443,6 11,32 440,4 11,24 

Agropecuária de Subsistência 40,6 1,04 44,9 1,14 57,1 1,46 50,5 1,29 56,9 1,45 63,3 1,61 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial 2,3 0,06 2,3 0,06 2,3 0,06 2,4 0,06 2,4 0,06 2,3 0,06 

Floresta Ombrófila Densa Submontana 687,4 17,53 676,6 17,26 612,0 15,61 613,4 15,64 605,4 15,44 585,8 14,94 

Floresta Ombrófila Aberta Submontana 218,8 5,58 208,9 5,33 182,9 4,67 181,5 4,63 176,0 4,49 168,9 4,31 

Capoeira 145,2 3,70 124,1 3,16 145,5 3,70 143,3 3,66 111,5 2,84 141,2 3,60 

TOTAL 3920,0 100,0 3920,0 100,0 3920,0 100,0 3920,0 100,0 3920,0 100,0 3920,0 100,0 
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Tabela 4 - Área das classes de cobertura e uso da terra do município de Arapoema 
Área 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 Unidade de mapeamento 

(km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) 

Área Urbana com Edificações Mistas 1,5 0,10 1,6 0,10 1,5 0,10 1,5 0,10 1,5 0,10 1,5 0,10 

Área Industrial - - - - - - - - - - - - 

Lagos Naturais 0,5 0,03 0,5 0,03 0,5 0,03 0,5 0,03 0,5 0,03 0,5 0,03 

Reservatórios, Açudes e Represas 0,2 0,01 0,2 0,01 0,2 0,01 0,2 0,01 0,2 0,01 0,2 0,01 

Rios 24,8 1,59 24,9 1,60 24,8 1,59 24,8 1,59 24,7 1,59 24,6 1,58 

Terra Úmida Não Florestada - - - - - - - - - - - - 

Praias 0,2 0,01 0,0 0,00 0,1 0,01 0,2 0,01 0,3 0,02 0,2 0,01 

Pecuária Intensiva 1269,6 81,44 1274,7 81,76 1301,3 83,53 1300,2 83,46 1323,8 84,91 1312,3 84,18 

Mata-de-Galeria / Mata Ciliar - - - - - - - - - - - - 

Cerradão - - - - - - - - - - - - 

Cerrado Sentido Restrito - - - - - - - - - - - - 

Agropecuária de Subsistência - - - - - - - - - - - - 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial 0,5 0,03 0,5 0,03 0,2 0,01 0,2 0,01 0,2 0,01 0,2 0,01 

Floresta Ombrófila Densa Submontana 192,1 12,32 189,7 12,18 169,7 10,83 165,2 10,54 157,9 10,13 155,6 9,98 

Floresta Ombrófila Aberta Submontana - - - - - - - - - - - - 

Capoeira 69,6 4,47 66,9 4,29 60,7 3,89 66,2 4,25 49,9 3,20 63,9 4,10 

TOTAL 1559,0 100,0 1559,0 100,0 1559,0 100,0 1559,0 100,0 1559,0 100,0 1559,0 100,0 

 

Tabela 5 - Área das classes de cobertura e uso da terra do município de Bandeirantes do Tocantins 
Área 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 Unidade de mapeamento 

(km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) 

Área Urbana com Edificações Mistas 0,6 0,04 0,60 0,04 0,6 0,04 0,6 0,00 0,6 0,04 0,6 0,04 

Área Industrial - - - - - - - - - - - - 

Lagos Naturais - - - - - - - - - - - - 

Reservatórios, Açudes e Represas - - - - - - - - - - - - 

Rios - - - - - - - - - - - - 

Terra Úmida Não Florestada - - - - - - - - - - - - 

Praias - - - - - - - - - - - - 

Pecuária Intensiva 1372,8 81,81 1338,80 79,79 1369,8 81,64 1363,2 81,20 1386,7 82,64 1419,8 84,61 

Mata-de-Galeria / Mata Ciliar 10,1 0,60 9,90 0,59 9,9 0,59 10,0 0,60 9,7 0,58 9,6 0,57 

Cerradão 7,6 0,45 7,60 0,45 5,9 0,35 6,2 0,40 5,9 0,35 5,5 0,33 

Cerrado Sentido Restrito 48,8 2,91 47,70 2,84 43,5 2,59 46,0 2,70 41,0 2,44 39,3 2,34 

Agropecuária de Subsistência - - - - - - - - 0,1 0,01 0,1 0,01 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial - - - - - - - - - - - - 

Floresta Ombrófila Densa Submontana 100,4 5,98 99,70 5,94 93,8 5,58 91,7 5,50 90,2 5,37 87,9 5,23 

Floresta Ombrófila Aberta Submontana 101,9 6,07 101,90 6,07 90,6 5,4 90,3 5,40 82,8 4,93 68,1 4,06 

Capoeira 35,8 2,14 71,80 4,28 63,9 3,81 70,0 4,20 61,0 3,64 47,1 2,81 

TOTAL 1678,0 100,0 1678,00 100,0 1678,0 100,0 1678,0 100,0 1678,0 100,0 1678,0 100,0 
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Tabela 6 - Área das classes de cobertura e uso da terra de parte do município de Carmolândia 
Área 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 Unidade de mapeamento 

(km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) 

Área Urbana com Edificações Mistas 0,8 0,31 0,8 0,31 0,8 0,31 0,8 0,30 0,8 0,31 0,8 0,31 

Área Industrial - - - - - - - - - - - - 

Lagos Naturais 0,1 0,04 0,1 0,04 0,1 0,04 0,1 0,00 0,1 0,04 0,1 0,04 

Reservatórios, Açudes e Represas - - - - - - - - - - - - 

Rios - - - - - - - - - - - - 

Terra Úmida Não Florestada 0,1 0,04 0,1 0,04 0,1 0,04 0,1 0,00 0,1 0,04 0,1 0,04 

Praias - - - - - - - - - - - - 

Pecuária Intensiva 187,1 73,37 183,3 71,88 191,2 74,98 190,5 74,70 194,3 76,20 190,6 74,76 

Mata-de-Galeria / Mata Ciliar - - - - - - - - - - - - 

Cerradão - - - - - - - - - - - - 

Cerrado Sentido Restrito - - - - - - - - - - - - 

Agropecuária de Subsistência - - - - - - - - - - - - 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial - - - - - - - - - - - - 

Floresta Ombrófila Densa Submontana 2,5 0,98 2,1 0,82 1,9 0,75 1,9 0,70 1,9 0,74 1,9 0,74 

Floresta Ombrófila Aberta Submontana 49,5 19,41 47,7 18,71 45,2 17,73 44,7 17,60 42,3 16,59 41,7 16,35 

Capoeira 14,9 5,85 20,9 8,20 15,7 6,15 16,9 6,70 15,5 6,08 19,8 7,76 

TOTAL 255,0 100,0 255,0 100,0 255,0 100,0 255,0 100,0 255,0 100,0 255,0 100,0 

 
Tabela 7 - Área das classes de cobertura e uso da terra de parte do município de Muricilândia 

Área 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 Unidade de mapeamento 

(km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) 

Área Urbana com Edificações Mistas 0,8 0,14 0,80 0,14 0,8 0,14 0,8 0,10 0,8 0,14   0,8  0,14 

Área Industrial - - - - - - - - - - - - 

Lagos Naturais - - - - - - - - - - - - 

Reservatórios, Açudes e Represas 0,8 0,14 0,80 0,14 0,8 0,14 0,8 0,10 0,8 0,14 0,8  0,14 

Rios - - - - - - - - - - - - 

Terra Úmida Não Florestada - - - - - - - - - - - - 

Praias - - - - - - - - - - - - 

Pecuária Intensiva 367,7 64,40 366,90 64,26 374,7 65,62 372,7 65,40 377 65,97 369,3  64,68 

Mata-de-Galeria / Mata Ciliar - - - - - - - - - - - - 

Cerradão - - - - - - - - - - - - 

Cerrado Sentido Restrito - - - - - - - - - - - - 

Agropecuária de Subsistência 0,6 0,11 0,60 0,11 0,6 0,11 0,6 0,11 0,6 0,11 1,2  0,21 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial - - - - - - - - - - - - 

Floresta Ombrófila Densa Submontana 136,8 23,95 136,10 23,83 127,5 22,33 127,0 22,19 125 21,87 121,7  21,31 

Floresta Ombrófila Aberta Submontana 0,8 0,14 0,80 0,14 - - - - - - - - 

Capoeira 63,5 11,12 65,00 11,38 66,6 11,66 69,1 12,10 67,2 11,77 77,2  13,52 

TOTAL 571,0 100,0 571,00 100,0 571,0 100,0 571,0 100,0 571,0 100,0  571,0  100,0 
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Tabela 8 - Área das classes de cobertura e uso da terra do município de Pau D’arco 
Área 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 Unidade de mapeamento 

(km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) 

Área Urbana com Edificações Mistas 0,8 0,06 0,8 0,06 0,8 0,06 0,8 0,06 0,8 0,06 0,8 0,06 

Área Industrial - - - - - - - - - - - - 

Lagos Naturais 0,2 0,02 0,2 0,02 0,2 0,02 0,2 0,02 0,2 0,02 0,2 0,02 

Reservatórios, Açudes e Represas 0,1 0,01 0,1 0,01 0,1 0,01 0,1 0,01 0,1 0,01 0,1 0,01 

Rios 30,5 2,33 32,8 2,51 30,2 2,31 29,9 2,29 29,0 2,22 29,7 2,27 

Terra Úmida Não Florestada 0,3 0,02 0,3 0,02 0,3 0,02 0,3 0,02 0,3 0,02 0,3 0,02 

Praias 3,1 0,24 0,8 0,06 3,3 0,25 3,6 0,27 4,6 0,35 3,9 0,30 

Pecuária Intensiva 734,3 56,14 750,6 57,38 809,9 61,92 803,7 61,45 827,3 63,25 834,2 63,78 

Mata-de-Galeria / Mata Ciliar - - - - - - - - - - - - 

Cerradão 0,3 0,02 0,3 0,02 0,3 0,02 0,3 0,02 0,3 0,02 0,2 0,01 

Cerrado Sentido Restrito 22,0 1,68 22,0 1,68 17,1 1,31 16,7 1,28 16,7 1,28 16,6 1,27 

Agropecuária de Subsistência 51,4 3,93 53,2 4,07 62,2 4,76 57,9 4,43 63,1 4,82 65,5 5,01 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial 2,6 0,20 2,6 0,20 2,3 0,17 2,3 0,17 2,3 0,17 1,5 0,11 

Floresta Ombrófila Densa Submontana 377,3 28,84 365,1 27,91 318,9 24,38 320,6 24,51 305,0 23,32 291,7 22,30 

Floresta Ombrófila Aberta Submontana - - - - - - - - - - - - 

Capoeira 85,1 6,51 79,2 6,06 62,4 4,77 71,6 5,47 58,3 4,46 63,3 4,84 

TOTAL 1308,0 100,0 1308,0 100,0 1308,0 100,0 1308,0 100,0 1308,0 100,0 1308,0 100,0 

 
Tabela 9 - Área das classes de cobertura e uso da terra de parte do município de Piraquê 

Área 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 Unidade de mapeamento 

(km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) 

Área Urbana com Edificações Mistas - - - - - - - - - - - - 

Área Industrial - - - - - - - - - - - - 

Lagos Naturais - - - - - - - - - - - - 

Reservatórios, Açudes e Represas - - - - - - - - - - - - 

Rios - - - - - - - - - - - - 

Terra Úmida Não Florestada - - - - - - - - - - - - 

Praias - - - - - - - - - - - - 

Pecuária Intensiva 1,5 8,11 1,7 9,19 1,5 8,11 1,5 8,11 1,5 8,11 1,7 9,19 

Mata-de-Galeria / Mata Ciliar - - - - - - - - - - - - 

Cerradão - - - - - - - - - - - - 

Cerrado Sentido Restrito 9,8 52,97 9,8 52,97 9,8 52,97 9,7 52,4 9,8 52,97 9,7 52,43 

Agropecuária de Subsistência - - - - - - - - - - - - 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial - - - - - - - - - - - - 

Floresta Ombrófila Densa Submontana - - - - - - - - - - - - 

Floresta Ombrófila Aberta Submontana 6,7 36,22 6,7 36,22 6,7 36,22 6,7 36,2 6,7 36,22 6,5 35,14 

Capoeira 0,5 2,7 0,3 1,62 0,5 2,70 0,6 3,24 0,5 2,70 0,6 3,24 

TOTAL 18,5 100,0 18,5 100,0 18,5 100,0 18,5 100,0 18,5 100,0 18,5 100,0 
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Tabela 10 - Área das classes de cobertura e uso da terra de parte do município de Santa Fé do Araguaia 
Área 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 Unidade de mapeamento 

(km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) 

Área Urbana com Edificações Mistas 1,0 0,08 1,0 0,08 1,0 0,08 1,0 0,08 1,0 0,08 1,0 0,08 

Área Industrial - - - - - - - - - - - - 

Lagos Naturais - - - - - - - - - - - - 

Reservatórios, Açudes e Represas 0,8 0,06 0,8 0,06 0,8 0,06 0,8 0,06 0,8 0,06 0,9 0,07 

Rios 14,8 1,11 15,0 1,13 15,0 1,13 15,1 1,14 15,0 1,13 15,0 1,13 

Terra Úmida Não Florestada - - - - - - - - - - - - 

Praias 0,5 0,04 0,3 0,02 0,4 0,03 0,2 0,01 0,4 0,03 0,3 0,02 

Pecuária Intensiva 828,5 62,37 832,0 62,63 836,8 62,99 839,6 63,21 837,6 63,05 821,7 61,86 

Mata-de-Galeria / Mata Ciliar - - - - - - - - - - - - 

Cerradão - - - - - - - - - - - - 

Cerrado Sentido Restrito - - - - - - - - - - - - 

Agropecuária de Subsistência 12,1 0,91 11,7 0,88 10,1 0,76 9,1 0,68 10,7 0,80 10,9 0,82 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial - - - - - - - - - - - - 

Floresta Ombrófila Densa Submontana 402,2 30,27 395,8 29,80 376,0 28,30 375,7 28,28 368,2 27,72 363,1 27,33 

Floresta Ombrófila Aberta Submontana - - - - - - - - - - - - 

Capoeira 68,5 5,16 71,8 5,40 88,3 6,65 86,9 6,54 94,7 7,13 115,5 8,69 

TOTAL 1328,4 100,0 1328,4 100,0 1328,4 100,0 1328,4 100,0 1328,4 100,0 1328,4 100,0 

 

Tabela 11 - Área das classes de cobertura e uso da terra de parte do município de Wanderlândia 
Área 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 Unidade de mapeamento 

(km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) 

Área Urbana com Edificações Mistas 0,1 0,04 0,1 0,04 0,1 0,04 0,1 0,04 0,1 0,04 0,1 0,04 

Área Industrial - - - - - - - - - - - - 

Lagos Naturais - - - - - - - - - - - - 

Reservatórios, Açudes e Represas 0,2 0,09 0,2 0,09 0,2 0,09 0,2 0,08 0,1 0,04 0,2 0,09 

Rios - - - - - - - - - - - - 

Terra Úmida Não Florestada - - - - - - - - - - - - 

Praias - - - - - - - - - - - - 

Pecuária Intensiva 86 37,00 95,3 40,99 94,8 40,77 93,1 40,04 95,4 41,03 94,5 40,66 

Mata-de-Galeria / Mata Ciliar 10 4,30 9,8 4,21 9,8 4,22 9,9 4,25 9,8 4,22 9,7 4,17 

Cerradão 16,6 7,14 16 6,88 15,6 6,71 15,7 6,75 15,0 6,46 14,3 6,15 

Cerrado Sentido Restrito 85 36,56 78,6 33,81 77,6 33,38 77,7 33,41 77,7 33,42 77,5 33,33 

Agropecuária de Subsistência 0,1 0,04 0,1 0,04 0,1 0,04 0,1 0,04 0,1 0,04 0,1 0,04 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial - - - - - - - - - - - - 

Floresta Ombrófila Densa Submontana 0,1 0,04 0,1 0,04 0,1 0,04 0,1 0,04 0,1 0,04 0,1 0,04 

Floresta Ombrófila Aberta Submontana 26 11,18 25,8 11,10 25,5 10,97 25,4 10,97 25,4 10,93 25,3 10,88 

Capoeira 8,4 3,61 6,5 2,80 8,7 3,74 10,2 4,38 8,8 3,78 10,7 4,60 

TOTAL 232,5 100,0 232,5 100,0 232,5 100,0 232,5 100,0 232,5 100,0 232,5 100,0 
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Tabela 12 - Área das classes de cobertura e uso da terra em parte da sub-bacia do rio Araguaia (A1) 
Área 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 Unidade de mapeamento 

(km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) 

Área Urbana com Edificações Mistas 1,7 0,06 1,7 0,06 1,7 0,06 1,7 0,06 1,7 0,06 1,7 0,06 

Área Industrial - - - - - - - - - - - - 

Lagos Naturais 0,6 0,02 0,6 0,02 0,6 0,02 0,6 0,02 0,6 0,02 0,6 0,02 

Reservatórios, Açudes e Represas 1,0 0,03 1,0 0,03 1,2 0,04 1,2 0,04 1,2 0,04 1,3 0,04 

Rios 87,4 2,99 91,4 3,12 86,7 2,97 86,9 2,97 85,2 2,91 86,3 2,95 

Terra Úmida Não Florestada 0,3 0,01 0,3 0,01 0,3 0,01 0,3 0,01 0,3 0,01 0,3 0,01 

Praias 6,0 0,2 1,9 0,06 6,6 0,22 6,5 0,22 8,2 0,28 7,1 0,24 

Pecuária Intensiva 1804,2 61,72 1808,0 61,88 1890,5 64,67 1896,9 64,89 1936,7 66,26 1939,1 66,34 

Mata-de-Galeria / Mata Ciliar - - - - - - - - - - - - 

Cerradão - - - - - - - - - - - - 

Cerrado Sentido Restrito 6,1 0,21 6,1 0,20 6,0 0,21 6,0 0,21 5,9 0,2 5,9 0,2 

Agropecuária de Subsistência 1,2 0,04 1,2 0,04 1,8 0,06 1,4 0,05 2,0 0,07 1,9 0,06 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial 5,5 0,19 5,5 0,18 4,9 0,17 4,9 0,17 4,9 0,17 4,1 0,14 

Floresta Ombrófila Densa Submontana 889,7 30,45 878,4 30,07 805,1 27,54 799,0 27,33 783,8 26,81 772,3 26,43 

Floresta Ombrófila Aberta Submontana - - - - - - - - - - - - 

Capoeira 119,4 4,08 126,7 4,33 117,7 4,03 117,7 4,03 92,6 3,17 102,5 3,51 

TOTAL 2923,1 100,0 2921,1 100,0 2923,1 100,0 2923,1 100,0 2923,1 100,0 2923,1 100,0 

 
Tabela 13 - Área das classes de cobertura e uso da terra em parte da sub-bacia do rio das Cunhãs (A11) 

Área 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 Unidade de mapeamento 

(km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) 

Área Urbana com Edificações Mistas 0,1 0,01 0,1 0,01 0,1 0,01 0,1 0,01 0,1 0,01 0,1 0,01 

Área Industrial - - - - - - - - - - - - 

Lagos Naturais - - - - - - - - - - - - 

Reservatórios, Açudes e Represas - - - - - - - - - - - - 

Rios 0,1 0,01 0,1 0,01 0,1 0,01 0,1 0,01 0,1 0,01 0,1 0,01 

Terra Úmida Não Florestada - - - - - - - - - - - - 

Praias - - - - - - - - - - - - 

Pecuária Intensiva 1431,3 84,90 1418,2 84,12 1431,2 84,90 1428,5 84,73 1441,1 85,48 1448,0 85,89 

Mata-de-Galeria / Mata Ciliar 3,8 0,23 3,6 0,21 3,6 0,21 3,6 0,21 3,6 0,21 3,6 0,21 

Cerradão 4,0 0,24 4,0 0,24 3,0 0,18 3,3 0,19 3 0,18 2,8 0,17 

Cerrado Sentido Restrito 23,1 1,37 22,3 1,32 20,2 1,20 21,8 1,29 20,2 1,20 18,6 1,10 

Agropecuária de Subsistência - - - - 0,1 0,01 0,1 0,01 0,1 0,01 0,1 0,01 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial - - - - - - - - - - - - 

Floresta Ombrófila Densa Submontana 120,3 7,14 119,3 7,08 112,4 6,67 110,5 6,56 109,5 6,50 107,2 6,36 

Floresta Ombrófila Aberta Submontana 69,6 4,13 69,6 4,13 63,2 3,74 63,0 3,74 56,9 3,38 48,5 2,88 

Capoeira 33,6 1,99 48,7 2,89 52,0 3,08 54,9 3,26 51,3 3,04 56,9 3,38 

TOTAL 1685,9 100,0 1685,9 100,0 1685,9 100,0 1685,9 100,0 1685,9 100,0 1685,9 100,0 
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Tabela 14 - Área das classes de cobertura e uso da terra na sub-bacia do rio Jenipapo (A12) 
Área 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 Unidade de mapeamento 

(km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) 

Área Urbana com Edificações Mistas 1,0 0,06 1,0 0,06 1,0 0,06 1,0 0,06 1,0 0,06 1,0 0,06 

Área Industrial - - - - - - - - - - - - 

Lagos Naturais 0,1 0,01 0,1 0,01 0,1 0,01 0,1 0,01 0,1 0,01 0,1 0,01 

Reservatórios, Açudes e Represas 0,2 0,01 0,2 0,01 0,2 0,01 0,2 0,01 0,2 0,01 0,2 0,01 

Rios 0,2 0,01 0,2 0,01 0,2 0,01 0,2 0,01 0,2 0,01 0,2 0,01 

Terra Úmida Não Florestada - - - - - - - - - - - - 

Praias - - - - - - - - - - - - 

Pecuária Intensiva 1070,3 64,87 1084,8 65,76 1136,2 68,87 1133,1 68,69 1165,5 70,64 1164,3 70,58 

Mata-de-Galeria / Mata Ciliar 5,8 0,35 5,8 0,35 5,8 0,35 6,8 0,41 5,6 0,34 5,5 0,33 

Cerradão 2,6 0,16 2,6 0,16 2,6 0,16 2,6 0,16 2,6 0,16 2,3 0,14 

Cerrado Sentido Restrito 25,3 1,53 25,1 1,52 20,0 1,21 19,8 1,2 17,3 1,05 17,3 1,05 

Agropecuária de Subsistência 43,9 2,66 45,1 2,73 51,4 3,11 48,7 2,95 51,8 3,14 54,0 3,27 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial - - - - - - - - - - - - 

Floresta Ombrófila Densa Submontana 381,2 23,11 368,2 22,32 331,4 20,09 332,5 20,15 315,7 19,14 302,6 18,34 

Floresta Ombrófila Aberta Submontana - - - - - - - - - - - - 

Capoeira 119,2 7,23 116,7 7,07 100,9 6,12 104,8 6,35 89,8 5,44 102,3 6,20 

TOTAL 1649,8 100,0 1649,8 100,0 1649,8 100,0 1649,8 100,0 1649,8 100,0 1649,8 100,0 

 
Tabela 15 - Área das classes de cobertura e uso da terra em parte da sub-bacia do rio Muricizal (A13) 

Área 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 Unidade de mapeamento 

(km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) 

Área Urbana com Edificações Mistas 1,8 0,08 1,8 0,08 1,8 0,08 1,8 0,08 1,8 0,08 1,8 0,08 

Área Industrial - - - - - - - - - - - - 

Lagos Naturais - - - - - - - - - - - - 

Reservatórios, Açudes e Represas 1,5  0,07 1,5 0,07 1,5 0,07 1,5 0,07 1,5 0,07 1,5 0,07 

Rios - - - - - - - - - - - - 

Terra Úmida Não Florestada - - - - - - - - - - - - 

Praias - - - - - - - - - - - - 

Pecuária Intensiva 1.396,5  64,21 1395,0 64,14 1424,0 65,47 1426,2 65,57 1430,0 65,75 1401,4 64,43 

Mata-de-Galeria / Mata Ciliar - - - - - - - - - - - - 

Cerradão 2,2 0,1 2,1 0,10 2,1 0,10 2,1 0,10 2,1 0,10 2,1 0,1 

Cerrado Sentido Restrito 4,7  0,22 4,7 0,22 4,7 0,22 4,7 0,22 4,7 0,22 3,6 0,17 

Agropecuária de Subsistência 59,6  2,74 63,6 2,92 76,7 3,52 67,8 3,12 77,6 3,57 85,1 3,91 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial - - - - - - - - - - - - 

Floresta Ombrófila Densa Submontana 522,8  24,04 514,7 23,67 464,8 21,37 467,7 21,50 459,3 21,12 440 20,23 

Floresta Ombrófila Aberta Submontana 40,5 1,86 40,4 1,86 34,1 1,57 34,1 1,57 32,9 1,51 30,2 1,39 

Capoeira 145,3  6,68 151,1 6,94 165,2 7,60 169,0 7,77 165,0 7,58 209,2 9,62 

TOTAL 2.174,9  100,0 2174,9 100,0 2174,9 100,0 2174,9 100,0 2174,9 100,0 2174,9 100,0 
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Tabela 16 - Área das classes de cobertura e uso da terra em parte da sub-bacia do rio Lontra (A14) 
Área 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 Unidade de mapeamento 

(km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) 

Área Urbana com Edificações Mistas 42,1 1,75 42,1 1,75 42,1 1,75 42,1 1,75 42,1 1,75 42,1 1,75 

Área Industrial 1,9 0,08 1,9 0,08 1,9 0,08 1,9 0,08 1,9 0,08 1,9 0,08 

Lagos Naturais 0,1 0,00 0,1 0,00 0,1 0,00 0,1 0,00 0,1 0,00 0,1 0,00 

Reservatórios, Açudes e Represas 5,0 0,21 5,0 0,21 5,2 0,21 5,2 0,21 5,2 0,22 5,2 0,22 

Rios - - - - - - - - - - - - 

Terra Úmida Não Florestada 0,1 0,00 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 

Praias - - - - - - - - - - - - 

Pecuária Intensiva 1406,3 58,30 1456,3 60,38 1493,1 61,90 1477,5 61,26 1520,5 63,04 1519,7 63,01 

Mata-de-Galeria / Mata Ciliar 101,1 4,19 100,7 4,17 99,9 4,14 100,7 4,17 99,9 4,14 99,5 4,13 

Cerradão 64,7 2,68 61,6 2,55 57,6 2,39 59,1 2,45 57,0 2,36 54,8 2,27 

Cerrado Sentido Restrito 391,5 16,24 370,8 15,37 351,6 14,58 361,1 14,97 346,7 14,37 344,8 14,29 

Agropecuária de Subsistência 1,0 0,04 1,6 0,07 1,4 0,06 1,4 0,06 1,4 0,06 1,4 0,06 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial - - - - - - - - - - - - 

Floresta Ombrófila Densa Submontana 26,5 1,10 24,7 1,02 20,1 0,83 19,9 0,83 19,8 0,82 19,2 0,80 

Floresta Ombrófila Aberta Submontana 275,9 11,44 264 10,95 239,4 9,93 237,5 9,85 230,4 9,56 224,2 9,29 

Capoeira 95,8 3,97 83,1 3,45 99,5 4,13 105,4 4,37 86,9 3,60 99 4,10 

TOTAL 2412,0 100,0 2412,0 100,0 2412,0 100,0 2412,0 100,0 2412,0 100,0 2412,0 100,0 

 
Tabela 17 - Área das classes de cobertura e uso da terra em parte da sub-bacia do rio Corda (A15) 

Área 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 Unidade de mapeamento 

(km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) 

Área Urbana com Edificações Mistas - - - - - - - - - - - - 

Área Industrial - - - - - - - - - - - - 

Lagos Naturais - - - - - - - - - - - - 

Reservatórios, Açudes e Represas - - - - - - - - - - - - 

Rios - - - - - - - - - - - - 

Terra Úmida Não Florestada - - - - - - - - - - - - 

Praias - - - - - - - - - - - - 

Pecuária Intensiva - - - - - - - - - - - - 

Mata-de-Galeria / Mata Ciliar 0,1 1,19 0,1 1,19 0,1 1,19 0,1 1,19 0,1 1,19 0,1 1,19 

Cerradão - - - - - - - - - - - - 

Cerrado Sentido Restrito 8,3 98,81 8,3 98,81 8,3 98,81 8,3 98,81 8,3 98,81 8,3 98,81 

Agropecuária de Subsistência - - - - - - - - - - - - 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial - - - - - - - - - - - - 

Floresta Ombrófila Densa Submontana - - - - - - - - - - - - 

Floresta Ombrófila Aberta Submontana - - - - - - - - - - - - 

Capoeira - - - - - - - - - - - - 

TOTAL 8,4 100,0 8,4 100,0 8,4 100,0 8,4 100,0 8,4 100,0 8,4 100,0 
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Tabela 18 - Área das classes de cobertura e uso da terra em parte da sub-bacia do rio Tocantins (T1) 
Área 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 Unidade de mapeamento 

(km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) 

Área Urbana com Edificações Mistas 0,1 0,02 0,1 0,02 0,1 0,02 0,1 0,02 0,1 0,02 0,1 0,02 

Área Industrial - - - - - - - - - - - - 

Lagos Naturais - - - - - - - - - - - - 

Reservatórios, Açudes e Represas - - - - - - - - - - - - 

Rios - - - - - - - - - - - - 

Terra Úmida Não Florestada - - - - - - - - - - - - 

Praias - - - - - - - - - - - - 

Pecuária Intensiva 204,5 42,03 197,7 40,63 208,4 42,83 205,0 42,14 213,2 43,81 229,1 47,08 

Mata-de-Galeria / Mata Ciliar 35,1 7,21 35,1 7,21 33,9 6,97 34,0 6,99 33,9 6,97 33,8 6,95 

Cerradão 2,1 0,43 2,1 0,43 1,4 0,29 1,4 0,29 1,4 0,29 1,4 0,29 

Cerrado Sentido Restrito 209,0 42,95 203,9 41,90 197,0 40,48 198,8 40,86 194,6 40,00 194,1 39,89 

Agropecuária de Subsistência 0,1 0,02 0,1 0,02 0,1 0,02 0,1 0,02 0,1 0,02 0,1 0,02 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial - - - - - - - - - - - - 

Floresta Ombrófila Densa Submontana 0,8 0,16 0,8 0,16 0,8 0,16 0,8 0,16 0,8 0,16 0,8 0,16 

Floresta Ombrófila Aberta Submontana 31,9 6,56 31,9 6,57 27,1 5,57 26,8 5,51 25,6 5,26 19,3 3,97 

Capoeira 3,0 0,62 14,9 3,06 17,8 3,66 19,5 4,01 16,9 3,47 7,9 1,62 

TOTAL 486,6 100,0 486,6 100,0 486,6 100,0 486,5 100,0 486,6 100,0 486,6 100,0 

 
 
3.2 – Discussão sobre as unidades mapeadas 

Observando as tabelas exibidas no item 3.1 e as 
figuras 1 e 2, pode-se verificar a forte antropização da 
área em estudo, haja vista que há um predomínio das 
áreas de pastagem cultivada em relação as demais 
classes de cobertura e uso da terra. Isto pode ser 
verificado tanto em nível municipal quanto por sub-
bacias. Se adicionarmos às áreas de pastagem 
cultivada as áreas de Agropecuária de Subsistência e 
de Capoeira, obtém-se o índice de 74,35% de 
antropismo na área correspondente aos limites da 
Folha Araguaína e parte da Folha Conceição do 
Araguaia.  

Por uma questão organizacional, optou-se por discutir 
os resultados por unidades mapeadas conforme 
apresentados a seguir: 

• Floresta Ombrófila Densa Submontana 

A Floresta Ombrófila Densa Submontana ocorre na 
parte oeste da área mapeada, entre a serra do 
Estrondo e o rio Araguaia, em todos os municípios 
(exceto Wanderlândia) e sub-bacias (exceto do rio 
Corda). 

Com uma superfície de 1630,1km2, a Floresta 

Ombrófila Densa Submontana apresenta-se na forma 
de mosaicos, por meio de áreas isoladas pequenas, 
médias e grandes, que são remanescentes do 
desfloramento para a implantação de pastagens 
cultivadas. Mostra-se bem preservada em alguns 
locais e em outros, alterada pela extração de madeira 
e por queimadas, o que não impossibilitou sua 
identificação. 

A Floresta Ombrófila Densa Submontana ocorre 
associada aos Latossolos, Solos Podzólicos e Areias 
Quartzosas, compondo paisagens com relevo plano a 
suave ondulado, ondulado e fortemente ondulado com 
formas tabulares convexas e aguçadas, e altitudes 
entre 200-600m. 

Em 1995, a Floresta Ombrófila Densa Submontana 
cobria uma área de 1927,3km2 que foi reduzida para 
1630,1km2 em 2000. A redução da área de floresta, no 
período 1995-2000, foi da ordem de 297,2km2, sendo 
169,4km2 o maior valor de desflorestamento verificado 
e ocorrido entre os anos de 1996 e 1997. O menor 
valor de desflorestamento ocorreu no período 
1997/1998, 4,5km2, enquanto que nos demais anos ele 
manteve-se abaixo de 47km2. 
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Figura 2 - Cobertura e uso da terra das folhas SB.22-Z-D (Araguaína) e SC.22-X-B (Conceição do Araguaia) 
combinado com os limites municipais 
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Figura 3 - Cobertura e uso da terra das folhas SB.22-Z-D (Araguaína) e SC.22-X-B (Conceição do Araguaia) a 
combinado com os limites de sub-bacias 
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As áreas de Floresta Ombrófila Densa Submontana 
com maiores extensões contínuas (áreas entre 
27,7km2 e 249,8km2) estão nos municípios de 
Araguaína, Santa Fé do Araguaia e Pau D’arco, e nas 
sub-bacias dos rios Araguaia e Muricizal. As menores 
extensões desa classe estão localizadas nos 
municípios de Arapoema, Bandeirantes do Tocantins, 
Aragominas e Carmolândia, bem como nas sub-bacias 
dos rios Cunhãs, Jenipapo, Muricizal e Araguaia. 

• Floresta Ombrófila Densa Aluvial.  

A Floresta Ombrófila Densa Aluvial tem uma 
ocorrência inexpressiva na área. Ocupando uma 
superfície de apenas 4,0km2, sendo encontrada ao 
longo do rio Araguaia e em ilhas neste rio.  

No período de 1995-2000, a redução desta cobertura 
vegetal foi de apenas 1km2, sendo ela substituída por 
pastagem cultivada. As áreas da Floresta Ombrófila 
Densa Aluvial podem ser verificadas nos municípios de 
Araguaína, Arapoema e Pau D’arco, banhados pelo rio 
Araguaia e na própria sub-bacia deste rio.  

• Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

A Floresta Ombrófila Aberta Submontana ocupa uma 
área de 319,0km2. Está associada às imediações da 
serra do Estrondo e disposta, praticamente, nas áreas 
mais elevadas e dissecadas com topos agudos, 
convexos e tabulares que se localizam na parte central 
da área mapeada, onde ocorrem os Solos Litólicos, 
Podzólicos, Latossolos e Petroplintossolos.  

Esta floresta com adensamentos de palmeira, onde 
destacam-se o babaçu e o inajá, marca a transição 
entre a Floresta Ombrófila Densa Submontana e as 
fitofisionomias do Cerrado, apresentando-se sob a 
forma de fragmentos diversos e pequenos compondo 
mosaicos. Ela exibe feições de alteração da sua 
estrutura primária de maneira similar à floresta densa 
submontana e/ou também foi substituída por pastagem 
cultivada para cria, recria e engorda de gado bovino. A 
Floresta Ombrófila Aberta Submontana ainda é 
encontrada nos municípios de Bandeirantes do 
Tocantins (68,1km2), Araguaína (168,9km2), Piraquê 

(6,5km2), Aragominas (8,5km2), Carmolândia (41,7km2) 
e Wanderlândia (25,3km2) e nas sub-bacias dos rios 
Lontra (224,2km2), Muricizal (30,2km2), Cunhãs 
(48,5km2) e Tocantins (19,3km2 ).  

No período 1995-2000, a Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana foi reduzida de 413,9km2 para 319,0km2, 
que hoje equivale a 2,83% da área mapeada. A 
redução em 5 anos foi de 94,9km2, sendo as duas 
maiores ocorrências de desflorestamento no período 
referentes aos anos 1996/1997 e 1999/2000, 
respectivamente de 41,7km2 e 23,5km2. As áreas de 
floresta aberta mais extensas (áreas entre 15,0km2 e 
42,1km2) estão nos municípios de Araguaína, 
Carmolândia e Wanderlândia, e na sub-bacia do rio 
Lontra. 

• Mata-de-Galeria/ Mata Ciliar 

A Mata-de-Galeria e/ou Mata Ciliar, restrita ao 
ambiente de Cerrado, está situada na porção oriental 
da área entre a BR-153 e o limite leste da superfície 
mapeada. Ocupa 140,0km2, está associada aos cursos 
d’água e apresenta-se, predominantemente, bem 
preservada. 

Esta formação florestal do Cerrado ocorre sobre os 
municípios de Araguaína (120,7km2), Bandeirante do 
Tocantins e Wanderlândia, bem como é encontrada 
também nas sub-bacias dos rios Lontra (99,5km2), 
Tocantins (33,8km2), Jenipapo (5,5km2), Cunhãs 
(3,6km2) e Corda (0,1km2). 

No período 1995-2000, a Mata-de-Galeria e/ou Mata 
Ciliar foi reduzida em apenas 3,3km2, passando de 
143,3km2 (1995) para 140,0km2 (2000). As derrubadas 
de matas tiveram praticamente valores constantes ao 
longo desses seis anos, permitindo a implantação de 
lavouras de subsistência (“roças de toco”) e ou 
pastagem cultivada. 

• Cerradão 

As áreas de Cerradão, cobrindo 62,5km2 da superfície 
mapeada (0,55%), estão situadas nos municípios de 
Araguaína (42,5km2), próximas da sede municipal, de 
Wanderlândia (14,3km2), Bandeirantes do Tocantins 
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(5,5km2), nas imediações da serra do Estrondo e de 
Pau D’arco (0,2km2). 

Geralmente, o Cerradão é encontrado disposto sobre 
relevo de topos tabulares associados a Latossolos e 
Areias Quartzosas e, também, de formas aguçadas 
onde predominam solos litólicos e petroplintossolos. 
Apresenta aspecto de alteração ou degradação em 
virtude das sucessivas queimadas que ocorrem na 
região. 

Nas sub-bacias dos rios Cunhãs (2,8km2), Jenipapo 
(2,3km2), Muricizal (2,1km2), Lontra (54,8km2) e 
Tocantins (1,4km2), são encontradas áreas cobertas 
por Cerradão, sendo as mais extensas vistas na sub-
bacia do rio Lontra. Nas demais sub-bacias, tal 
formação apresenta-se bastante fragmentada e isolada 
em meio a pastagens cultivadas e Cerrado Sentido 
Restrito. 

No período 1995-2000, houve uma redução de 
12,1km2, onde a área coberta por Cerradão passou de 
74,6km2 (1995) para 62,5km2 (2000). O maior valor de 
desmatamento 5,5km2 refere-se ao período 1996-
1997. Nos demais anos, os valores de desmatamento 
não extrapolaram 3km2.  

• Cerrado Sentido Restrito 

O Cerrado Sentido Restrito está representado na área 
pelos subtipos Cerrado Denso e Cerrado Típico, com 
predomínio deste último. Apresenta suas maiores 
extensões no município de Araguaína, e entre a 
rodovia BR-153 e o limite leste da área. Ele está 
associado a áreas de relevo de topos planos e 
extensos, onde ocorrem Areias Quartzosas e de topos 
aguçados cobertos por Solos Litólicos em associação 
com Solos Podzólicos. 

O Cerrado Sentido Restrito exibe um bom grau de 
conservação, apesar de ter sido observado, durante 
todos os anos de 1995 a 2000, ocorrências de 
queimadas, que são utilizadas como forma de 
renovação das pastagens naturais para uso pecuário. 

Tal formação vegetal ocorre em terrenos dos 
municípios de Araguaína (440,4km2), Bandeirantes do 
Tocantins (39,3km2), Pau D’arco (16,6km2), Piraquê 

(9,7km2) e Wanderlândia (77,5km2), e em todas as 
sub-bacias da área, merecendo destaque a do rio 
Lontra, onde são encontrados 344km2 de Cerrado. 

O Cerrado está sempre interrompido ou cortado por 
pastagem cultivada, resultado da sua substituição para 
uso pecuário. Em algumas propriedades rurais, antes 
da implantação da pastagem, as terras foram utilizadas 
para o cultivo de lavouras de soja (Fazenda Santiago), 
onde foi empregado um alto nível tecnológico para 
produção, manejo e conservação do solo. 

No período 1995-2000, o Cerrado passou de 657,8km2 
(1995) para 583,5km2 (2000), uma redução de 
74,3km2. Os maiores valores de desmatamento 
referem-se aos períodos 1995/1996 e 1996/1997, 
respectivamente 26,3km2 e 33,2km2. Nos demais anos, 
os valores de desmatamento não extrapolaram 20km2.  

• Terra Úmida Não Florestada 

As áreas classificadas como Terra Úmida Não 
Florestada são pequenas e isoladas, totalizando 
apenas 0,4km2 da área mapeada. Equivalem a áreas 
onde predominam uma vegetação herbácea, estão 
dispostas ao longo ou próximas dos rios Araguaia e 
Lontra e são periodicamente inundadas. Estas áreas 
são manchas conhecidas como “varjões” e são 
utilizadas para cria, recria e engorda de rebanho 
bovino, sobretudo na época da estação seca. 

A Terra Úmida Não Florestada está distribuída pelos 
municípios de Pau D’arco (0,3km2) e Carmolândia 
(0,1km2), e nas sub-bacias dos rios Araguaia (0,3km2) 
e Lontra (0,1km2). No período 1995-2000, não foi 
observada a redução das áreas de Terra Úmida Não 
Florestada. 

• Capoeiras 

As Capoeiras cobrem 575km2 da área mapeada e 
estão distribuídas nas regiões fitoecológicas de 
florestas. Estão normalmente associadas às pastagens 
cultivadas e aparecem em meio ou bordejando as 
florestas.  

As Capoeiras, com diferentes composições vegetais, 
predominantemente, são originadas a partir do 
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abandono ou má manutenção das pastagens 
cultivadas. Em alguns locais, as Capoeiras aparecem 
como resultado da rebrota da vegetação derrubada 
que não foi queimada para a limpeza do terreno. 

Encontradas em diferentes estágios sucessionais, as 
Capoeiras apresentam-se ora com indivíduos das 
espécies invasoras, geralmente palmeiras (babaçu e 
inajá), com altura de até 4m (“capoeira propriamente 
dita”) ora com indivíduos das espécies pioneiras com 
altura superior a 15 m, constituindo os chamados 
“capoeirões”. 

Contudo, foi observado que as Capoeiras estão 
distribuídas por todos os municípios da área mapeada, 
com destaque para as maiores ocorrências em 
Araguaína (141,2km2), Arapoema (63,9km2), 
Muricilândia (77,2km2), Pau D’arco (63,3km2) e Santa 
Fé do Araguaia (115,5km2), e nas sub-bacias dos rios 
Araguaia (102,5km2), Jenipapo (102,3km2) Lontra 
(99,0km2) e Muricizal (209,2km2),. 

Analisando o período 1995-2000, observou-se que as 
Capoeiras: aumentaram de 1995 (513,3km2) até 1998 
(568,5km2); reduziram em 1999 para 500,5km2 e, em 
2000, voltaram a aumentar atingindo os 575km2, 
equivalentes a 5,1% da área mapeada. Isto, se 
analisado conjuntamente com a evolução das áreas de 
pastagem, pode estar refletindo as diferentes formas 
de manutenção da pastagem cultivada ou preferência 
pela abertura de novas áreas, bem como por outro 
lado demonstra a capacidade de regeneração natural 
que ainda há nas áreas pertencentes às regiões 
fitoecológicas de florestas.  

• Pecuária Intensiva 

As pastagens cultivadas, cobrindo uma área de 
7.661,3km2, são encontradas em todos municípios e 
sub-bacias (exceto na do rio Corda). Estão associadas, 
sobretudo, às regiões fitoecológicas de Floresta 
Ombrófila Densa e de Floresta Ombrófila Aberta, 
caracterizando-se por grandes extensões contínuas. 
De maneira menos expressiva em termos de extensão 
e distribuição, as pastagens são encontradas na região 
fitoecológica do Cerrado. 

As pastagens estão relativamente bem formadas, 
sendo em sua maior parte formadas por gramíneas do 
gênero Brachiaria e, em áreas mais restritas 
Andropogon. Elas ocorrem em diferentes estágios de 
conservação (limpa, suja e encapoeiradas) e, em 
alguns locais, apresentam-se com grande quantidade 
de indivíduos jovens de babaçu4 e inajá (regeneração).  

Os problemas associados com as pastagens são as 
ocorrências de cigarrinha, incidências de cupinzeiros 
(térmitas) e erosões nas áreas de Latossolos, Solos 
Podzólicos e de Areias Quartzosas. 

As terras cobertas por pastagem cultivada constituem-
se em grandes propriedades rurais, onde se cria, recria 
e engorda gado bovino da raça nelore. As 
propriedades são caracterizadas como 
empreendimentos pecuários pertencentes à grandes 
empresas e ou fazendeiros que foram oportunamente 
beneficiados por incentivos do Governo Federal, 
através de financiamentos da extinta Superintendência 
de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). 

Desde 1995, as áreas de pastagem cultivada 
predominam em relação às áreas de vegetação natural 
de florestas e Cerrado, com índice de cobertura da 
terra de 64,58 % passando a 68,00% da área total da 
região em 2000. 

No período 1995-2000, verificou-se um aumento na 
área de pastagem em 385km2 (3,42% da área total), o 
qual pode ser considerado pequeno e permite indicar 
que, na área, o desflorestamento de modo mais 
intensivo ocorreu em um período anterior ao analisado, 
provavelmente, na década de 1980, anos de maior 
expansão da fronteira agrícola. 

Quando se analisa os resultados de distribuição das 
áreas de classes de cobertura e uso da terra por 
municípios inseridos total ou parcialmente nas folhas 
Araguaína e Conceição do Araguaia, conforme 
apresentado nas tabelas 2 a 11, os números são 
bastante alarmantes. Isto porque, em 1995, os 
resultados obtidos mostram municípios com áreas de 

                                            
4 Os babaçus jovens associados às pastagens são conhecidos 

regionalmente como pindovas 
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pastagem cultivada ocupando em torno de 64% de 
seus territórios passando, em 2000, para valores entre 
80 e 85% da área total de seus territórios. Tais 
situações podem ser verificadas para os municípios de 
Aragominas, Arapoema, Bandeirantes do Tocantins e 
Muricilândia, onde são encontradas as maiores 
extensões de terras cobertas por pastagem cultivada. 

Em termos de sub-bacias hidrográficas, as áreas de 
pastagem cultivada tiveram pequenas expansões, 
alcançando no período analisado valores mais 
expressivos nas sub-bacias dos rios Araguaia 
(134,9km2), Lontra (114,5km2) e Jenipapo (95,2km2). 

As sub-bacias mais comprometidas em termos 
ambientais, ou seja, sem a cobertura vegetal de 
florestas, são as dos rios das Cunhãs, Jenipapo, 
Araguaia, Muricizal e Lontra, pois elas respectivamente 
com 85,89%, 70,58%, 66,34%, 64,43% e 63,01% de 
suas áreas ocupadas por pastagem cultivada. 

• Agropecuária de Subsistência 

Esta unidade foi identificada a partir de padrões 
detectados nas imagens de satélite, da disponibilidade 
dos perímetros dos projetos de assentamentos do 
Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 
cedidos pela Seplan e do trabalho de campo. 

A Agropecuária de Subsistência envolve o uso da terra 
com produção em pequena escala, no nível de manejo 
A5, cujos produtos principais são: arroz, feijão, milho e 
mandioca. O excedente, muito pequeno, é 
comercializado. 

A pecuária está incluída nesta unidade, sendo 
observadas criações de gado bovino de leite e corte, 
suínos e aves, todas em pequena escala. As 
pastagens, utilizadas para a atividade de pecuária, são 
encontradas em diferentes estágios de conservação e 
manutenção e nelas predominam a Brachiaria spp. 

A Agropecuária de Subsistência, desenvolvida 
principalmente nos ambientes de floresta recobre 

                                            
5 Com base em RAMALHO FILHO, PEREIRA & BEEK (1995), o 

nível de manejo A é o nível de manejo onde a agricultura é 
praticada sem a utilização de implementos agrícolas e 
insumos. 

141,1km2 da área mapeada. As áreas de Agropecuária 
de Subsistência estão distribuídas nos municípios de 
Araguaína (63,3km2), Bandeirantes do Tocantins 
(0,1km2), Muricilândia (1,2km2), Pau D’arco (65,5km2), 
Santa Fé do Araguaia (10,9km2) e Wanderlândia 
(0,1km2). Esta unidade ocorre em todas as sub-bacias, 
exceto na do rio Corda, merecendo destaque as 
maiores ocorrências dispostas nas sub-bacias dos rios 
Muricizal (85,1km2) e Jenipapo (54,0km2). 

No período 1995-2000, houve um incremento de 
36,3km2 nas áreas de Agropecuária de Subsistência, 
que passaram de 104,8km2 (1995) para 141,1km2 
(2000). Merecem destaque os aumentos que 
ocorreram nos municípios de Araguaína e Pau D’arco, 
22,7km2 e 14,1km2, respectivamente. 

• Área Urbana Mista e Área Industrial 

As Áreas Urbanas Mistas e Industriais foram 
identificadas através das imagens de satélite, 
informações das folhas Araguaína (SB.22-Z-D), 
Conceição do Araguaia (SC.22-X-B), Atlas do 
Tocantins (SEPLAN, 1999) e do trabalho de campo.  

Dos dez municípios da área em estudo, sete têm suas 
sedes dentro da superfície mapeada. Considerando as 
áreas edificadas e os terrenos desocupados estas 
redes cobrem 46,0km2. Oito municípios foram criados 
na década de 1990, nos anos 1993 e 1997, ao passo 
que Araguaína e Arapoema foram fundados, 
respectivamente, em 1958 e 1963. 

A sede de Araguaína, situada às margens da BR-153, 
funciona como um pólo para a região e para o sudeste 
do Pará e sul do Maranhão. Com uma população de 
113 mil habitantes, o município desenvolveu-se em 
função da atividade pecuária, mas hoje, é 
eminentemente urbano, com uma densidade 
demográfica de 28,85 hab./km2, 2,6 vezes maior que a 
densidade da área do ZEE do Norte do Estado do 
Tocantins que abrange 37 municípios. Sua economia 
tem como principais setores geradores de ICMS, em 
termos hierárquicos, comércio, combustíveis, energia 
elétrica e pecuária. 
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Araguaína tem importância na área de prestação de 
serviços em saúde pública tanto pela presença de 
hospitais especializados (inclusive em doenças 
tropicais) quanto pelo número de atendimentos através 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e laboratórios de 
análises clínicas. Além da área de saúde, Araguaína 
destaca-se na área de educação pela presença de 
instituições de ensino superior pública e privada. 

Outro município que deve ser citado é Arapoema, que 
tem uma população de 7 mil habitantes, densidade 
demográfica de 4,51 hab./km2 e é o segundo em 
arrecadação na região com destaque para os setores 
de combustíveis, comércio e pecuária. 

A única área industrial mapeada está no município de 
Araguaína, sendo conhecido como Distrito 
Agroindustrial de Araguaína (DAIARA), que tem uma 
área de 1,9km2, onde estão instaladas indústrias leves, 
que se dedicam a montagem, acabamento e 
processamento de produtos, principalmente de origem 
agropecuária. 

Os demais municípios têm população entre 2 e 5 mil, 
suas sedes municipais são de pequeno porte e não 
apresentam áreas industriais. 

No período 1995-2000, de acordo com a escala de 
mapeamento as áreas urbanas mistas e industriais 
mantiveram-se com as mesmas dimensões.  

• Praias 

As Praias, concentradas ao longo do rio Araguaia, 
geralmente são de muita beleza cênica, marcadas pela 
ocorrência de areias finas bastante claras e 
associadas as ilhas ou bancos permanentes de areia.  

No período 1995-2000, as praias variam de 6 a 8,3km2, 
sendo que o maior ou menor surgimento de praias está 

relacionado ao regime hídrico do rio Araguaia. 

Nos municípios de Araguaína, Arapoema, Pau D’arco 
e Santa Fé do Araguaia, as praias são opções de lazer 
durante os meses de julho e agosto, quando há 
visitação delas por habitantes destes municípios ou de 
outros oriundos de municípios do próprio Estado ou do 
Pará e Maranhão. 

• Água 

Os corpos d’água que foram mapeados neste trabalho 
são: Represas, Açudes, Reservatórios, Lagos Naturais 
e Rios. De acordo com o mapeamento, o aumento de 
reservatórios, açudes e represas foi muito pequeno 
0,5km2, o que não reflete a verdade terrestre. Isto 
ocorreu porque eles, em sua maioria, apresentam 
dimensões muito pequenas que não foram passíveis 
de delimitação na escala 1:250.000. 

Os corpos d’água são usados para diversos fins, 
geração de energia elétrica (PCH Corujão), 
abastecimento de rede municipal, projetos de irrigação, 
piscicultura e bebedouros para animais, 
principalmente, gado bovino. 

Os poucos Lagos Naturais que foram mapeados, em 
função da escala do mapeamento, cobrem 0,8km2 da 
área. Estão dispostos, sobretudo, próximos ao rio 
Araguaia e ao longo do rio Lontra. 

Os rios visíveis nas imagens de satélite são: Araguaia, 
Cunhãs, Jenipapo, Lontra e Muricizal. Em virtude da 
escala de mapeamento, o único rio mapeado foi o 
Araguaia que apresentou variações de área entre 
85,1km2 e 91,4km2 em virtude das oscilações de seu 
regime hídrico. Este rio apresenta vazão média de 
5.950m3/s, grande beleza cênica e potencial para o 
transporte hidroviário e geração de energia elétrica.
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4.1 – Conclusões  

De acordo com os dados e informações obtidos por 
meio das imagens de satélite e trabalho de campo foi 
possível concluir que: 

- a área mapeada encontra-se pouco 
preservada/conservada, pois esta se apresenta 
com menos de 25% de sua extensão coberta por 
vegetação natural, cujos remanescentes exibem-
se alterados ou perturbados, sendo difícil 
encontrar áreas de floresta e cerrado ainda 
intactas; 

- os municípios de Arapoema e Bandeirantes do 
Tocantins apresentam situação ambiental 
negativa em termos de preservação e 
conservação da vegetação primitiva porque têm 
menos de 14% de suas áreas cobertas por 
vegetação natural, sendo seguidos por Araguaína 
e Pau D’arco, que se encontram em amplo 
processo de desflorestamento. Estes últimos têm, 
respectivamente, 73,63% e 63,57% de suas terras 
cobertas por pastagens cultivada (Pecuária 
Intensiva e Agropecuária de Subsistência) e 
Capoeiras; 

- as pastagens cultivadas em áreas relativamente 
grandes estão distribuídas por toda a superfície 
mapeada e predominam sobre qualquer outro tipo 
de vegetação em todos os municípios, alcançando 
índices superiores a 80% das áreas dos 
municípios de Arapoema e Bandeirantes do 
Tocantins; 

- as capoeiras têm maior expressão nos municípios 

de Araguaína, Arapoema, Pau D’arco e 
Bandeirantes do Tocantins em virtude do 
processo de pecuarização por meio de abertura 
de novas áreas e da má conservação de parte das 
pastagens, implantadas há mais de 20 anos; 

- os municípios de Araguaína, Pau D’arco e Santa 
Fé do Araguaia têm a maior concentração de 
superfície de terras com agropecuária de 
subsistência associadas aos projetos de 
assentamento implantados pelo INCRA; 

- os projetos de assentamento implantados pelo 
INCRA do mesmo modo que a maioria das 
propriedades privadas (grandes, médias e 
pequenas) não apresentam exploração dos 
recursos naturais em conformidade com a 
legislação ambiental, sobretudo quanto as áreas 
de preservação permanente, encostas, nascentes 
de cursos d’água e reserva legal; 

- as sub-bacias dos rios Cunhãs, Jenipapo, 
Muricizal, Araguaia e Lontra apresentam índices 
acima de 65% de suas áreas cobertas por 
pastagens cultivadas e capoeiras. Os destaques 
negativos são as situações verificadas nas sub-
bacias dos rios Cunhãs e Jenipapo que estão com 
índices acima de 80% e, 

- por diversas vezes foi muito difícil a separação 
entre as seguintes classes de cobertura e uso da 
terra: Cerradão e Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana; pastagens cultivadas (em diferentes 
estágios de conservação e sem formas 
geométricas definidas) e Cerrado Sentido Restrito 

4
Considerações Finais
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e; capoeiras/capoeirões e florestas alteradas ou 
perturbadas. 

4.2 – Recomendações 

Com base nos resultados alcançados e conclusões 
obtidas no presente trabalho de cobertura e uso da 
terra, algumas recomendações foram possíveis de 
serem elaboradas, visando assim a manutenção da 
vegetação de florestas e do cerrado, e a efetivação do 
cumprimento da legislação ambiental por parte dos 
proprietários rurais. Recomenda-se então: 

- a implantação de um programa de monitoramento 
da cobertura vegetal anual e de fiscalização mais 
ostensiva de desflorestamento nos municípios de 
Pau D’arco, Araguaína e Santa Fé do Araguaia, e 
nas sub-bacias dos rios Muricizal, Araguaia e 
Lontra, visando a manutenção de habitats de 
fauna e de banco genético de flora; 

- a proibição imediata do desflorestamento nos 
municípios de Arapoema e Bandeirantes do 

Tocantins e sub-bacias dos rios Cunhãs e 
Jenipapo por tempo indeterminado; 

- a definição e estabelecimento de incentivos para a 
manutenção das áreas remanescentes de 
florestas nos municípios de Pau D’arco, Araguaína 
e Santa Fé do Araguaia por parte dos 
proprietários rurais; 

- a implantação de um amplo programa de 
recuperação das áreas de preservação 
permanente em cada propriedade rural; 

- a realização de avaliação ecológica rápida nas 
áreas de remanescentes de floresta para a 
identificação da diversidade biológica com vistas à 
criação de unidades de conservação e 

- a execução de inventário florestal e levantamento 
florístico para obtenção de dados e informações 
mais precisas sobre a existência de espécies de 
valor econômico, extintas ou raras.
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Ilustrações Fotográficas
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Características das unidades de mapeamento de cobertura e uso da terra - 
imagem composição colorida resultante da transformação IHS das bandas 3 
(B), 4(R) e 5(G) do sensor ETM+ do satélite Landsat 7 

  
Figura A - Formações Florestais (Floresta 
Ombrófila Densa Submontana) 

Figura B - Formações Florestais (Floresta 
Ombrófila Aberta Submontana) 

  

  
Figura C - Agropecuária (Agropecuária de 
Subsistência) 

Figura D - Área Urbana ou Edificada (Área 
Urbana com Edificações Mistas) 

  

  
Figura E - Água (Represas, Açudes) Figura F - Água (Rios) / G - Lagos Naturais 
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Características das unidades de mapeamento de cobertura e uso da terra - 
imagem composição colorida resultante da transformação IHS das bandas 3 
(B), 4(R) e 5(G) do sensor ETM+ do satélite Landsat 7 

  
Figura H - Solos Expostos (Praias) Figura I - Pecuária (Pecuária Intensiva) 

  

  
Figura J - Formações Florestais (Mata-de-
Galeria / Mata Ciliar) 

Figura K - Formações Florestais (Cerradão) 

  

  
Figura L - Formações Savânicas (Cerrado 
Sentido Restrito) 

Figura M - Terra Úmida Não Florestada 
(“Várzeas”) 

H 

H I 

J K 

L M 

M



Zoneamento Ecológico-Econômico   Cobertura e Uso da Terra - SB.22-Z-D (Araguaína) 

 38

Características das unidades de mapeamento de cobertura e uso da terra - 
imagem composição colorida resultante da transformação IHS das bandas 3 
(B), 4(R) e 5(G) do sensor ETM+ do satélite Landsat 7 

 

Figura N - Vegetação Secundária (Capoeira)  Figura O - Vegetação Secundária (Capoeira) 

   

N O 

N 

N 



Zoneamento Ecológico-Econômico   Cobertura e Uso da Terra - SB.22-Z-D (Araguaína) 

 39

Unidades de mapeamento de cobertura e uso da terra 

  
Foto 1 - Formações Florestais (Floresta Ombrófila 
Densa Submontana) 
Coordenadas UTM: (697884, 9187731) 

Foto 2 - Formações Florestais (Floresta Ombrófila 
Aberta Submontana) 
Coordenadas UTM: (733818, 9169998) 

  

  
Foto 3 - Pecuária (Pecuária Intensiva) 
Coordenadas UTM: (688886, 9173343) 

Foto 4 - Pecuária (Pecuária Intensiva) 
Coordenadas UTM: (754230, 9141121) 
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