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Apresentação 

O Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) tem por atribuição fornecer subsídios para orientar o 

planejamento e utilização racional do território, considerando as relações econômicas, sociais e 

ambientais que nele ocorrem. Por meio desse instrumento, o Estado do Tocantins tem gerado 

uma série de estudos que possibilitam avanços em prol do desenvolvimento econômico de longo 

prazo em bases socialmente harmônicas e ambientalmente sustentáveis. 

No intuito de fornecer insumos à construção do instrumento ZEE, foi elaborado o DIAGNÓSTICO DA 

DINÂMICA SOCIAL E ECONÔMICA DO ESTADO DO TOCANTINS. O trabalho foi norteado nas diretrizes do 

Programa Zoneamento Ecológico-Econômico do Ministério do Meio Ambiente. O objetivo geral foi 

diagnosticar os principais agentes econômicos e sociais, sua articulação aos sistemas produtivos e 

logísticos existentes, bem como principais tendências de apropriação e articulação territorial no 

Tocantins. Para subsidiar uma perspectiva integrada e sintética do estado do Tocantins, de forma 

a balizar as análises territoriais e escalas de intervenções do ZEE, foram definidos os seguintes 

objetivos específicos: 

 identificação dos processos demográficos e condições de vida da população, contemplando 

fluxos demográficos e econômicos, estrutura social, e indicadores de qualidade de vida e 

justiça social (saúde, saneamento básico, educação, mercado de trabalho, renda, etc.); 

 identificação das populações tradicionais (quilombolas, indígenas) e as implicações 

territoriais gerais derivadas da existência concreta dessas comunidades no espaço e suas 

relações com a sociedade envolvente, considerando-se a escala de abordagem do ZEE; 

 identificação e correlação das principais atividades econômicas (setores primários, 

secundários e terciários), características fundiárias, bem como principais agentes 

econômicos; 

 identificação e mapeamento das redes dos principais agentes econômicos e sociais 

(destacando-se segmentos agropecuário, minerário, silvicultural, madeireiro, extrativista, 

agricultura familiar e assentados) que articulam as redes de circulação e sistemas logísticos 

aos polos, representados pelos centros urbanos, e delineiam os padrões de uso da terra 

materializados no território; 

 identificação dos polos de articulação representados pelos centros urbanos e as redes de 

circulação; 

 elaboração de breve síntese das características socioeconômicas fundamentais à 

compartimentação regional do território tocantinense, demonstrando as relações entre as 

variáveis analisadas; e  

 correlação da estrutura produtiva intra regional e estadual com as políticas econômicas 

oficiais estadual e nacional. 

O DIAGNÓSTICO DA DINÂMICA SOCIAL E ECONÔMICA DO ESTADO DO TOCANTINS foi dividido em três relatórios 

temáticos: REDE DE CIDADES; POPULAÇÕES TRADICIONAIS; e INVENTÁRIO SOCIOECONÔMICO. No conjunto, 

estes volumes apresentam subsídios para entendimento da configuração territorial e das 

tendências de evolução do espaço geográfico no Tocantins, sob o enfoque das transformações 

ocorridas com o crescimento econômico e demográfico do Estado. Além de orientar as políticas de 

planejamento territorial, em especial o Zoneamento Ecológico-Econômico, e a definição de 

estratégias de apoio á formulação de outras políticas setoriais, o trabalho servirá também como 

mais um referencial para aqueles que estudam a realidade tocantinense. 



 

 

Resumo 

O objetivo do trabalho foi a identificação e análise integrada das principais características sociais e 

econômicas do território tocantinense, identificando as principais tendências de uso, suas formas de 

produção e os modos e condições de vida a elas associados, considerando aspectos geográficos, 

históricos e jurídico-institucionais marcantes. A análise socioeconômica seguiu as Diretrizes 

Metodológicas do Zoneamento Ecológico (MMA, 2006) e os critérios do Decreto Federal nº 4297/2002, 

que define o ZEE como instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente. O trabalho foi construído a 

partir da sistematização e análise de dados secundários e informações coletadas por meio de trabalhos 

de campo. O inventário socioeconômico contemplou o seguinte roteiro: (i) apresentação dos 

procedimentos metodológicos; (ii) contextualização histórica e geográfica do Estado do Tocantins; (iii) 

análise territorial com base na regionalização de SEPLAN (1997); (iv) desempenho macroeconômico e  

financeiro; (v) infraestrutura e logística; (vi) dinâmica populacional; (vii) aspectos sociais, abrangendo 

saúde, saneamento, educação, trabalho e renda, índíce de Desenvolvimento Humano, índíce de 

Desenvolvimento Humano Municipal, habitação, benefícios sociais, segurança; (viii)  aspectos 

institucionais; e (ix) Considerações Finais. 

Situado estrategicamente na porção central do Brasil, a mais jovem unidade estatal da Federação ainda 

está em formação, apesar de suas longas raízes históricas. Seu território foi fortemente condicionado pela 

posição geográfica, na convergência e sob a influência dos grandes movimentos de expansão do espaço 

colonial da América portuguesa que forjaram, simultaneamente, a diversidade regional brasileira e a 

própria identidade do atual Estado. Participou, assim, em diferentes graus, do movimento de penetração 

missionária do norte da colônia através de seus grandes rios, bem como das frentes de pastoreio do 

sertão nordestino e da interligação do interior construída pela “economia” da mineração gestada ao sul. 

Bem mais tarde, com a transferência da capital federal para Brasília, o norte goiano aparecerá no contexto 

nacional como porta de entrada para a Amazônia, notadamente pelo acesso à Belém possibilitado pela 

abertura da Rodovia Belém-Brasília. 

O Estado do Tocantins possui a décima maior extensão territorial dentre as unidades da federação, 

brasileira, com uma superfície de 277.720,52 km², que corresponde a 7,19% da Região Norte e 3,26% do 

país. Está situado no centro geográfico do País, na Amazônia Legal, limitando-se o norte com o Estado do 

Maranhão; a leste, com os estados do Piauí, em um trecho muito reduzido, e da Bahia; a oeste, com os 

Estados do Pará e do Mato Grosso; e ao sul, com o Estado de Goiás. Considerado a Mesopotâmia 

brasileira, está inserido dentro da bacia Tocantins-Araguaia, é dividido em 30 sub-bacias hidrográficas, 

das quais 14 sub-bacias pertencem ao sistema hidrográfico do Tocantins (62% do território) e 16 sub-

bacias ao sistema hidrográfico do rio Araguaia. 

O clima é tropical, quente, variando em transição de úmido a subúmido seco de Oeste para o Leste, com 

estação chuvosa entre os meses de outubro a abril e estação seca nos meses de maio a setembro, 

precipitação media anual entre 1.300 e 1.500 mm. A convecção da região é um importante mecanismo de 

aquecimento da atmosfera tropical e suas variações. Possui importantes áreas de recarga de aquíferos. O 

relevo é predominantemente formado por planícies em altitudes que não ultrapassam 500 metros, com 

planaltos, patamares e depressões com pouca variação de altitude em relação ao nível do mar. O ponto 

mais alto do Estado, de 1.340 metros, está na Serra das Traíras ou das Palmas, no município de Paranã, 

ao sul. As maiores altitudes encontradas estão no divisor de águas da Bacia do Tocantins, especialmente 

nas áreas dos chapadões que se encontram na divisa com o Estado da Bahia e nas serras divisoras do rio 

Tocantins com o rio Araguaia, em especial no extremo Sul do Estado, na divisa com o Estado de Goiás. 

A diversidade de solos, que influi na aptidão para o uso das terras, apresentam como classes mais 

representativas os Plintossolos, Neossolos, Latossolos, Argissolos, Gleissolos, Cambissolos, Nitossolos, 

Luvissolos, Planossolos, afloramentos de rochas, Chernossolos e dunas. Os Plintossolos cobrem 



 

 

 

praticamente 35% do Estado, representando mais da metade (55%) da Bacia do rio Araguaia e quase um 

quarto (cerca de 23%) da Bacia do rio Tocantins. Os Neossolos, constituídos por material mineral ou 

material orgânico pouco espesso, equivale a 25% da área total. Os Latossolos, solos minerais, não 

hidromórficos, profundos e bem drenados, em geral com textura média em todo perfil do solo, ocorrem em 

relevo plano e suave ondulado, sendo, em geral, de baixa fertilidade natural. Os Argissolos têm como 

característica marcante um aumento de argila do horizonte superficial, geralmente acompanhado de boa 

diferenciação também de cores e outras características, com profundidade variável, compondo 12,8% da 

área total do Estado. 

Há três grandes regiões fitogeográficas e três regiões de tensão ecológica (um ecótono e dois encraves) 

no estado: Cerrado (60,9% do território tocantinense), seguida pelas regiões de florestas, Estacional 

(16,6%) e Ombrófila (7,70%). As regiões de contato ou tensão ecológica abarcam outros 13,3% da área 

do estado, sendo, 11,50% de áreas de Tensão Ecológica (Encrave) entre a região do Cerrado e da 

Floresta Estacional e 1,8% de áreas de Tensão Ecológica (Ecótono) entre as regiões de Floresta 

Estacional e Floresta Ombrófila. 

O Estado é composto por 139 municípios, distribuídos em 10 Regiões Programa, a saber: Central, Centro-

Oeste, Extremo Norte (Bico do Papagaio), Leste (Jalapão), Nordeste, Noroeste, Norte, Sudeste, Sudoeste 

(Ilha do Bananal) e Sul, segundo regionalização definida por SEPLAN (1997). 

O Produto Interno Bruto - PIB vem crescendo acima da média brasileira desde 1991. Entre 1991 e 2001, a 

taxa de crescimento médio anual do Estado (5,2% a.a.) esteve acima da taxa brasileira (1,7% a.a). Entre 

2002 e 2006, o Estado manteve a mesma média de crescimento, apesar do crescimento da taxa média 

brasileira de 3,5% a.a. Entre 2006 e 2011, a taxa do Estado teve um leve crescimento (5,7%) enquanto a 

média nacional novamente cresceu (4,2% a.a), mas permanecendo aquém do crescimento estadual. Nos 

últimos anos, com a retração expressiva da taxa média nacional, a média estadual continua superior. Esse 

crescimento, ao longo dos últimos 20 anos, fez com que a participação do Estado no PIB nacional mais 

que dobrasse, passando de 0,18% em 1991 para 0,44% em 2011, o que representa uma taxa média 

anual de crescimento da participação de 4,6% a.a. 

Em relação ao PIB per capita, a média estadual é muito próxima à média da Região Norte. Em 2011, era 

R$12.800,00 contra R$13.800,00. Entretanto, é muito distante da média brasileira, de R$ 21.500,00. A 

Região Programa com menor PIB per capita é a Extremo Norte (Bico do Papagaio), antiga área de 

concentração de população empobrecida, com valor equivalente à metade do Estado. Entretanto, os 

maiores valores ocorrem na Região Programa Sudoeste (Ilha do Bananal), principalmente pelo 

desempenho do município de Lagoa da Confusão, com PIB per capita acima da média brasileira devido a 

sua grande produção de arroz irrigado, além de soja, feijão e milho. Também a Região Programa Sul 

apresenta um alto PIB per capita, sobretudo pelo desempenho dos municípios de Peixe, pelo 

desenvolvimento do turismo, e Cariri do Tocantins, um grande centro de agropecuária bovina. Outro 

município com significativo PIB per capita é Mateiros, na Região Programa Leste (Jalapão), que concentra 

a produção artesanal, o turismo, como porta de entrada para o Jalapão, e a produção de soja. 

Em relação à infraestrutura de transportes, os principais eixos rodoviários são constituídos pelas rodovias 

BR - 153 (Transbrasiliana) e TO - 050 (Coluna Prestes), ambas asfaltadas. Estas rodovias atravessam o 

Estado na direção norte-sul. A BR-153 tem grande relação com o desenvolvimento do agronegócio no 

Estado, ao garantir o escoamento da produção agropecuária, sobretudo soja, carne e milho. Outras 

estradas importantes são a BR-010, a BR-235 e a BR-242, que ainda possuem muitos trechos sem 

pavimentação ou mesmo incompletos, além da BR-230 (Transamazônica). Entre as rodovias estaduais, 

merecem destaque a TO-050, a TO-070, a TO-255, a TO-080, a TO-010, a TO-445 e a TO-342, que são 

justamente aquelas que ligam as cidades de Palmas e Porto Nacional à BR-153 e aos demais municípios 

do interior do Tocantins.  

A Ferrovia Norte-Sul (EF 151) trouxe novas possibilidades para o transporte de commodities agrícolas 

produzidas no interior do país, principalmente das áreas de Cerrado, e atuou junto a outras ações públicas 



 

 

federais e estaduais, apoiando a implantação e/ou expansão do agronegócio, proporcionando uma nova 

logística de transporte de grãos, carne, açúcar, milho, etanol, soja e seus subprodutos - farelo e óleo - 

fertilizantes e combustíveis. Em Açailândia/MA, a ferrovia se conecta à Estrada de Ferro Carajás - EFC, 

acessando o complexo portuário de São Luís/MA. A partir de Porto Franco/MA, com a implantação da 

ligação a Eliseu Martins/PI, a ferrovia Norte Sul se conectará com a ferrovia Transnordestina, em 

construção pela Transnordestina Logística S.A., o que permitirá acesso alternativo da produção aos portos 

de Suape/PE e Pecém/CE. 

As principais hidrovias estão nos rios Tocantins e Araguaia, embora existam outros rios, como Javaés, 

Sono, Balsas e Paranã. Com extensão total de 2.250 quilômetros, a Hidrovia Tocantins-Araguaia é 

navegável em três trechos: no Rio das Mortes (afluente da margem esquerda do rio Araguaia), no Rio 

Araguaia e no Rio Tocantins. O trecho do Rio das Mortes tem início na cidade de Nova Xavantina (Mato 

Grosso) e vai até a sua confluência com o Araguaia, numa extensão de 580 quilômetros. Os rios Araguaia 

e Tocantins possuem, no período de águas altas, grande extensão de vias navegáveis contínuas, com 

plena possibilidade de aproveitamento para o transporte de grande volumes de cargas à longas 

distâncias. Por apresentar menores custos que outras modalidades, a utilização do transporte hidroviário 

pode constituir fator de indução para a intensificação do uso dos recursos naturais do Estado. 

A energia elétrica consumida no Tocantins é suprida pelo Sistema de Transmissão da Região Norte, 

proveniente, sobretudo da Usina Hidrelétrica Tucuruí (PA). Como o Estado é o centro da interligação entre 

os sistemas elétricos brasileiros, também poderá receber, quando necessário, a energia gerada em outras 

regiões. Além disso, possui quatro usinas hidroelétricas em operação em seu território (Lajeado, Isamu 

Ikeda, Peixe Angical e São Salvador) e uma no Rio Tocantins, na divisa com o Maranhão (Estreito). O 

Estado também possui quatorze pequenas centrais em funcionamento e três usinas termelétricas (a Usina 

de Pedro Afonso utiliza como combustível o bagaço de cana-de-açúcar). Ainda compondo o parque 

energético, o Tocantins possui sete centrais geradoras hidrelétricas e uma central geradora Solar 

Fotovoltaica. Assim, o Estado produz muito mais energia do que consome, exportando o excedente para 

outros Estados. Quanto à capacidade de Geração, o Estado possui no total 29 empreendimentos em 

operação, gerando 2.988.093 kW de potência. 

Tocantins melhorou significativamente seu Índice de Desenvolvimento Humano
 
- IDH, passando de 25° 

colocado, em 1991, para 14°, em 2010. A esperança de vida ao nascer passou, no mesmo período, de 67 

anos para 71,6 anos. Doenças decorrentes do saneamento ambiental correspondem a um dos problemas 

do Estado, muitas delas relacionadas à precariedade ou falta de esgotamento sanitário. A taxa de 

mortalidade infantil (crianças com a faixa etária menor de 05 anos) apresenta tendência a decrescer, com 

redução de 35% no período 1991 - 2011. O mesmo ocorreu com o analfabetismo em todos os grupos de 

idade, com decréscimo de 3,82% na faixa entre 15 a 24 anos, 7,54% para a faixa de 25 a 59 anos e 11,37 

% de 60 anos ou mais. A taxa de pessoas que frequentam a escola está acima da média nacional (31,23), 

porém, abaixo do percentual da Região Norte (35,89). 

Entre 2005 e 2013, o Estado experimentou aumento do emprego da ordem de 52%, correspondendo à 

criação de 88.415 novos empregos. O setor de produção que apresentou maior crescimento percentual foi 

o setor de Serviços (127%), seguido da Extrativa Mineral (118%) e da Indústria de Transformação (93%). 

O Estado conta com 32 Unidades de Conservação e três áreas em processo de estabelecimento, das 

quais 15 federais, 18 estaduais e 04 municipais, que, somadas, representam 15,08% do território 

tocantinense. Das áreas protegidas, 5,77% são de Proteção Integral (áreas mais restritivas a ação 

humana) e 9,31% são de Uso Sustentável (possibilitam o uso dos recursos naturais). 
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1 
INTRODUÇÃO 

O relatório técnico INVENTÁRIO SOCIOECONÔMICO é parte integrante do DIAGNÓSTICO DA DINÂMICA SOCIAL E 

ECONÔMICA DO ESTADO DO TOCANTINS[1], que tem por finalidade apoiar à elaboração do instrumento 
Zoneamento Ecológico-Econômico em âmbito estadual. Este trabalho foi desenvolvido por meio de 
cooperação técnico-institucional entre a Secretaria do Planejamento e Orçamento do Estado do 
Tocantins (Seplan) com o Ministério do Meio Ambiente (MMA)[2]. 

O relatório tem por objetivo a identificação e análise integrada das principais características sociais e 
econômicas do território tocantinense, identificando as principais tendências de uso, suas formas de 
produção e os modos e condições de vida a elas associados, considerando aspectos geográficos, 
históricos e jurídico-institucionais marcantes. 

O Programa Nacional Zoneamento Ecológico-Econômico (PZEE), coordenado pelo Ministério do 
Meio Ambiente (MMA), tem por objetivo subsidiar a formulação de políticas de ordenação do 
território da União, dos Estados e dos Municípios, orientando os diversos níveis decisórios para 
adoção de políticas convergentes com as diretrizes de planejamento estratégico do País, propondo 
soluções de proteção ambiental e de desenvolvimento que considerem a melhoria das condições de 
vida da população e a redução dos riscos de perda do patrimônio natural (MMA, 2006). 

No presente documento, procurou-se fornecer os insumos necessários para a execução do 
instrumento Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) do Estado do Tocantins, no que se refere aos 
aspectos socioeconômicos, subsidiando a formulação de políticas de planejamento, ordenação e 
gerenciamento do território. Estas políticas deverão apoiar a conciliação do desenvolvimento e 
crescimento econômico e social, a melhoria da qualidade de vida da população e a redução de perdas 
e danos ao patrimônio natural e cultural. 

A metodologia para a elaboração do diagnóstico socioeconômico do Zoneamento Ecológico-
Econômico (ZEE) foi baseada no atendimento às especificações definidas pela Seplan[3], procurando 
atender aos critérios estabelecidos pelo Decreto Presidencial nº 4297/2002, alterado pelo Decreto 
nº 6288/2007, que o define como instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente e indica as 
diretrizes metodológicas a serem seguidas.  

O diagnóstico e análise foram construidos no sentido de identificar aspectos da realidade, no que 
tange a suas dimensões social e econômica. A dimensão social corresponde, basicamente, aos 

                                                             
[1] O Diagnóstico da Dinâmica Social e Econômica do Estado do Tocantins foi executado por meio de contrato de prestação de serviços 

especializados firmado entre a Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Publica, atual Secretaria do 
Planejamento e Orçamento, e a Consultora Kampatec Assessoria e Consultoria Ltda. ME Ltda., por meio do Contrato nº 01/2014. 

[2] O trabalho foi executado no âmbito do Convênio nº 0003/2012, firmado entre o Estado do Tocantins, por meio da Secretaria do 
Planejamento e da Modernização da Gestão Publica, atual Secretaria do Planejamento e Orçamento, e a União, representada pelo 
Ministério do Meio do Meio Ambiente, por meio da Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável. 

[3] Conforme estabelecido no Termo de Referência referente ao Diagnóstico da Dinâmica Social e Econômica do Estado do Tocantins; 
bem como por meio do documento interno Roteiro Metodológico, que foi apresentado,.acordado e formalizado entre as equipes 
técnicas da Gerência de Zoneamento Ecológico-Econômico da Seplan, da Gerência de Zoneamento Ecológico-Econômico do 
Ministério do Meio Ambiente e da Consultora. 
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objetivos ligados à satisfação das necessidades humanas, melhoria da qualidade de vida e justiça 
social. Os indicadores incluídos nesta dimensão abrangem os temas: população; trabalho e 
rendimento; saúde; educação; habitação; e segurança, e procuram retratar a situação social, a 
distribuição da renda e as condições de vida da população, apontando o sentido de sua evolução 
recente. A dimensão econômica trata do desempenho macroeconômico e financeiro e dos impactos 
no consumo de recursos materiais e uso de energia primária. É uma dimensão que organiza os temas 
do quadro econômico e os padrões de produção e consumo. 

O trabalho foi construído a partir de dados secundários e complementado com informações 
coletados por meio de trabalhos de campo. 

Inicialmente, o documento apresenta os Procedimentos Metodológicos adotados para a construção 
do trabalho, seguidos por uma Contextualização Histórica e Geográfica do Estado do Tocantins. Após 
a apresentação dos aspectos geográficos, históricos e físicos do Tocantins, o trabalho partiu da 
Regionalização do Estado para dar início às análises, subdivididas nos seguintes tópicos: Economia, 
Infraestrutura e Logística, Dinâmica Populacional, Aspectos Sociais, Aspectos Institucionais e breves 
Considerações Finais. 
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2 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A análise socioeconômica constrói uma perspectiva integrada dos diversos aspectos da realidade, 

procurando explicar, a partir de condições sociais e econômicas, as principais tendências de uso, suas 
formas de produção e os modos e condições de vida a elas associados. Posteriormente, a análise 
jurídico-institucional abrangerá a forma geral de estrutura organizacional do Estado, bem como as 
políticas e os programas federais e estaduais que influenciam a socioeconomia local. 

A análise socioeconômica foi construída a partir de dados secundários, especialmente daqueles 
disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela Secretaria do 
Planejamento e Orçamento do Estado do Tocantins (Seplan-TO), complementados com atividades de 
campo, conforme procedimentos operacionais descritos a seguir. 

A análise socioeconômica segue os critérios estabelecidos pelo Decreto Federal nº 4.297/2002, 
alterado pelo Decreto nº 6.288/2007, que define o ZEE como instrumento da Política Nacional de 
Meio Ambiente e indica as diretrizes metodológicas a serem seguidas (MMA, 2006). 

Para a elaboração do diagnóstico da economia foram adotados procedimentos diferenciados, de 
acordo com a especificidade dos temas tratados e das características das diferentes áreas existentes 
no Estado. As análises temporais utilizadas no estudo foram consideradas a partir de 1990, uma vez 
que o Estado do Tocantins foi criado em 1.988. 

Desse modo, foram sistematizadas as informações censitárias disponíveis produzidas pela Fundação 
IBGE, especialmente os Censos Agropecuários de 1985 e 1995/96 e 2006, os dados da produção 
Agrícola - Pecuária e Extração Vegetal Municipais, bem como os dados do Cadastro Central de 
Empresas, da Malha Municipal Digital do Brasil e da Base de Informações Municipais (BIM). Outras 
fontes de informações secundárias de grande importância foram do Setor Estadual de Planejamento: 
Seplan-TO, que possui o Anuário Estatístico do Tocantins, os Índices Econômicos, o Perfil 
Socioeconômico dos Municípios, a Dinâmica da Cobertura e Uso da Terra do Estado do Tocantins 
1990/2000/2005/2007 (2012), o Atlas do Tocantins (2012), a Base de Dados Geográficos do 
Tocantins (2012), o Mapeamento das Regiões Fitoecológicas e Inventário Florestal do Estado do 
Tocantins (2013), os Dados do Plano Plurianual do Estado, o Orçamento, entre outros. 

A seguir serão apresentados os principais tópicos levantados no diagnóstico. A situação 
socioeconômica integra a base de dados, visando identificar a situação do Estado no que se refere a 
seus aspectos sociais e econômicos. Foram consideradas variáveis como demografia, atividades 
econômicas e aspectos sociais.  

Este diagnóstico complementa dois outros documentos: o Relatório das POPULAÇÕES TRADICIONAIS e o 
Relatório da REDE DE CIDADES. 

a) Aspectos Econômicos: 

- Participação Setorial na Economia: tamanho e composição do PIB municipal: Representa a soma, 
em valores monetários, de todos os bens e serviços finais produzidos dentro do território 
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econômico do Estado do Tocantins, em um determinado período. Foram considerados os dados 
disponibilizados pelo Governo Estadual (http://www.seplan.to.gov.br/Portal/acontece/pib). 

- Setor Industrial: inclui uma análise dos principais segmentos industriais presentes no Estado, 
como siderurgia, química, mecânica, têxtil, entre outros. 

- Setor terciário: análise relativa das atividades de prestação de serviços que cobrem o Estado. A 
atividade de serviços é importante na geração de emprego, valor e renda na economia, 
contribuindo em grande medida na composição do Produto Interno Bruto.  

- Setor Agropecuário: o diagnóstico procurou entender a complexidade e a diversidade que, em 
geral, caracterizam a atividade agrícola e o meio rural. Foram considerados para o setor: 

o Commodities: apontado como um novo "eldorado" para o agronegócio no Brasil, o Estado do 
Tocantins apresenta novas oportunidades ao cultivo de commodities agrícolas, por sua 
localização e pelas características de seu território, consideradas estratégicas para a 
competitividade da produção agrícola voltada à exportação. Novos investimentos do 
agronegócio fazem do Tocantins palco de um novo planejamento, calcado nas demandas 
externas por matérias-primas de qualidade a preços competitivos e nas demandas logísticas 
para movimentação de commodities agrícolas (FORNARO, 2012). 

o Distribuição espacial da pecuária e das lavouras: distribuição espacial e total da produção 
rural por atividade e valor da produção por atividade. As atividades agrícolas mais tradicionais 
e de maior expressividade quantitativa no Tocantins são o arroz, a soja, o sorgo, o milho e a 
cana-de-açúcar, além da mandioca, da melancia, do abacaxi e da banana, muito frequentes na 
agricultura familiar. 

o Análise das áreas plantadas com espécies florestais no Tocantins sob o enfoque da teoria de 
Hot Spot (Getis-Ord GI*). A ferramenta de Análise Hot Spot calcula a estatística Getis-Ord Gi* 
para cada característica em um conjunto de dados. O Z escore resultante mostra onde as 
características com valores altos ou baixos se agrupam espacialmente. Essa ferramenta analisa 
cada uma das características dentro de um contexto das outras características vizinhas. Uma 
característica com alto valor é interessante, mas pode não ser um Hot Spot estatisticamente 
significante. Para ser um Hot Spot estatisticamente significante, uma característica deve ter 
alto valor e, ao mesmo tempo, ser cercada por outras características com altos valores 
também. A soma local para uma característica e suas vizinhas é comparada, 
proporcionalmente, com a soma de todas as características; quando a soma local é muito 
diferente do esperado, e essa diferença é muito grande para ser o resultado de uma chance ao 
acaso, resulta-se um Z escore estatisticamente significante. 

Para tanto, na técnica de identificação de Hot Spot são estimados inicialmente a pontuação de Z (ou 
escore Z) e o valor da probabilidade (valor p). Com isso, a maioria dos testes estatísticos começa 
identificando uma hipótese nula. A hipótese nula para as ferramentas de análise de padrões 
basicamente afirma que não há um padrão espacial entre as características, ou entre os valores 
associados com os recursos, na área de estudo: o padrão esperado é apenas uma das muitas versões 
possíveis de completar a aleatoriedade espacial. O Z escore é um teste de significância estatística que 
ajuda a decidir se quer ou não rejeitar a hipótese nula. O valor-p é a probabilidade de que você 
falsamente rejeitou a hipótese nula. Escores Z são medidas de desvio-padrão. Por exemplo, uma 
ferramenta que retorna Z escore de 2,5 é interpretada como "2,5 desvios-padrão de distância da 
média". P-valores são probabilidades. Ambas as estatísticas estão associadas com a distribuição 
normal-padrão. Essa distribuição relaciona desvios-padrão com probabilidades e permite significado 
e confiança para serem anexados ao escore Z e valor P. 
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Figura 1. Distribuição normal 

Pontuações muito altas ou muito baixas (negativo) de Z, associadas com valores muito baixos de p, 
são encontradas nas caudas da distribuição normal. Quando se faz uma análise do padrão de recurso 
que produz baixos valores p, mas pretende-se obter um nível muito elevado ou muito baixo 
(negativo) de escore Z, é bem improvável que o padrão observado seja uma versão do padrão 
espacial aleatório teórico representado por sua hipótese nula. 

Para rejeitar a hipótese nula, deve-se fazer um julgamento subjetivo sobre o grau de risco que se está 
disposto a aceitar para estar errado. Esse grau de risco muitas vezes é dado em termos de valores 
críticos e/ou níveis de confiança. Para dar um exemplo: os valores críticos de pontuação Z, quando se 
usa o nível de confiança de 95%, são -1,96 e 1,96 desvios-padrão. O valor p associado ao nível de 
confiança de 95% é 0,05. Se sua pontuação Z está entre -1,96 e 1,96, o valor de p será maior do que 
0,05, não podendo rejeitar a sua hipótese nula. Se a pontuação Z está fora desse intervalo (por 
exemplo, -2,5 ou 5,4), o padrão exibido é provavelmente muito incomum para ser apenas outra 
versão do acaso, e o valor-p será baixo para refletir isso. Neste caso, é possível rejeitar a hipótese 
nula e prosseguir para descobrir o que pode estar causando o padrão estatisticamente significante 
espacialmente. 

A ideia-chave aqui é que os valores no meio da distribuição normal (escore Z como 0,19 e -1,2, por 
exemplo) representam o resultado esperado dentro da curva normal, em geral sem destaque para os 
demais valores da curva. Quando o valor absoluto do escore Z é grande (nas caudas da distribuição 
normal) e as probabilidades são pequenas, você está vendo algo incomum e, geralmente, muito 
interessante. Para a ferramenta de análise de Hot Spot, por exemplo, "anormal", entende-se um 
ponto estatisticamente significativo quente ou um ponto estatisticamente significativo frio. 

- Situação da Mineração no Estado (títulos Minerários e Áreas de Interesse Mineral): 
aproveitamento mineral e relação entre as lavras em exploração e as concedidas pelo 
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). 

- Pesca e Aquicultura: situação no Estado, gestão da pesca e da aquicultura, situação do mercado. 
- Turismo: análise da dinâmica do turismo no Estado do Tocantins, para subsidiar ações de 

fortalecimento voltadas para a geração de emprego e distribuição de renda e a conservação dos 
recursos naturais existentes, além de verificar as políticas e os programas de fomento para apoiar 
o desenvolvimento do turismo. Os trabalhos consistiram, inicialmente, na análise e revisão de 
política, planos e programas (federal, estadual e municipal) e de material publicado sobre o 
desenvolvimento turístico no Estado do Tocantins (pesquisa bibliográfica e documental). Foram 
realizados trabalhos exploratórios de campo com caráter descritivo e qualitativo, que 
objetivaram descrever as características de determinado fenômeno (GIL, 2002), neste caso a 
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atividade de turismo no Estado, buscando verificar seu atual estágio de desenvolvimento, as 
oportunidades e as fragilidades existentes no território tocantinense. 

- Exportação e Importações: as exportações representam as transações comerciais de bens e 
serviços realizadas com outros países. Ao exportar, uma organização adquire considerável 
vantagem sobre seus concorrentes, como: melhor aproveitamento da capacidade instalada, 
incremento da produtividade, redução dos custos operacionais, aprimoramento da qualidade, 
incorporação de tecnologia, aumento da rentabilidade, entre outros. Assim, quanto maior o índice 
de exportação maior o potencial de aproveitamento de seus recursos econômicos. 

- Endividamento do Estado: evolução da situação do Estado. 

b) Infraestrutura 

A componente constitui a base de dados com a finalidade de avaliar os equipamentos de apoio ao 
desenvolvimento regional, basicamente no que diz respeito ao sistema de transporte e comunicação, 
sistema energético e saneamento básico. 

- Sistemas de Transportes (rodoviário, ferroviário, aeroviário e hidroviário): análise dos diferentes 
tipos de transporte, sua utilização e necessidade de ampliação no território tocantinense. O 
crescimento econômico fica seriamente ameaçado se o Estado não tiver condições de escoar a 
produção. As rodovias têm importante função no sistema de transportes, pois são responsáveis 
por assegurar a interligação entre as diversas partes do País e permitem a movimentação de 
cargas e passageiros. A disponibilidade de meios de transporte de mercadorias e pessoas é um 
fator determinante nas decisões locacionais de indústrias, serviços, comércios, etc. A presença de 
ramais ferroviários é vista como uma fração integrante da oferta de infraestrutura. O transporte 
aéreo é estratégico para o desenvolvimento econômico do Estado, permitindo acessibilidade a 
mercados externos e mercados internos emergentes, entre outros. O transporte hidroviário é um 
importante modal, com possibilidade de transportar grandes quantidades de mercadoria a longas 
distâncias, com baixo custo de transporte e manutenção. 

- Infraestrutura de Telecomunicações: sistema fixo de telefonia; sistema móvel de telefonia; 
sistema de comunicação coletiva (exercido por centrais de rádio, pela televisão e pela imprensa 
escrita e digital) e sistema de comunicação individual e de encomendas (exercido pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT) 

- Sistema Energético (geração, distribuição e consumo): caracterização da matriz energética do 
Tocantins, relacionando seus elementos e as respectivas participações. Levantamento das 
medidas planejadas pelo setor para ampliação dos sistemas e do atendimento das demandas 
futuras: energia elétrica (navegabilidade e energia elétrica) e gasoduto (disponibilidade e 
demanda). Serão obtidas informações geográficas sobre todas as usinas hidroelétricas (UHE) e 
pequenas centrais hidroelétricas (PCH) cuja construção é planejada ou proposta para os 
próximos anos. 

c) Dinâmica Populacional 

Neste tópico serão apresentados os indicadores demográficos como tamanho, estrutura e 
crescimento da população, que são os principais determinantes da oferta de força de trabalho e 
influem fortemente no consumo de bens e serviços. Serão apresentadas a distribuição da população 
por áreas rurais e urbanas, as considerações sobre o crescimento populacional, o grau de 
urbanização e a análise da migração no Estado. 
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d) Aspectos Sociais: 

Os dados utilizados para a montagem dos indicadores foram obtidos na base de dados institucionais. 
Para grande parte dos dados relacionados às condições sociais, foram adquiridas diversas tabelas de 
dados do IBGE, nas plataformas SIDRA (Sistema IBGE de Recuperação Automática), onde foram 
consultados os bancos dos Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010, disponíveis na seção 
“Demográfico e Contagem”. Foram usadas também outras plataformas da instituição, como a Série 
Cidades e Séries Estatísticas. 

Os dados referentes à saúde foram adquiridos nas bases do Sinam (Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação), SIM (Sistema de Informação de Mortalidade) e SINASC (Sistema de 
Informação sobre Nascidos Vivos), do Datasus, além de publicações do IDB (Indicadores e Dados 
Básicos), disponíveis para séries temporais de dados. 

Os indicadores foram concebidos a partir da disponibilidade dos dados encontrados para sua 
montagem, portanto alguns indicadores precisaram ser adaptados quanto ao seu recorte espacial 
e/ou temporal, uma vez que nem todas as bases de dados adquiridas contaram com a 
disponibilidade de recorte temporal ou espacial desejado para a montagem dos indicadores. Assim, 
foram necessárias algumas adaptações semânticas em algumas variáveis, para que os dados 
adquiridos servissem para a formulação de indicadores relevantes para o estudo. 

A partir da aquisição dos dados, também foi possível construir gráficos para análise do estudo. Os 
gráficos foram feitos no programa Excel (Microsoft Office 2010), em formato xlsx, em formato de 
barras, “pizza” e linhas. Alguns foram concebidos com a finalidade de mostrar a evolução do dado de 
acordo com a sua disponibilidade temporal, assim como outros foram trabalhados em diferentes 
recortes espaciais, a fim de comparar o Estado do Tocantins, a Região Norte e o Brasil como um todo. 

O texto Aspectos Sociais do Tocantins está dividido em oito seções, a saber: saúde; saneamento; 
educação; trabalho e renda; Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDH-M); habitação; benefícios sociais; segurança; e recomendações. Os assuntos 
contemplam indicadores e, em alguns casos, índices. 

Destaca-se que a maioria dos dados colocados nas seções permitiu a elaboração de séries históricas. 
Entretanto, por se tratar de bases de dados distintas, isto não foi possível para alguns indicadores.  

- Saúde: Unidades de Saúde por município, visando analisar a infraestrutura instalada em cada um 
dos municípios, PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, estado de saúde (Taxa 
Bruta de Mortalidade padronizada) e acesso e utilização dos serviços de saúde e taxas de 
Mortalidade. 

- Saneamento Básico (água, esgoto e lixo): situação de abastecimento público de água e situação do 
sistema de esgoto sanitário, coleta e tratamento de resíduos sólidos. As informações completas (e 
comparáveis) sobre o acesso da população aos serviços de fornecimento de água e sobre a coleta 
de esgoto e de lixo para todos os municípios do Estado foram levantadas a partir do Censo 
Demográfico do IBGE. 

- Educação: para avaliar a situação educacional nos municípios, inicialmente foram selecionados: 
número de escolas nos níveis Pré-Escolar, Fundamental e Médio e Escolas Técnicas, número de 
alunos e cursos superiores, escolaridade (por exemplo, número de alunos matriculados), 
qualidade do Ensino e acesso e utilização dos serviços.  

- Trabalho e Renda: O nível de ocupação da população é indicador básico para dimensionar o 
mercado de trabalho e avaliar a capacidade do sistema econômico em prover ocupação produtiva 
a todos que a desejam, permitindo analisar a estrutura ocupacional e o ritmo de crescimento do 
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emprego associado ao crescimento da economia. O fator ocupação será composto por dois 
indicadores - taxa de ocupação e taxa de desocupação, com o objetivo de analisar o mercado de 
trabalho e avaliar a capacidade do sistema econômico local prover ocupação produtiva. A renda é 
vista como um dos principais indicadores para aferir as condições sociais de uma determinada 
população e a desigualdade na sua distribuição, como um fator potencializador da pobreza. 

- Índice de Desenvolvimento Humano - IDH - e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 
IDH-M: O Índice de Desenvolvimento Humano é uma medida concebida pela Organização das 
Nações Unidas para avaliar a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico da população. O 
Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH) é atualmente elaborado pelo Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), fundamentado em três aspectos: saúde, educação e 
renda. Estes aspectos são medidos da seguinte forma: i) uma vida longa e saudável (saúde): 
expectativa de vida ao nascer; ii) o acesso ao conhecimento (educação): média de anos de estudos 
(adulto) e anos esperados de escolaridade (crianças); e iii) padrão de vida digno (renda). Este 
componente é medido pela Renda Nacional Bruta (RNB), com base na paridade de poder de 
compra (PPC) por habitante.  

O IDH varia entre 0 (nenhum desenvolvimento humano) e 1 (desenvolvimento humano total), 
demonstrando que quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido o país será considerado.  

O IDH-M é um índice que mede o desenvolvimento humano de um município. Ele é uma derivação 
do IDH e sofreu adaptações metodológicas e conceituais. Esta adequação se dá pelos seguintes 
motivos: a) os únicos dados (para as principais variáveis) definidos, coletados e processados de 
maneira uniforme para todos os municípios brasileiros foram e devem ser extraídos dos Censos 
Demográficos do IBGE. Para garantir a homogeneidade do cálculo dos índices, todos os indicadores 
devem ser extraídos dos Censos de maneira direta ou indireta; e b) os municípios são unidades 
menores, o que fez com que o PIB per capita não fosse considerado um bom indicador para avaliar 
esse tipo de unidade, assim como a taxa de matrícula nos estabelecimentos de ensino. Os indicadores 
de renda e taxa de matrícula foram substituídos pela renda familiar per capita média do município e 
pelo número médio de anos de estudo da população adulta (25 anos ou mais). Os dados podem ser 
obtidos diretamente dos Censos Demográficos. 

Ainda assim, a taxa de alfabetização utilizada pelo IDH foi substituída pelo indicador da taxa de 
analfabetismo na população de 15 anos. Destaca-se que os demais indicadores foram mantidos como 
no IDH. Exemplo disso é a esperança de vida ao nascer (obtida por métodos indiretos dos dados dos 
setores censitários). 

Em virtude das adaptações estabelecidas, o valor numérico do IDH-M é menor do que o do IDH. 
Desta forma, é importante avaliar o comportamento dos municípios ao longo do tempo para saber se 
eles melhoraram sua posição no que se refere à qualidade de vida. A metodologia de cálculo do IDH-
M envolve a transformação das seguintes dimensões: longevidade, educação e renda em índices, que 
têm a variação entre 0 e 1, e a combinação destes números em um indicador-síntese. Quanto mais 
próximo de 1, melhor o desempenho do município. 

- Condições de Habitação: porcentual de pessoas que vivem em domicílios e terrenos próprios e 
quitados; porcentual de pessoas que vivem em domicílios com água encanada; porcentual de 
pessoas que vivem em domicílios com banheiro e água encanada; porcentual de pessoas que 
vivem em domicílios urbanos com serviço completo de coleta de lixo, entre outros. 

- Benefícios Sociais: para compreender o nível de vida da população, adicionalmente será analisado 
o número de famílias que recebem os benefícios do Programa Bolsa Família do governo federal. 
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- Segurança Pública: as informações disponíveis nessa área foram obtidas dos Boletins de 
Ocorrência da Polícia Militar, desagregadas por tipo de crime registrado (violentos - contra o 
patrimônio e contra a pessoa, e de menor potencial ofensivo - drogas e furtos), o que possibilitou 
mensurar o quanto o município é ou não afetado pela incidência criminal e a necessidade de 
ampliar as ações voltadas à melhoria da segurança. 

e) Aspectos Institucionais 

Para identificar os diferentes atores responsáveis pelo planejamento territorial do Estado, foi 
consolidado um quadro com as instituições-chaves a serem agregados no processo de execução e 
implementação do ZEE. 

Adicionalmente, foram apresentadas as principais Políticas, Planos e Projetos passíveis de 
contribuição para a implementação de ações a serem propostas no âmbito do ZEE. 

2.1 Trabalho de campo 

Durante a execução do trabalho foram realizadas três campanhas de campo: a primeira teve como 
foco levantar dados sobre populações tradicionais; e as outras buscaram levantar dados acerca da 
socioeconomia do Estado. 

O primeiro trabalho de campo ocorreu entre os dias 24 e 30 de março de 2014, com o objetivo de 
coletar subsídios para compor o Relatório do Estudo sobre Populações Tradicionais do Estado do 
Tocantins. Foram realizadas visitas técnicas em instituições públicas que estão envolvidas com ações 
voltadas para as populações e comunidades tradicionais, além de oficinas participativas em uma 
comunidade quilombola e outra entre extrativistas (quebradeiras de coco-babaçu). 

Os procedimentos técnicos e metodológicos adotados foram entrevistas, realizadas durante as 
visitas técnicas e após as oficinas participativas, com atores-chaves como: técnicos e gestores do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Fundação Nacional do Índio (Funai) e 
Secretaria da Agricultura e da Pecuária do Estado do Tocantins (Seagro) e representantes 
comunitários e da sociedade civil organizada. O roteiro envolveu aspectos relativos a: i) conflitos 
socioambientais (água, sistema fundiário, desmatamento, queimadas, lixo, biodiversidade, 
desmatamento de mata ciliar, uso de agrotóxicos, extração ilegal de madeira, extração ilegal de 
produtos não madeireiros, construção de hidrelétrica, pavimentação de rodovias, dentre outros); ii) 
fragilidades (saúde, educação, habitação, produção, autonomia econômica, pobreza e extrema 
pobreza, acesso à terra, etc.) e iii) potencialidades (turismo, produção, cultura, recursos naturais, 
etc.). Além das entrevistas foram realizadas oficinas participativas, que ocorreram em dois 
momentos: na Comunidade do Prata (região do Jalapão, no município de São Félix do Tocantins) e no 
Projeto de Assentamento Pontal (região do Bico do Papagaio, no município de São Miguel do 
Tocantins). 

Os equipamentos utilizados foram máquina fotográfica, mapas-base e gravadores. Além dos autores 
deste trabalho, destaca-se a participação dos técnicos Policarpo Fernandes Alencar de Lima (Seplan) 
e Francisca Marta Barbosa Santo (Seagro). 

Os municípios visitados neste trabalho foram Mateiros, São Félix do Tocantins, São Miguel do 
Tocantins e Carrasco Bonito. A seguir estão os registros da primeira campanha de campo (Fotos 1 e 
2).  

A segunda campanha de campo ocorreu no período de 24 de maio a 1º de junho de 2014, em alguns 
dos principais municípios tocantinenses, todos localizados ao sul da capital do Tocantins - Palmas. O 
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objetivo foi coletar informações primárias sobre a dinâmica socioeconômica em curso nos principais 
municípios tocantinenses, de modo a apoiar a análise em dados socioeconômicos secundários. 

 
Foto 1. Participantes da oficina com quilombolas, na 
comunidade do Prata. 

 
Foto 2. Oficina realizada no Clube Sete Barracos, no 
assentamento Pontal. 

Foram realizadas entrevistas dirigidas com prefeitos, secretários e a população, focando em tópicos 
específicos abrangentes da realidade local e regional no tocante à infraestrutura existente, prevista e 
demandada, às vocações locais e regionais, à educação, à saúde, ao comércio e ao relacionamento 
com os municípios de entorno, com a capital e com outros Estados. As entrevistas objetivaram a 
obtenção de dados primários e feedbacks sobre o status local em diferentes tópicos; os interlocutores 
falaram sobre a municipalidade, sua situação em termos econômicos e as principais vocações e 
dificuldades locais e regionais.  

Uma lista com nomes de prefeitos foi fornecida pela Seplan, e a partir dela foram pré-agendadas 
entrevistas com prefeitos e secretários municipais. 

Tendo em mente a necessidade de recobrir toda parte meridional do Estado do Tocantins, foi 
estabelecido que o trabalho, a princípio, iria abranger a região do Jalapão, os municípios da Ilha do 
Bananal, a região cárstica sudeste e os municípios principais ao longo da BR-153.  

A seguir são apresentadas algumas imagens da área percorrida (Foto 3). 
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Foto 3. (A) Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, Natividade - TO - e (B) Festa do Divino 
Espírito Santo, Natividade - TO (foto retirada de cartaz - autor desconhecido). 

A terceira campanha de campo, realizada no período de 21 a 26 de julho, assim como a segunda, teve 

como objetivo obter informações primárias e apoiar a análise de dados secundários sobre a dinâmica 
socioeconômica, desta vez contemplando os municípios ao norte de Palmas. Os equipamentos 
utilizados foram câmera fotográfica, aparelho de GPS e prancheta para anotação de observações. Os 
municípios visitados foram Araguacema, Arapoema, Babaçulândia, Bandeirantes do Tocantins, Barra 
do Ouro, Colinas do Tocantins, Divinópolis, Filadélfia, Goiatins, Guaraí, Lajeado, Miracema do 
Tocantins, Miranorte, Palmas, Paraíso do Tocantins, Pau D’Arco, Pedro Afonso e Presidente Kennedy, 
totalizando 18 municípios.  

A seguir têm-se algumas das fotos tiradas ao longo do trajeto (Foto 4). 

  

  
 

Foto 4.  Paraíso do Tocantins: (A) Avenida Bernardo Sayão, principal via comercial da cidade; (B) 
Agência Bancária do Bradesco; (C) Centro Comercial “Dr. Mário Santana”; e (D) sede da Associação 
Comercial e Industrial de Paraíso - ACIP. 

  

A B 

A B 

C D 
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3 
CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E

GEOGRÁFICA DO ESTADO DO TOCANTINS[4] 

Em outubro de 2014 o Estado do Tocantins completou 26 anos de emancipação política, junto com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo, portanto, a mais nova unidade federativa do 
País.  

De modo geral, ele conheceu diferentes formas históricas de ocupação de seu território, seguindo os 
ciclos de exploração econômica prevalecentes no interior do País. Contudo, em grande parte de sua 
história o Estado manteve um ritmo e uma forma diferenciada de povoamento e de articulação, na 
escala nacional e regional, que iriam legitimar, posteriormente, sua autonomia na federação 
brasileira. 

É sobre esse passado e seus reflexos nas formas contemporâneas de inserção territorial do Estado do 
Tocantins que se baseia esta breve contextualização histórica e geográfica da mais recente Unidade 
da Federação brasileira. 

Pode-se afirmar que ao longo do processo de ocupação o território do atual Estado do Tocantins foi, 
em grande parte, condicionado por sua posição geográfica na convergência e sob a influência dos 
grandes movimentos de expansão do espaço colonial da América portuguesa, que forjaram, 
simultaneamente, a diversidade regional brasileira e a própria identidade do atual Estado. Em outras 
palavras, o território tocantinense participou, em diferentes graus, do movimento de penetração 
missionária do norte da colônia através de seus grandes rios, assim como das frentes de pastoreio do 
sertão nordestino e da interligação do interior construída pela “economia” da mineração gestada ao 
sul. 

Em relação ao norte, o contexto de formação e povoamento do território tocantinense reproduziu 
parcialmente as formas e adaptações culturais que caracterizam o meio ambiente amazônico, no 
qual se destaca a presença da floresta, de grandes bacias hidrográficas e de numerosa população 
indígena, além da localização de missões religiosas, como a do jesuíta Cristóvão de Lisboa, 
missionário no Maranhão e Grão-Pará (1624-1635), que estabeleceu missão pioneira no Tocantins, 
partindo de Belém.  

Não é por outra razão que veio até os dias de hoje o debate em torno do pertencimento do interflúvio 
Araguaia-Tocantins à Grande Bacia Amazônica e que o território atual do Estado do Tocantins 
situava-se na vizinhança do Grande Estado “autônomo” do Grão-Pará e Maranhão [5].  

No tocante às relações do território tocantinense com as capitanias do Norte, SANTOS (2008) 
menciona a passagem da carta de 1761, aludindo aos “ataques dos Acoroás, Timbiras e Gueguês às 

                                                             
[4] Texto escrito por Adma Hamam de Figueiredo, em colaboração voluntária ao Projeto. 
[5] Esse Estado, de acordo com SANTOS (2008), era composto pelas Capitanias de Rio Negro, Pará, Maranhão e Piauí. Ele foi criado 

em 1751 e desmembrado em 1772/1774, dando origem a duas unidades distintas: o Estado do Grão-Pará e Rio Negro e o Estado 
do Maranhão e Piauí, ambos subordinados a Lisboa, como sempre o foi o antigo Estado do Maranhão e Grão-Pará (1621-1751) e 
o seu sucedâneo. 
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freguesias de Parnaguá e Gurguéia, na então Capitania do Piauí, e de Pastos Bons, na Capitania do 
Maranhão, insultando os comerciantes que negociavam naquelas freguesias de passagem para as 
minas de Natividade”, no sudeste do atual Estado do Tocantins. 

O interflúvio Araguaia-Tocantins acompanhava, em grande parte, até a primeira metade do século 
XVII, o processo histórico de povoamento descrito por SCHWARTZ e LOCKART (2002), apud SANTOS 
(2008), para caracterizar “as imensas terras conquistadas do Norte” como sendo uma “área remota 
onde a população era pequena, o território enorme, a economia indefinida, e as linhas de 
comunicação e administração, na melhor das hipóteses eram tênues”[6].  

A grande diferença em relação ao Estado e às capitanias ao Norte residia, seguramente, no fato de as 
capitanias situadas no interior não possuírem uma posição estratégica em relação às “indefinidas” 
fronteiras da colônia portuguesa”, sendo seu povoamento inicial pelos não índios diretamente 
relacionado aos caminhos não somente fluviais, mas principalmente terrestres, abertos a partir do 
que CALDEIRA (1999) denominou de “interiorização do escambo”. Este último, de acordo com o autor, 
permitiu “o controle de vasta área do interior do continente a partir da circulação do ferro e outros 
aparatos para o escambo”, enquanto se mantinha a esperança de se encontrar o meio circulante 
adequado - o ouro - para o crescimento econômico da colônia. 

Partindo de uma perspectiva geopolítica mais ampla do espaço colonial português, o interflúvio 
Araguaia -Tocantins é citado pelo autor para refutar as históricas observações feitas por Vicente do 
Salvador em 1627, chamando atenção para a “ (...) negligência dos portugueses que, sendo grandes 
conquistadores de terras, não se aproveitam delas, mas contentam-se em andar arranhando ao longo 
do mar como caranguejos”.  

Para CALDEIRA (1999), nessa data seria difícil sustentar empiricamente tal afirmação, pois os 
“caranguejos” já atingiam todos os meandros da bacia oriental do Prata, “varejavam” o Araguaia -
Tocantins, tinham atravessado o interior do Nordeste, invadiam o São Francisco, aventuravam-se 
pela Amazônia....” 

Com efeito, as expedições em busca do ouro constituíram seguramente o vínculo mais forte 
estabelecido agora no sentido sul-norte entre as ligações fluviais e principalmente terrestres 
estabelecidas entre o atual território tocantinense e o resto da colônia portuguesa ao sul. 

FERREIRA (1960), apud DINIZ (2006), fez uma síntese das diversas expedições de penetração pelo 
interior do Brasil motivadas pela busca, por parte da metrópole portuguesa, de alternativas 
econômicas - ouro e metais preciosos - para manter sua principal colônia. Nesse contexto, a primeira 
notícia de que de fato o rio Araguaia havia sido alcançado ocorreu em 1590, com a expedição de 
Domingos Luís Grou e Antônio de Macedo.  

Seguiram-se a de Domingues Rodrigues (1596-1600), que alcançou o Araguaia, na região de seu 
encontro com o rio Tocantins; a de Afonso Sardinha (1598-?), que chegou também ao Paraupava; a 
de Belchior Carneiro (1607-1609), que passou ainda mais para o norte; a de Martins Rodrigues 
(1608-1613), que “arranchou” por vários anos no sertão do Araguaia; e a de André Fernandes 
(1613-1615), que descendo o Tocantins subiu o Araguaia até a cabeceira, para passar depois por 
terra à Bacia do Prata, retornando por via fluvial até São Paulo. 

                                                             
[6] Cabe registrar, contudo, que pelo Tratado de Madri, de janeiro de 1750, Portugal controlaria os principais rios da Bacia Amazônica - 

Madeira, Mamoré, Guaporé, Negro, Solimões e Tapajos - dos quais ficavam de fora aqueles mais interiorizados - Xingu, Araguaia e 
Tocantins - isto é, fora da questão que envolvia as fronteiras entre a colônia portuguesa e o vasto território confinante com domínios 
ligados às demais potências europeias: Espanha, França, Holanda e Inglaterra. 
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Segundo aquele autor, seguiram-se as bandeiras de Pedroso de Alvarenga (1615-1618), enquanto a 
de São Francisco Buenavides (1655-1666) inaugurou os caminhos por terra para Goiás. Mais tarde 
ocorreu a expedição familiar de Antônio Paes (1671) e a de Sebastião Paes de Barros (1673). Esta 
última, que constituiu “a maior das saídas de São Paulo para o sertão de Goiás[7]”, contava com 800 
membros e fixou-se na região da confluência do Tocantins com o Araguaia, isto é, em terras do atual 
Estado do Tocantins, dedicando-se preferencialmente à mineração, pois os índios, como 
consequência dos repetidos assaltos, teve sua população reduzida.  

Nesse contexto, ainda no final do século XVII, a Capitania de São Paulo já dominava uma área que ia 
do Rio Grande do Sul a Mato Grosso, Goiás e o atual Tocantins, além do sul de Minas. Assim, a 
ocupação mais remota do Tocantins decorreu da atividade extrativa de ouro no século seguinte. Com 
efeito, não se pode esquecer que a descoberta de ouro em Goiás ocorreu com a bandeira paulista de 
Bartolomeu Bueno da Silva (Anhanguera) e João Leite da Silva Ortiz (1722), fazendo com que a 
migração populacional acelerasse o processo de ocupação do interior através da criação de inúmeras 
vilas e povoados, tais como Arraias, Natividade e Porto Real (atual Porto Nacional) em 1738.  

É, portanto, o ciclo minerador que irá forjar os primeiros centros urbanos com alguma projeção 
sobre a futura configuração urbano-regional do Tocantins, destacando-se dentre eles a vila de Porto 
Real, que viria a se constituir, até meados do século XX, na cidade mais importante da porção 
setentrional de Goiás.  

Nesse sentido, cabe ressaltar que o desenvolvimento do Porto Real fez com que em 1831 ele fosse 
elevado à categoria de “vila”, com a denominação de Porto Imperial. A vila despontou como 
importante entreposto comercial para os comerciantes que de “bote” faziam a viagem da região de 
Paranã até Belém do Pará e vice-versa. Finalmente, a vila de Porto Imperial adquire o título de cidade 
em 1861, com o nome de Porto Nacional. 

Embora a partir da segunda metade do século XVIII a produção aurífera da colônia brasileira como 
um todo tenha decrescido, enquanto se principiava o declínio da produção em Minas Gerais, a 
produção goiana se encontrava em pleno crescimento, incentivando a migração para as terras do 
Planalto Central. Esse fato ocorreu mesmo levando-se em consideração três fatores dissuasivos ao 
processo migratório: primeiramente, o volume de ouro produzido na capitania goiana era bem 
inferior ao de Minas Gerais; segundo, os veios goianos eram bastante dispersos; e terceiro, eram 
maiores as distâncias a se percorrer para atingir Rio de Janeiro e São Paulo.  

De acordo com TAVARES (1999), a partir da busca inicial e mais tarde da chamada “economia do 
ouro”, começava a ocupação extensiva do nosso vasto território interior, aí incluídas as terras do 
atual Tocantins, com os negócios de gado e muares constituindo o primeiro movimento de 
integração nacional à margem dos negócios metropolitanos.  

Refletindo sobre a penetração do espaço colonial, ESTEVAN (1997), apud DINIZ (2006) aponta duas 
correntes de fluxos migratórios distintas em direção a Goiás: uma para o centro-norte, composta por 
nordestinos e nortistas, e outra em direção ao centro-sul, vinda de Minas Gerais e São Paulo. Essas 
correntes estão, de certa forma, na raiz de algumas das diferenças histórico-culturais que iriam 
marcar a partir daí a ocupação territorial da porção setentrional e meridional de Goiás. 

                                                             
[7] As bandeiras paulistas tinham dois objetivos claros: o aprisionamento e a catequização dos índios para servir nas fazendas paulistas 

e a busca de metais precisos que, de acordo com FURTADO (1971), constituíam elemento central do sistema comercial estabelecido 
entre Portugal e Inglaterra. Com efeito, para esse autor, parte importante dos recursos para a realização das bandeiras e da busca 
por metais preciosos veio dos tratados feitos entre Portugal e Inglaterra no século XVII, através dos quais essa última assegurava 
aos portugueses mercados, proteção e transporte, e Portugal, por sua vez, dava à Inglaterra o direito exclusivo na compra de 
produtos manufaturados e pagaria em troca em metais preciosos a serem descobertos na colônia. 
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Configurou-se a partir daí, segundo DINIZ (2006), a ruptura entre a região meridional e a setentrional 
da província e mais tarde do Estado de Goiás, ruptura esta reafirmada, também, pela situação 
marginal que a área central, onde se situavam a sede do governo e a base principal da mineração, 
desempenhava nas relações longitudinais, o que contribuiu decisivamente, segundo aquele autor, 
para a fragilização do núcleo histórico de acumulação do Estado. 

Analisando a divisão dos governos locais no período imperial, cabe ressaltar que em Goiás foi criada 
uma malha de municípios relativamente bem distribuída, muito embora apresentasse uma extensa 
área vazia na região oeste, na divisa com o Mato Grosso, e ao norte, na área que corresponde ao atual 
Estado do Tocantins, se também não tivesse sido criado nenhum município (CIGOLINI, 2009). 

Para DINIZ (2006), a futura fragmentação política do Estado de Goiás resultaria da conjunção de 
processos históricos da sua ocupação territorial. O primeiro associado ao que foi chamado 
anteriormente de um ambiente natural próximo àquele dominante na região amazônica e que 
colocava a porção norte de Goiás, região do atual Estado do Tocantins, beneficiada pela navegação do 
Araguaia, em grande parte isolada da porção sul goiana, mesmo quando se desenvolveu, 
posteriormente, o complexo cafeeiro paulista. 

O segundo processo diz respeito à baixa “incidência mineratória” do sudoeste goiano, fazendo com 
que essa região fosse paulatinamente ocupada por mineiros e paulistas e diretamente articulada ao 
sistema mercantil do Sudeste, polarizado pela capital paulista, a partir de atividades sediadas na 
região mais próxima do Triângulo Mineiro, enquanto a porção norte da Província de Goiás 
reproduzia um perfil de ocupação demográfica e econômica mais semelhante à nordestina. 

O terceiro elemento que contribuiu para acentuar diferenças no processo de ocupação territorial 
entre o norte e o sul goianos foi, assim, o isolamento da sede administrativa, que historicamente 
articulava-se com o mercado do Sudeste, principalmente pela chamada Rota Salineira. Esta última 
partia do Rio de Janeiro, seguia pelo Sul de Minas e o Triângulo Mineiro, subindo até Paracatu (MG) e 
penetrando em Goiás, onde passava por Meia Ponte (Pirinópolis) e continuava até as cidades de 
Goiás (capital da Província) e Cuiabá. 

Por essa rota descia o gado para o mercado do Sudeste e chegavam os principais produtos de 
importação, como sal e alguns armarinhos, perfume e alguns utensílios vindos do exterior. Por esse 
sistema era paga uma dupla intermediação: a dos vendedores e compradores do litoral e a do 
entreposto triangulino, o que encarecia sobremaneira esses produtos. Nesse contexto, restava pouco 
espaço para a emergência do intermediário local e de algum papel de comando deste, um papel 
cumprido pelo comércio do Triângulo Mineiro e por ambulantes em geral, procedentes do litoral 
nordestino e do Sudeste.  

Por essas articulações, o ciclo minerador em Goiás apresentou características específicas que 
explicam o frágil controle político-administrativo sobre o vasto território goiano, ao norte. Além 
disso, a desconcentração espacial resultante da própria localização das minas [8], dispersas no 
território e de curta duração, acirrou uma mobilidade populacional inerente ao sistema minerador. 

Segundo PINTO (1979), apud CALDEIRA (1999), essa mobilidade impedia a consolidação urbana e o 
poder articulador mais forte por parte da capital goiana, gerando, portanto, uma baixa 
“sedimentação administrativa” desta última. Assim, do ponto de vista comercial, esse fato fez com 

                                                             
[8] Para CALDEIRA (1999), a profunda erosão sofrida pelo Planalto Central e o resultante deslocamento dos resíduos auríferos 

proporcionaram uma riqueza sem par das lavras assim que descobertas.  Abundantes em seu início, elas eram de curta duração, 
provocando um deslocamento populacional constante em busca de novos depósitos. 
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que Goiás se tornasse a terra, por excelência, dos negócios de tropeiros que “iam buscar o ouro onde 
tivessem os mineradores, em meio a constantes guerras com os índios, perto de quilombos em 
acampamentos provisórios no meio do sertão” (CALDEIRA, 1999). 

Após a ocupação inicial estimulada pela mineração, as principais atividades econômicas da Região 
Centro-Oeste brasileira como um todo passaram a ser a pecuária extensiva e a agricultura de 
subsistência, caracterizando a ocupação por grandes propriedades pastoris, em áreas de grandes 
vazios demográficos. A pecuária visava aos mercados do Sudeste, que prosperavam com a cultura do 
café.  

Com efeito, durante o ciclo do café, algumas áreas do Brasil central apresentaram relativo 
crescimento econômico, ancorado no aumento da renda proveniente das exportações de café e de 
seus desdobramentos, principalmente em termos de ligação viária com o interior do País.  

A economia cafeeira possibilitou a expansão das ferrovias até o oeste paulista, e em fins do século 
XIX a ferrovia já chegava até o Triângulo Mineiro, intensificando o comércio dessa região com o sul 
de Goiás e viabilizando a produção agrícola (principalmente arroz) nessa região.  

Desse modo, entre 1913 e 1935 as ferrovias penetraram em Goiás, adensando o povoamento das 
regiões sul, sudeste e sudoeste do Estado. Em outras palavras, o ciclo do café paulista serviu mais 
uma vez para reforçar os vínculos do sul/sudeste de Goiás com a economia paulista e triangulina, 
como já havia feito o ciclo da mineração, ficando o norte do Estado, atual Tocantins, caracterizado 
pela existência de pecuária e rizicultura residuais, dentro de uma geografia regional mais semelhante 
e interligada àquela dominante no interior nordestino. 

Em Mato Grosso, igualmente, a ligação com o Estado de São Paulo pela Ferrovia Bauru - Corumbá 
intensificou a integração do sul do Estado com a economia paulista (GUIMARÃES; LEME, 1998). 
Segundo estes autores, o desenvolvimento das ferrovias aumentou, mais uma vez, as diferenças 
entre o sul e o norte do Centro-Oeste, aí incluído o Estado de Goiás, o que favoreceu a maior 
integração da economia das regiões mais ao sul, como Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.  

Além do avanço cafeeiro e de sua importância na expansão da influência da economia paulista em 
direção ao interior mais imediato daquele Estado, existem dois outros períodos e projetos centrais 
para explicar a inserção diferenciada das porções norte e sul de Goiás e cuja análise está na raiz da 
formação da rede urbana tocantinense e da posição estratégica que esse Estado possui na dinâmica 
econômica atual.  

Esses projetos se assemelham entre si pelo fato de serem portadores de uma visão geopolítica do 
interior do Brasil, a partir de um Estado nacional e de um governo central em franca consolidação no 
País. O primeiro diz respeito ao papel de Goiás como porta de entrada do interior do País no contexto 
do projeto de ocupação do território nacional traçado na “era Vargas”, e o segundo projeto estava 
vinculado à mudança da capital federal para o sudeste goiano, no governo Kubistchek.  

Já no século XX, a integração do mercado nacional, o movimento da Marcha para o Oeste durante o 
período inicial de 15 anos de Getúlio Vargas (1930-1945), com a instalação de Goiânia (1935), e a 
transferência da capital federal para Brasília (1960), no governo de Juscelino Kubistchek (1956-
1961), são fundamentais para traçar a evolução histórica da configuração atual do sistema urbano e 
viário que integram o território do Tocantins à economia regional e nacional. 

Com certeza, um momento singular no processo histórico de inserção diferenciada do Centro-Oeste 
brasileiro, em especial do Estado de Goiás, a dinâmica de ocupação do território nacional diz respeito 
ao projeto de interiorização do País iniciado no final dos anos 1930 pelo governo Vargas, 
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denominado “Marcha para o Oeste”. Esse projeto teve em Goiás uma base estratégica por sua 
localização, considerada pela geopolítica varguista um elo entre o litoral e um interior ainda a ser 
desbravado e “colonizado”.  

Para IANNI (1979), esse foi o momento histórico em que o nacionalismo em sentido lato passou a ser 
um componente explícito do universo sociocultural, político e econômico, na condução dos rumos do 
País, e que terá profunda influência na percepção e na ação política da União em relação ao interior 
do Brasil.  

Cabe ressaltar que desde o final dos anos 20 do século passado considerava-se uma espécie de risco 
eminente o desmembramento territorial do País por força da ação das oligarquias regionais, diante 
do enfraquecido Estado nacional. Nesse sentido, seria fundamental dividir unidades da Federação 
para administrá-las de forma mais adequada, pois os Estados mais populosos e de maior área 
vinham dominando a economia e a política nacionais, correndo o risco de reivindicar sua autonomia, 
como no caso da tentativa de São Paulo.  

Para CIGOLINI (2009), nunca é demais lembrar que nos anos de 1940 a divisão territorial do País 
constituía, desse modo, um tema central discutido pela geografia e pela geopolítica brasileira e que 
dentre as propostas surgidas nessa época em torno da redivisão do mapa político do País, tendo em 
vista um modelo mais equilibrado entre as áreas mais povoadas e os vazios demográficos e 
econômicos então existentes, o norte goiano era, por vezes, proposto para ser desmembrado de 
Goiás e constituir um ente federal à parte. Conforme esse autor, o desmembramento do Tocantins já 
aparecia em várias propostas de desmembramento territorial, desde os planos Souza (1880), Freitas 
(1941) e Guerra e Guerra (1960), entre outros, com limites correspondentes aos do atual Estado. 

Nesse quadro, o centralismo governamental produzirá não só a regulamentação social e política, 
como irá ensaiar os passos iniciais de uma atuação territorial em direção ao interior, repassada sob a 
mobilização ideológica da “Marcha para o Oeste”, tendo em vista a ampliação da demanda interna, 
alavancada pela expansão urbano-industrial. Nesse período o País ainda tinha 68% de população no 
campo, mas a crise do café e o êxodo rural traziam uma média de 500 mil pessoas por ano para uma 
rede acanhada de cidades (VILLAS BOAS, 1996). 

Por um lado, através da retórica de valorização da pequena produção, dos benefícios sociais para a 
população rural, do cooperativismo e do fim dos desequilíbrios espaciais advindos do povoamento 
litorâneo do País, incentivou-se o avanço da ocupação do interior, por meio de frentes pioneiras 
apoiadas pelo Estado mediante a criação de núcleos de colonização em Goiás e Mato Grosso, além de 
transferir a capital de Goiás para cidade planejada em novo sítio. 

Por outro lado, nos anos 40 do século passado, a “Marcha para o Oeste” deixava transparecer, de 
forma emblemática, a percepção do interior do País e da fronteira pouco habitados a serem 
conquistados, explorados e, antes de tudo, controlados pelas forças que, internamente, passavam 
naquele momento a encarnar a manutenção da integridade territorial do País. 

A incorporação de áreas do interior e fronteiriças de baixa densidade demográfica surgia, então, em 
um projeto nacional, como uma das alternativas para o excedente demográfico que se formava com 
camponeses sem terra, posseiros, pequenos proprietários alcançados pelo latifúndio, nas áreas de 
antiga ocupação do Sul e Sudeste do País e de pobreza crônica do Nordeste, e, também, para 
sustentar a expansão horizontal da agropecuária no contexto de crescimento da população 
urbanizada. 

Nesse contexto, em fevereiro de 1941, por meio do Decreto-Lei Federal nº 6.882, com o objetivo de 
atrair agricultores de todo o País para dar início a uma agricultura moderna e ocupar espaços 
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urbanos na região Centro-Oeste, o governo Getúlio Vargas cria a primeira Colônia Agrícola Nacional 
de Goiás - CANG, que se transformou na cidade de Ceres, ocorrendo dois anos mais tarde a saída da 
expedição rumo ao interior a partir de sua base em Aragarças, às margens do rio Araguaia. Cabe 
observar que a emancipação desse município (Ceres) acelerou o processo migratório para a região, 
cuja fertilidade do solo fomentou a exploração da agricultura.  

Na primeira metade do século passado, portanto, o papel do norte goiano, quando pensado em 
escala nacional, oscilava entre uma ideia remota e nunca concretizada de desmembramento em 
relação a Goiás e a realidade de um território, de alguma forma, influenciado pela frente de ocupação 
do Maranhão, que apresentou um caráter “espontâneo”, absorvendo um excedente populacional 
proveniente do semiárido nordestino.  

Nessa condição, no norte goiano estabeleceu-se um sistema de produção agroextrativista em que se 
alia a agricultura de queima e pousio com o extrativismo, uma das principais bases econômicas do 
norte do Estado, em um período em que começa a se intensificar a produção de arroz, cujo cultivo 
precedia, em parte, a formação dos pastos para a pecuária em estabelecimentos maiores. 

O segundo movimento que no século XX contribuiria para acentuar diferenças entre as formas de 
ocupação e de articulação urbano-regional entre as porções sul e norte de Goiás pode ser atribuído à 
própria instalação da capital federal em 1960, situada em uma área ao norte da capital do Estado e 
próxima à futura fronteira com o Estado do Tocantins. 

Assim, a partir de meados da década de 1950, com a decisão de transferir a capital federal, ocorreu 
rápida implantação de infraestrutura como transporte e energia, principalmente no centro-sul de 
Goiás, onde se criou o Distrito Federal. Como veremos ao longo do relatório, esse momento seria 
também fundamental para a construção da rede urbana do atual Estado, a começar pela 
consolidação de dois centros urbanos para a materialização das redes urbanas e de infraestrutura 
essenciais à configuração do futuro Estado. Nesse período o norte goiano aparecia no contexto 
nacional como porta de entrada para a Amazônia, notadamente pelo acesso a Belém, possibilitado 
pela abertura da Rodovia Belém-Brasília[9]. 

Assim, ainda na final dos anos de 1950 surgiu Araguaína, ao norte, e mais recentemente, ao sul do 
território do futuro Estado, a cidade de Gurupi, ambas filhas diretas da Rodovia Belém-Brasília e do 
projeto geopolítico de integração nacional a partir da articulação da capital federal em direção ao 
norte do País. 

Finalmente, a criação do Estado do Tocantins pela Constituição Federal em 1988 e, em seguida, a 
instalação de sua capital, Palmas, em área central do Estado constituíram a etapa mais recente de 
construção de uma identidade territorial, construção essa que, como vimos ao longo dessa 
contextualização histórica/geográfica, passou pela própria inserção diferenciada que esse Estado 
conheceu durante os ciclos históricos que marcaram a vida material, cultural e simbólica do interior 
do Brasil. 

No início do século XXI, após mais de duas décadas de existência, o mais novo Estado brasileiro 

                                                             
[9] Ressalta-se que a referência à "estrada Belém-Brasília" em diversos estudos acadêmicos e técnicos, diz respeito à rodovia BR-153, 

antiga BR-14, nominada como Transbrasiliana. A BR-153 é a quarta maior rodovia do Brasil, ligando a cidade de Marabá (PA) ao 
município de Aceguá (RS), totalizando 4.355 quilômetros de extensão. Ao longo de todo o seu percurso, a BR-153 passa pelos 
estados do Pará, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O nome de Rodovia 
Belém-Brasília , é aplicado apenas no trecho localizado entre os entroncamentos com a BR-226 (em Wanderlândia, TO) e com a 
BR-060 (em Anápolis, GO). A ligação direta entre Belém (PA) e Brasília (DF) é realizada pela rodovia BR-010. A rodovia BR-010 
parte do Distrito Federal, seguindo pelos estados de Goiás, Tocantins, Maranhão, e Pará. A BR-010 possui diversos trechos sem 
pavimentação ou ainda por construir, principalmente no Tocantins. 
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consolida, assim, sua inserção na dinâmica territorial do País, não só como um corredor de ligação 
norte-sul no Brasil central, mas interligando-se, igualmente, no sentido leste-oeste. 
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4 
CARACTERIZAÇÃO FISIOGRÁFICA DO
ESTADO 

O Tocantins é o décimo maior Estado brasileiro, possuindo uma superfície de 277.720,52 km², o que 

corresponde a 7,19% da área da Região Norte e 3,26% do território brasileiro. Está situado no centro 
geográfico do País, na Amazônia Legal, e tem como coordenadas geográficas 46º 00' e 51º 00' de 
longitude Oeste de Greenwich e 05º 00' e 13º 00' de latitude Sul. O Tocantins limita-se ao norte com 
o Estado do Maranhão; a leste, com o Piauí, em um trecho muito reduzido, e a Bahia; a oeste, com o 
Pará e Mato Grosso; e ao sul, com o Estado de Goiás. 

De modo geral, o clima do Tocantins é tropical, quente, variando em transição de úmido a subúmido 
seco do oeste para o leste do Estado. A distribuição sazonal das precipitações pluviais está bem 
caracterizada, apresentando dois períodos duranre o ano: a estação chuvosa, entre outubro e abril, e 
a estação seca, entre maio e setembro. A precipitação media anual varia de 1.300 a 1.500 mm. Em 
decorrência disso, um maior esforço no manejo conservativo dos recursos hídricos deve ser 
realizado na bacia do Tocantins, onde predomina a região climática com maior período da 
deficiência hídrica no inverno. 

O clima atual do Estado do Tocantins é uma combinação de vários fatores, dentre os quais se destaca a 
disponibilidade de energia solar, por meio do balanço de energia. A convecção da região é um 
importante mecanismo de aquecimento da atmosfera tropical e suas variações. Em termos de 
intensidade e posição, possuem um papel importante na determinação do tempo e clima dessa região. 
No Estado do Tocantins há três tipos climáticos distintos. O primeiro é o do tipo úmido, com 
moderada deficiência hídrica (B1wA'a'), presente na maior parte da região norte e em parte da região 
sudoeste; abrange considerável área do Estado. O segundo é o do tipo subúmido, com moderada 
deficiência hídrica no inverno (C2wA'a'). Domina a maior área do território tocantinense, desde parte 
da região norte, toda faixa central, as regiões leste e oeste até parte da região sul (centro). Finalmente, 
o tipo climático subúmido, megatérmico, com grande deficiência hídrica no inverno e concentração de 
30,3% da evapotranspiração potencial no trimestre setembro-outubro-novembro (C2w2A´a´). É o 
tipo que compreende a menor área, com ocorrência apenas na parte da região sudeste (Figura 2).  

Uma característica marcante é sua posição geográfica entre os rios Tocantins e Araguaia. 
Considerado a Mesopotâmia brasileira, o Estado está totalmente inserido dentro da bacia Tocantins-
Araguaia, e esta característica traz vantagens do ponto de vista da gestão de seus recursos naturais. 
O Estado está dividido em 30 sub-bacias hidrográficas, todas elas contribuindo para bacias dos dois 
principais rios, que estão incluídos nessa subdivisão, sendo 14 subacias pertencentes ao sistema 
hidrográfico do Tocantins, que ocupa 62% do território, e 16 subacias ao sistema hidrográfico do rio 
Araguaia (Figura 3). Além do Tocantins e Araguaia, oito rios merecem destaque no Estado, devido ao 
seu porte, entre estes estão os rios Manuel Alves Grande, Perdida, das Balsas, Manuel Alves da 
Natividade, Sono, Palma e Paranã, na bacia do Tocantins, e os rios Riozinho, Javaés e Formoso, na 
bacia do Araguaia. A área de cada subacia e sua porcentagem em relação ao Estado encontram-se na 
Tabela 1. 
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Tabela 1. Área de cada subacia e sua porcentagem em relação à área do Estado 

Sistema Código Subacia Área (km²) % 
Araguaia A1 Bacia do rio Araguaia 16.493,28 5,90 
Araguaia A2 Bacia do rio Riozinho 11.001,36 3,94 
Araguaia A3 Bacia do rio Javaés 12.412,50 4,44 
Araguaia A4 Bacia do rio Formoso 20.791,79 7,44 
Araguaia A5 Bacia do rio Pium 5.084,22 1,82 
Araguaia A6 Bacia do rio do Côco 6.717,71 2,40 
Araguaia A7 Bacia do rio Caiapó 5.424,67 1,94 
Araguaia A8 Bacia do rio Piranhas / Rio Lajeado 6.031,96 2,16 
Araguaia A9 Bacia do rio Bananal 2.875,69 1,03 
Araguaia A10 Bacia do rio Barreiras 1.751,03 0,63 
Araguaia A11 Bacia do rio das Cunhãs 2.795,26 1,00 
Araguaia A12 Bacia do rio Jenipapo 1.586,62 0,57 
Araguaia A13 Bacia do rio Muricizal 3.394,87 1,21 
Araguaia A14 Bacia do rio Lontra 3.857,20 1,38 
Araguaia A15 Bacia do ribeirão Corda 3.525,36 1,26 
Araguaia A16 Bacia do rio Piranhas 1.747,93 0,63 
Tocantins T1 Bacia do rio Tocantins 57.403,79 20,54 
Tocantins T2 Bacia do rio Santa Tereza 5.986,24 2,14 
Tocantins T3 Bacia do rio Paranã 8.217,78 2,94 
Tocantins T4 Bacia do rio Palma 17.158,89 6,14 
Tocantins T5 Bacia do rio Manuel Alves da Natividade 15.020,81 5,37 
Tocantins T6 Bacia do rio São Valério 2.203,83 0,79 
Tocantins T7 Bacia do rio Santo Antônio 3.077,97 1,10 
Tocantins T8 Bacia do rio Crixás 3.432,84 1,23 
Tocantins T9 Bacia do rio das Balsas 12.447,77 4,45 
Tocantins T10 Bacia do rio Sono 24.166,54 8,65 
Tocantins T11 Bacia do ribeirão dos Mangues 2.819,83 1,01 
Tocantins T12 Bacia do rio Perdida 9.597,69 3,43 
Tocantins T13 Bacia do rio Manuel Alves Pequeno 3.921,06 1,40 
Tocantins T14 Bacia do rio Manuel Alves Grande 8.561,24 3,06 

Fonte: adaptado de SEPLAN, Atlas do Tocantins, 2012. 

No contexto hidrográfico também merecem destaque a Ilha do Bananal, área classificada como um 
Sítio Ransar, e os complexos ecossistêmicos de áreas úmidas adjacentes que estão incluídos nas 
unidades de conservação da APA Estadual da Ilha do Bananal/Cantão, Parque Estadual do Cantão e 
Parque Nacional do Araguaia. Essas áreas úmidas abrigam uma grande variedade de espécies 
endêmicas e também, periodicamente, de espécies terrestres, o que contribui substancialmente para a 
biodiversidade do Estado. São ainda importantes berçários naturais de peixes do Estado, 
especialmente o rio Araguaia, o que atrai turistas e sustenta a população ribeirinha desse importante 
sistema hídrico. Além disto, têm papel fundamental no ciclo hidrológico, ampliando a capacidade de 
retenção de água da região onde se localizam e promovendo o múltiplo uso das águas. Além da bacia 
do rio Araguaia, as subacias hidrográficas A9, A8, A7, A6, A5, A2, A3 e A4 têm grande influência sobre 
essas áreas e necessitam ser geridas de forma coerente com sua importância biológica e como 
manancial de água para suprir as atividades econômicas regionais.  

.
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Figura 2. Mapa da regionalização climática do Estado do Tocantins 
Fonte: SEPLAN, Base de Dados Geográficos do Tocantins, 2012. 
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Figura 3. Sistema hidrográfico do Tocantins-Araguaia e bacias hidrográficas 
Fonte: SEPLAN, Base de Dados Geográficos do Tocantins, 2012. 
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Outro importante aspecto da caracterização fisiográfica do Estado consiste na análise hidrogeológica. 
Esta é mais bem visualizada quando a abordagem territorial é feita por sistema hidrogeológico, assim 
definido como uma estrutura hidrogeológica organizada, podendo ser composto por sub-sistemas 
que, por estarem contidos em uma ou mais formações geológicas, constituem unidades aquíferas que 
apresentam condições intrínsecas de armazenamento e de recarga, circulação e descarga. Na Figura 4 
estão representadas as principais feições geológicas e sua capacidade de armazenamento. 

No território tocantinense podem ser observadas importantes áreas de recarga de aquíferos, 
especialmente no sistema hidrográfico do Tocantins. Entre as áreas que devem ser objeto de especial 
atenção pelos gestores estaduais estão as encontradas nas subacias T14, T13, T12, T10 e T9, e nas 
cabeceiras das bacias T5 e T4. Parte da cabeceira da subacia bacia do rio Manuel Alves da Natividade 
(T5) e da cabeceira da subacia do rio das Balsas (T9) encontra-se protegida pela Estação Ecológica 
da Serra Geral do Tocantins. Essa unidade de conservação também protege parte das cabeceiras da 
subacia do rio Sono (T10), que também é protegida pelo Parque Estadual do Jalapão e pela APA 
Estadual do Jalapão, pela APA Federal da Serra de Tabatinga e por parte do Parque Nacional das 
Nascentes do rio Parnaíba (aproximadamente 15% do Parque encontra-se no Estado do Tocantins). 
As demais subacias (T14, T13, T12 e T4) não têm suas áreas de nascentes protegidas em unidades de 
conservação, portanto deve-se atentar para que os usos da terra nessas áreas sejam adequados à sua 
importância na recarga de aquíferos. 

O relevo do Estado é predominantemente formado por planícies em altitudes que não ultrapassam 
500 metros, e na maioria das vezes são encontrados planaltos, patamares e depressões com pouca 
variação de altitude em relação ao nível do mar. Na região sul está o ponto mais alto do Estado, 1.340 
metros, na serra das Traíras ou das Palmas, no município de Paranã. 

As maiores altitudes encontradas estão no divisor de águas da bacia do Tocantins, especialmente nas 
áreas dos chapadões que se encontram na divisa com o Estado da Bahia e nas serras divisoras do rio 
Tocantins com o rio Araguaia, em especial no extremo sul do Estado, na divisa com o Estado de 
Goiás. As principais Unidades Geomorfológicas estão representadas na Figura 5. Cuidados especiais 
de gestão devem ser dados às áreas onde a declividade é mais acentuada e nas planícies fluviais. 

A diversidade de solos observada no Estado do Tocantins determina, em parte, a aptidão para o uso 
das terras. As classes de solos mais representativas no território tocantinense são os Plintossolos, 
Neossolos, Latossolos, Argissolos, Gleissolos, Cambissolos, Nitossolos, Luvissolos, Planossolos, 
afloramentos de rochas, Chernossolos e dunas. Os Plintossolos cobrem praticamente 35% do Estado 
do Tocantins, representando mais da metade (55%) da bacia do rio Araguaia e quase um quarto 
(cerca de 23%) da bacia do rio Tocantins (Figura 6).  

Os Plintossolos pétricos geralmente apresentam melhor drenagem, enquanto os Plintossolos 
háplicos têm manejo agrícola bastante delicado e necessitam de um bom controle de sua dinâmica 
hídrica interna. Tanto na bacia do Araguaia quanto na do Tocantins, os Plintossolos pétricos são 
usados para pastoreio extensivo nas áreas de vegetação campestre ou de Campo Cerrado, ou com 
pasto plantado com espécies forrageiras rústicas. A aptidão agrícola das terras para essas classes 
predominantes é restrita para pastagem natural, com inclusões de aptidões regular e restrita para 
pastagem plantada. 

Os Neossolos são constituídos por material mineral ou material orgânico pouco espesso, 
equivalendo a 25% da área total do Tocantins. O Neossolo Quartzarênico ocupa as partes leste e 
centro-norte (faixa alongada), acompanhada de associações com relevos montanhosos e escarpados. 
Quando localizados na planície funcionam como áreas de recargas para aquíferos importantes nas 
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bacias sedimentares do Parnaíba e Sanfranciscana. A natureza do Neossolo litólico distrófico 
inviabiliza seu uso agrícola. Eles são encontrados em áreas de relevo ondulado a escarpado que 
contêm elevada proporção de fragmentos de rocha parcialmente intemperizados, assim como 
cascalhos quartzosos. São solos enquadrados em áreas de aptidão restrita para pastagem natural e 
silvicultura, e em áreas sem aptidão, quando em regiões montanhosas ou de serra.  

Os Latossolos são solos minerais, não hidromórficos, profundos e bem drenados, em geral com 
textura média em todo o perfil do solo. Ocorrem em relevo plano e suave ondulado, tendo, em geral, 
baixa fertilidade natural. Os Latossolos podem ser encontrados em associação com os Argissolos e 
Neossolos quartzarênicos, compondo terras com aptidões regular e restrita para lavouras. São 
usados para pastagens plantadas e agricultura familiar, pecuária extensiva, pecuárias de corte e de 
leite, bem como para o plantio de grãos e frutas em sistema de sequeiro.  

Os Argissolos têm como característica marcante o aumento de argila do horizonte superficial, 
geralmente acompanhado de boa diferenciação de cores e outras características. Possuem 
profundidade variável, sendo em geral pouco profundos e profundos, compondo 12,8% da área total 
do Estado. Os Argissolos mostram aptidões boa e restrita para pastagens plantadas. Exceção deve ser 
feita para a unidade de Argissolo vermelho-amarelo, que apresenta aptidão regular para lavouras de 
ciclo curto.  

Os Gleissolos, com 2,9% da área total do Tocantins, são característicos de áreas alagadas ou sujeitas a 
alagamento, podendo ter alta ou baixa fertilidade natural, sendo as condições de má drenagem sua 
maior limitação de uso. Ocorrem nas bacias do Araguaia e do Tocantins, em maior extensão na 
primeira (5,3% da bacia), ocupando principalmente as planícies de inundação de rios e córregos. Os 
demais solos (Cambissolos, Nitossolos, Luvissolos, Planossolos e Chernossolos) atingem uma área 
equivalente a 3,6% da superfície total do Estado.  
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Figura 4. Principais subdomínios hidrogeológicos do Estado do Tocantins 
Fonte: SEPLAN, Base de Dados Geográficos do Tocantins, 2012. 
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Figura 5. Principais unidades geomorfológicas do Estado do Tocantins 
Fonte: SEPLAN, Base de Dados Geográficos do Tocantins, 2012. 
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Figura 6. Aspectos pedológicos do Estado do Tocantins 
Fonte: SEPLAN, Base de Dados Geográficos do Tocantins, 2012. 
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O Estado do Tocantins possui 91% de sua área no bioma Cerrado e 9% no bioma Amazônico, 
conforme o limite de biomas do MMA. Segundo o Mapeamento das Regiões Fitoecológicas e Inventário 
Florestal do Estado do Tocantins (SEPLAN, 2013), é possível observar três grandes regiões 
fitogeográficas e três regiões de tensão ecológica (um ecótono e dois encraves) no Estado (Tabela 2). 
A maior delas, a região do Cerrado, compreende 60,9% do território tocantinense, seguida pelas 
regiões de florestas Estacional, com 16,6%, e Ombrófila, representando outros 7,70% da área do 
Estado. As regiões de contato ou tensão ecológica entre essas principais fitorregiões abarcam outros 
13,3% da área do Estado, sendo 11,50% de áreas de Tensão Ecológica (Encrave) entre a região do 
Cerrado e da Floresta Estacional e 1,8% de áreas de Tensão Ecológica (Ecótono) entre as regiões de 
Floresta Estacional e Floresta Ombrófila. 

Tabela 2. Regiões fitogeográficas do Tocantins 

Região km2 % 
Região do Cerrado 169.139,46 60,90 
Região da Floresta Estacional 46.095,35 16,60 
Região da Floresta Ombrófila 21.262,90 7,70 
Região de Tensão Ecológica (Ecótono Floresta Estacional / Floresta Ombrófila) 5.099,91 1,80 
Região de Tensão Ecológica (Encrave Cerrado / Floresta Estacional) 32.006,67 11,50 
Formações Pioneiras 809,39 0,30 

Nota: A superfície ocupada por corpos d´água continental e praias e dunas ocupa 3.306,84 km2, o que equivale 
a 1,2% do território estadual. 

Fonte: Adaptado de SEPLAN, Mapeamento das Regiões Fitoecológicas e Inventário Florestal do Estado do 
Tocantins, 2013. 

A Região do Cerrado ocorre preferencialmente sob clima estacional, com mais de cinco meses secos, 
e revestindo solos lixiviados e aluminizados. Comporta formações vegetais de estrutura campestre, 
savânica ou florestal. Entre as formações campestres têm-se o campo- limpo (savana gramíneo-
lenhosa) e o campo-sujo. Os subtipos de formações savânicas caracterizam-se por uma camada 
rasteira predominantemente herbácea e por uma cobertura lenhosa que varia de 5 a 20% em áreas 
de cerrado ralo (savana parque); de 20 a 50% em cerrado típico (savana arborizada); e de 50 a 70% 
em cerrado denso (savana arborizada). O cerrado rupestre (savana arborizada) desenvolve-se sobre 
afloramento rochoso. Nas planícies inundáveis do Estado desenvolve-se o parque de cerrado (savana 
parque). As veredas são formações savânicas que ocupam as cabeçeiras (nascentes) dos corpos 
hídricos. O cerradão (savana florestada) é considerado uma formação florestal e ocorre em menor 
proporção em relação às demais fitofisionomias de Cerrado dentro do Tocantins (SEPLAN, 2012). 

A região da Floresta Estacional está condicionada pela dupla estacionalidade climática, com uma 
estação de intensas chuvas de verão (com duração de seis a oito meses), seguida por estiagem 
acentuada no inverno (duração de quatro a seis meses), que provoca a perda de folhas (caducifólia). 
A intensidade da sazonalidade climática e as variações locais, relacionadas às características de 
retenção de água e profundidade dos solos e às condições do relevo, determinam o grau de 
caducifolia do componente arbóreo durante a estação seca. As árvores de maior porte variam de 18 a 
25 metros, enquanto o dossel é formado por árvores com cerca de 15 metros. Essa região comporta 
as seguintes fitofisionomias: floresta estacional semidecidual aluvial ou de terras baixas (mata de 
galeria, mata ciliar, mata de várzea ou ipuca), floresta estacional semidecidual montana ou 
submontana (mata seca semidecídua) e florestas estacional decidual montana ou submontana (mata 
seca decídua). A região da Floresta Ombrófila ocorre nos ambientes ombrófilos, derivados de fatores 
climáticos tropicais de elevadas temperaturas e alta precipitação, bem distribuída durante o ano, 
com no máximo dois a três meses secos. As árvores de maior porte variam de 30 a 40 metros, 
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enquanto o dossel é formado por árvores com cerca de 25 metros. Essa região comporta os seguintes 
tipos de vegetação: floresta ombrófila aberta (aluvial ou submontana) e floresta ombrófila densa 
(aluvial ou submontana). Enquanto a cobertura do dossel da floresta ombrófila aberta se fecha pela 
presença de palmeiras e cipós lenhosos, o dossel da floresta ombrófila densa é composto 
basicamente por espécies arbóreas. Outra diferença entre as duas formações é o sub-bosque da 
floresta ombrófila aberta, composto pela elevada densidade de sororoca (bananeira-brava). 

As regiões de Tensão Ecológica são zonas onde diferentes tipologias vegetais entram em contato. 
Quando tipologias de estrutura florestal, porém de regiões fitoecológicas diferentes, competem pelo 
mesmo ambiente fisiográfico, as áreas são caracterizadas como ecótono. Nesse caso, na região de 
ecótono entre a Floresta Estacional e a Floresta Ombrófila tem-se a mistura de espécies desses dois 
tipos florestais em um único ambiente, e ainda verifica-se uma elevada taxa de endemismo e de 
ocorrência de espécies raras. Outros tipos de região de Tensão Ecológica, conhecidos como Encraves, 
ocorrem quando diferentes regiões fitoecológicas competem pelo mesmo ambiente fisiográfico, mas 
não se misturam, formando um encrave ou mosaico de vegetação. No Estado do Tocantins este fato 
ocorre entre as regiões de Cerrado e de Floresta Estacional, apresentando encraves especialmente 
em terrenos dissecados de morrarias, com as florestas ocupando os talvegues e as encostas 
inferiores, enquanto as formações de cerrado se posicionam nos topos e nas encostas superiores. O 
mapa da Figura 7 ilustra as regiões Fitoecológicas do Estado do Tocantins descritas anteriormente. 

Com base nas informações de Potencialidade de Uso das Terras (SEPLAN, 2000), as terras do 
Tocantins foram classificadas em categorias de uso. Para definição de cada unidade foram analisados 
e avaliados os parâmetros de declividade, ecodinâmica, associações de solos, profundidade efetiva 
dos solos, erodibilidade, potencial dos solos, cobertura e uso da terra e fatores limitantes para 
aproveitamento agrícola, identificando-se situações equiproblemáticas e equipotenciais em termos 
de desenvolvimento e conservação / preservação ambiental. Na Tabela 3 está o potencial de uso da 
terra em termos de área e porcentagem para o Estado do Tocantins. 

Segundo a SEPLAN (2012), um levantamento realizado em 2007 demonstrou que 41% das terras do 
Estado do Tocantins vêm sendo utilizadas, considerando os campos e as capoeiras, entre os usos 
antrópicos. As áreas incluídas como florestas e cerrados também são utilizadas para retirada de 
produtos madeireiros e não madeireiros. Entretanto, ainda é possível verificar que parte do 
território se encontra em bom estado de conservação, o que pode ser decorrente de um manejo da 
paisagem mais tradicional, ainda realizado com baixo impacto, como a pecuária extensiva.  

Embora do ponto de vista econômico algumas dessas atividades tradicionais sejam consideradas de 
baixa produtividade, muitas delas possuem maior sustentabilidade em longo prazo, pois diminuem 
os riscos de poluição por produtos industrializados como nitratos, agrotóxicos e hormônios, que 
podem contaminar mananciais e cadeias tróficas, trazendo, em longo prazo, prejuízos sociais e 
ambientais às populações humanas e às áreas naturais.  
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Figura 7. Regiões fitoecológicas do Estado do Tocantins 
Fonte: SEPLAN, Mapeamento das Regiões Fitoecológicas e Inventário Florestal do Estado do Tocantins, 2013. 
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Na Tabela 4 estão os tipos de usos da terra realizados no Estado do Tocantins e suas respectivas 
áreas (km²), em 2007, e na Tabela 5 estão os usos da terra realizados em cada um dos Sistemas 
Hidrográficos (Araguaia e Tocantins) e as porcentagens em relação a cada sistema e em relação ao 
Estado como um todo. 

É possível constatar que, embora os dois sistemas tenham perdido áreas naturais, o Sistema 
Hidrográfico do Araguaia (SHA) ainda detém 10,61% de áreas com florestas e 37,23% de áreas com 
cerrado. Os cerrados, entretanto, estão mais bem representados no Sistema Hidrográfico do 
Tocantins (SHT), que possui 44,65% de área em relação ao próprio sistema e 27,80% em relação ao 
Estado.  

O SHA possui mais áreas antropizadas (aproximadamente 40%), em relação à área do sistema (soma 
das áreas de Reflorestamento, Agropecuária, Culturas Temporárias e Permanentes, Área de 
Mineração e Área Urbanizada), que o SHT, que embora numericamente possua maior área física 
antropizada, em relação ao próprio sistema, possui 25,61%, ou seja um quarto de seu território 
nessa condição. 

Tabela 3. Potencial de uso da terra, área por tipo e porcentagem em relação ao Estado 

Potencial de Uso da Terra km2 % 

Áreas especiais 9.245,77 3,32 

Conservação natural 59.482,08 21,36 

Culturas de ciclo curto e longo 67.593,90 24,28 

Pecuária extensiva 79.197,12 28,45 

Pecuária intensiva 39.595,09 14,22 

Pecuária semi-intensiva 14.314,61 5,14 

Silvicultura 8.875,17 3,19 

Fonte: adaptado de SEPLAN, Potencialidade de Uso da Terra, 2000. 

Tabela 4. Usos da terra no Estado do Tocantins (2007) 

Tipo de Uso da Terra Área (km²) % 

Florestas 13.753,45 4,92 

Cerrados 116.980,28 41,85 

Campo 26.483,50 9,48 

Campo Rupestre 5.226,14 1,87 

Vereda 1.378,87 0,49 

Palmeiral 2.508,65 0,90 

Mata de Galeria/Mata Ciliar 19.031,74 6,81 

Capoeira 5.955,30 2,13 

Praia e Duna 189,92 0,07 

Corpos D'Água Continental 3.139,42 1,12 

Reflorestamento 159,95 0,06 

Agropecuária 80.974,07 28,97 

Culturas Temporárias e Permanentes 3.329,14 1,19 

Área de Mineração 3,23 0,00 

Área Urbanizada 394,05 0,14 

Fonte: Adaptado de SEPLAN, Dinâmica da Cobertura e Uso da Terra do Estado do Tocantins, 2012. 
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Tabela 5. Usos da Terra nos Sistemas Hidrográficos do Estado do Tocantins (2007) 

Tipo de Uso da Terra 

Sistema Hidrográfico do Araguaia (SHA) Sistema Hidrográfico do Tocantins (SHT) 

km² 
% Sist. 

Araguaia 
% Estado km² 

% Sist. 
Tocantins 

% Estado 

Florestas 11.193,52 10,61 4,00 2.559,84 1,47 0,92 

Cerrados 39.277,11 37,23 14,05 77.703,17 44,65 27,80 

Campo 2.437,90 2,31 0,87 24.045,60 13,82 8,60 

Campo Rupestre 165,20 0,16 0,06 5.060,93 2,91 1,81 

Vereda 0,00 0,00 0,00 1.378,87 0,79 0,49 

Palmeiral 1.507,79 1,43 0,54 1.000,86 0,58 0,36 

Mata de Galeria/Mata Ciliar 4.501,07 4,27 1,61 14.530,67 8,35 5,20 

Capoeira 4.650,83 4,41 1,66 1.304,47 0,75 0,47 

Praia e Duna 144,31 0,14 0,05 45,60 0,03 0,02 

Corpos D'Água Continental 1.326,66 1,26 0,47 1.812,76 1,04 0,65 

Reflorestamento 117,82 0,11 0,04 42,13 0,02 0,02 

Agropecuária 39.396,10 37,35 14,09 41.577,96 23,89 14,88 

Culturas Temporárias e 
Permanentes 

656,61 0,62 0,23 2.672,52 1,54 0,96 

Área de Mineração 0,71 0,00 0,00 2,51 0,00 0,00 

Área Urbanizada 115,97 0,11 0,04 278,07 0,16 0,10 

Fonte: Adaptado de SEPLAN, Dinâmica da Cobertura e Uso da Terra do Estado do Tocantins, 2012. 
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5 
REGIONALIZAÇÃO 

A regionalização do Estado do Tocantins em Regiões Programa [10] foi realizada para subsidiar o 
planejamento de ações e políticas públicas orientadas à indução de padrões de desenvolvimento 
econômico-social de forma equilibrada [11]. Neste trabalho buscou-se preferencialmente analisar o 
território segundo a regionalização construída pela Seplan. O mapa a seguir apresenta a distribuição 
espacial dessas regiões no Estado do Tocantins. 

O Estado é composto por 139 municípios, distribuídos, ao longo do seu eixo norte-sul, em dez 
Regiões Programa: Central, Centro-Oeste, Extremo Norte (Bico do Papagaio), Leste (Jalapão), 
Nordeste, Noroeste, Norte, Sudeste, Sudoeste (Ilha do Bananal) e Sul. Soma cerca de 277.621 km² e 
possui densidade populacional na ordem de 4,98 hab/km².  

A Figura 8 apresenta o Mapa da Divisão Política Administrativa, com os limites das Regiões 
Programa. Os itens a seguir caracterizam as Regiões Programa definidas pelo Planejamento Estadual. 

5.1 Região-Programa Central 

A Região-Programa Central envolve 14 municípios, sendo a única que não faz fronteira com nenhum 
outro Estado da Federação. Nela localiza-se Palmas, capital do Estado, além dos municípios de 
Aparecida do Rio Negro, Brejinho de Nazaré, Fátima, Ipueiras, Lajeado, Miracema do Tocantins, 
Monte do Carmo, Oliveira de Fátima, Porto Nacional, Rio dos Bois, Santa Rita do Tocantins, 
Silvanópolis e Tocantínia. Soma um território de 25.533,39 km² (9,19% do Estado) e possui uma 
população de 340.032 pessoas (24,58% da população estadual), com densidade populacional de 
13,32 hab/km², a maior do Estado.  

Considerando a população economicamente ativa (PEA), apesar de ser a mais urbanizada do 
Tocantins, 52,20% da PEA labora em atividades de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e 
aquicultura. Do restante, o setor de transporte, armazenagem e correio segue com 20,24% e 
informação e comunicação, com 4,86%. 

Palmas, além de ser a capital, é também o município mais populoso, tendo 97,12% de população 
vivendo no meio urbano. É caracterizada pelo seu planejamento, com quadras residenciais, 
comerciais e institucionais entremeadas de áreas verdes, sendo a última cidade do século XX 
completamente planejada no Brasil. Caracteriza-se também por ser a segunda capital com melhor 
qualidade de vida do Norte do Brasil, apresentando um IDH acima da média nacional (PNUD, 2014). 

Esta Região-Programa apresenta a segunda média municipal em IDH no Tocantins: o IDH da capital é 
de 0,788, seguido por Porto Nacional (0,74) e Fátima (0,697). Embora ostente o melhor IDH 

                                                             
[10] Este trabalho foi elaborado pela Diretoria de Pesquisas e Informação (DPI) da Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente do 

Estado do Tocantins (SEPLAN), em 1997, tendo sido espacializado na publicação do Anuário Estatístico do Estado do Tocantins - 
1997 (SEPLAN/DPI, 1997). 

[11] Os critérios para definição da regionalização, segundo a SEPLAN (1997), foram: 1) crítica à Teoria dos Polos de Crescimento 
(PERROUX, 1967), considerando-se que esta Teoria privilegia a concentração de investimentos no centro (polo) em detrimento de 
sua periferia; 2) compartilhamento de alguns traços característicos que se tornam o princípio do seu agrupamento, como formação 
histórica e base econômica, com base no conceito de Região Homogênea (BOUDEVILLE, 1970); 3) consideração de aspectos 
físicos que definem uma paisagem natural específica (CORRÊA, 1997); 4) Reconhecimento de aspectos históricos/culturais que 
permitem conceber a determinada região uma identidade particular (CORRÊA, 1997); 5) existência de contiguidade entre os 
municípios e de conectividade interna entre as sedes municipais; e 6) busca de equilíbrio entre as regiões quanto à dimensão 
territorial e, na medida do possível, quanto ao coeficiente populacional. 
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tocantinense, Palmas é apenas o 84º colocado nacional. O município tem cobertura de 97,32% de 
abastecimento urbano, acompanhado por Fátima e Porto Nacional (82,96 e 84,89%, 
respectivamente). 

Cerca de 54,4% da população de 10 até 17 anos, em Palmas, não é alfabetizada, sendo o pior 
resultado na sua região. Nos municípios da Região Central predomina o ensino público; Fátima 
(96,74%) e Tocantínia (96,73%) lideram em número de alunos matriculados em escolas públicas. 
Palmas e Porto Nacional possuem a menor presença de uso de rede pública, 69,93 e 75,59%, 
respectivamente.  

O trabalho informal na Região Central (33,75%,) é muito próximo da média estadual (32,11%) da 
população empregada. O município de Lajeado lidera com 19,74% de PEA empregada 
informalmente. Palmas segue à distância o primeiro colocado regional, com 22,29% de emprego 
informal, e em seguida vem Ipueiras, com 25,31%. Silvanópolis e Oliveira de Fátima possuem os 
maiores índices, 41,9 e 39%, respectivamente, de sua PEA empregada informalmente. 

O esgotamento sanitário por rede geral e fluvial em domicílios urbanos é deficiente em quase toda a 
Região Central, e somente em Palmas existe 17,07% de esgotamento implantado, o melhor índice do 
Estado.  

Em relação à violência na Região Central, apenas o município de Oliveira de Fátima não apresenta 
óbito causado por morte violenta. Não obstante, os demais municípios registram, em média, 21% das 
mortes de natureza violenta. Rio dos Bois, Santa Rita do Tocantins e Fátima apresentam os piores 
índices (36,36, 33,33 e 23,08%, respectivamente).  

No tocante ao plantel bovino, no Tocantins esses rebanhos ultrapassam quase seis vezes a população 
humana, em média. A Região Central contribui com 7,78% do total estadual, possuindo isoladamente 
628.616 reses, valor 85% a mais do que seu contingente populacional, muito embora seja a Região 
com maior densidade populacional do Estado. Os municípios de Miracema do Tocantins, Porto 
Nacional e Santa Rita do Tocantins são os maiores detentores de rebanhos bovinos, com 117.300, 
110.798 e 84.575 reses cada. Por sua vez, Lajeado, Oliveira de Fátima e Rio dos Bois apresentam as 
menores quantias de gado dentro da Área Central, com 7.530, 10.946 e 11.400 cabeças, 
respectivamente. 

Em relação à lavoura temporária, o total de área plantada na Região Central é de 132.535 ha, 
correspondendo a 18,13% da área plantada com lavoura temporária do Estado do Tocantins, a 
terceira maior abrangência dentre as dez Regiões consideradas neste estudo. Deste total, apenas 
0,39% é ocupado por cultura de cana-de-açúcar e 69,19% são plantios de soja. A produção de soja 
nessa região corresponde a 22,07% da produção estadual, enquanto a de cana-de-açúcar é de apenas 
1,90%. Em relação à soja, a Região Central somente fica atrás da Região Nordeste, que corresponde a 
pouco mais de um quarto do total de área destinada à produção de soja no Tocantins. Porto Nacional, 
Silvanópolis e Aparecida do Rio Negro são responsáveis por 33.515, 23.130 e 15.208 hectares desse 
total, enquanto Tocantínia, Lajeado e Oliveira de Fátima possuem apenas 185, 350 e 1.040 ha, 
respectivamente, de área plantada com cultivos temporários. Além das culturas temporárias, o 
potencial hídrico da região e a temperatura média anual acima de 25°C contribuem para o 
desenvolvimento da cultura de frutas, especialmente do abacaxi. A fruticultura recebe benefícios 
adicionais de isenção de impostos oferecidos pelo governo estadual. É nessa Região que se 
encontram a Plataforma Logística de Palmas e o Projeto São João. O Projeto de Irrigação São João 
está localizado no município de Porto Nacional e teve início em 2001. Compreende a implantação de 
infraestrutura para irrigação de uma área de 5.129 ha para cultivo de frutas 
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Figura 8. Mapa da divisão político-administrativa do Tocantins 

Fonte: SEPLAN, Anuário Estatístico do Tocantins, 1997. 
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Como no restante do Tocantins, a Região Central também possui vocação para o ecoturismo, uma vez 
que seus municípios contam com praias fluviais e cachoeiras de fácil acesso. A região se configura 
num polo de atração e referência para seus municípios vizinhos tocantinenses. A capital detém o 
conceito de cidade com melhor Plano Diretor da Região Norte e possui área verde superior à 
recomendada pelo Ministério do Meio Ambiente, sendo banhada na porção oeste pelo lago da UHE 
Luís Eduardo Magalhães (Lajeado), com grande variedade de atrativos naturais como cachoeiras, 
rios, grutas, balneários, paisagem de serras repletas de palmeiras, além do grande lago da Usina 
Lajeado, que permite diversas atividades de lazer (navegação, pesca, canoagem, etc.). Os municípios 
de Palmas e Porto Nacional vêm despertando o interesse de investidores do setor turístico. 

Seu território abriga a APA do Lago de Palmas, a APA Serra do Lajeado e o Parque Estadual do 
Lajeado, todas sendo unidades de conservação estaduais. O Parque Estadual do Lajeado é uma 
unidade de conservação estadual de proteção integral, com área superior a 9 mil hectares. Abrange 
os municípios de Palmas, Aparecida do Rio Negro, Lajeado do Tocantins e Tocantínia. Embora 
repleto de sítios arqueológicos e atrativos naturais, o Parque ainda não está aberto à visitação 
pública, mas estão sendo realizadas ações de implantação de infraestrutura de uso público, com vista 
à abertura da unidade de conservação à visitação. 

5.2 Região-Programa Centro-Oeste 

A Região-Programa Centro-Oeste possui 14 municípios: Abreulândia, Araguacema, Barrolândia, 
Caseara, Chapada de Areia, Divinópolis do Tocantins, Dois Irmãos do Tocantins, Marianópolis do 
Tocantins, Miranorte, Monte Santo do Tocantins, Nova Rosalândia, Paraíso do Tocantins, Pium e 
Pugmil. Seu território é de 30.256,87 km² (10,89% da área estadual) e sua população de 109.827 
habitantes (7,94% da população estadual); sua densidade populacional média é de 3,63 hab/km² 
(abaixo da média estadual, 4,98%). O município de Paraíso do Tocantins, distante cerca de 65 km da 
capital, ligadas por meio da rodovia TO-080, possui forte influência da construção, utilização e 
recente melhoramento desta rodovia.  

Na Região-Programa Centro-Oeste, considerando a PEA, 18,75% da população está vinculada às 
atividades de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. A indústria de 
transformação é o segundo maior empregador (10% da PEA), enquanto as atividades de construção 
empregam próximo de 5,63% e as atividades de alojamento e alimentação perfazem um total de 
5,50%. 

O IDH do município de Paraíso do Tocantins é de 0,764, o segundo maior índice do Estado, seguido 
de longe por Divinópolis do Tocantins e Pugmil (0,683 e 0,669, respectivamente). O IDH mais baixo 
da Região pode ser encontrado nos municípios de Dois Irmãos do Tocantins (0,583), Chapada de 
Areia (0,619) e Monte Santo do Tocantins (0,62), muito embora distantes dos mais baixos dados 
estaduais, na ordem de 0,5. Mesmo sendo o segundo melhor IDH estadual, Paraíso do Tocantins 
ocupa a 319ª posição no ranking do IDH nacional. 

Paraíso do Tocantins possui a maior densidade populacional da Região-Programa Centro-oeste, na 
ordem de 35,03 hab/km², enquanto o segundo e o terceiro colocados regionais, Miranorte e 
Barrolândia, possuem apenas 12,24 e 7,50 hab/km², respectivamente. Além disso, apresenta o 
melhor abastecimento urbano de água da região (94,76%) e é novamente sequenciado por 
Miranorte e Barrolândia (86,68 e 83,08%, respectivamente).  

Em relação à população de 10 até 17 anos não alfabetizada, Paraíso do Tocantins possui cerca de 
30%, Nova Rosalândia 15,5%, Caseara 20,5%, Monte Santo do Tocantins 21,5%, Pium 50,7% e 
Pugmil 50%. 



ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO 

5. Regionalização 71 

No município de Paraíso do Tocantins predominam as escolas particulares (28,86% do total da rede 
de ensino disponível), sendo a terceira maior presença de escolas particulares do Estado. Por outro 
lado, Dois Irmãos do Tocantins, Marianópolis do Tocantins e Araguacema são os três principais 
municípios da Região-Programa Centro-Oeste a fazer uso da rede pública de ensino (98,94, 98,44 e 
98,42%, respectivamente). 

Em relação ao emprego informal, a Região-Programa tem 30,98%, abaixo da média estadual 
(32,11%), destacando-se o município de Chapada de Areia (19,35%) com a menor taxa tocantinense, 
enquanto Divinópolis do Tocantins, Araguacema e Miranorte apresentam, respectivamente, 37,12, 
39,42 e 40,49% de sua PEA empregada informalmente. 

O esgotamento sanitário por rede geral e fluvial em domicílios urbanos é deficiente em toda a 
Região-Programa, devendo ser ressaltado que nove de seus municípios não possuem saneamento 
básico. 

A Região é a segunda colocada no ranking estadual com menores porcentuais médios de morte por 
causa violenta. Com seus 28,57 e 28% de morte violenta, Chapada de Areia e Caseara são as duas 
municipalidades de maior destaque nas causas não naturais de morte. 

A Região-Programa Centro-Oeste contribui com 12,84% do total de cabeça de gado tocantinense, 
possuindo, isoladamente, 1.037.870 reses. Pium, Dois Irmãos do Tocantins, Marianópolis do 
Tocantins e Divinópolis do Tocantins são responsáveis, conjuntamente, por mais de 50% do total do 
gado, enquanto os municípios de Pugmil, Nova Rosalândia, Chapada de Areia e Abreulândia 
perfazem, juntos, pouco mais de 10% do efetivo bovino. O município de Pium tem 165.000 reses.  

A lavoura temporária apresenta área plantada de 26.307 hectares (3,60% do Estado), sendo a 
terceira menor do Estado. Deste total, somente 0,26% é plantada com cana-de-açúcar, enquanto a 
soja ocupa 42,19% do total de lavoura temporária. A produção de soja nesta região corresponde a 
2,67% do total produzido no Estado, enquanto a de cana-de-açúcar é de apenas 0,22%. As maiores 
áreas de produção de grãos estão nos municípios de Pium, Araguacema e Caseara (10.740, 3.780 e 
3.415 ha plantados, respectivamente).  

A Região-Programa Centro-Oeste situa-se no médio Araguaia e caracteriza-se por seu potencial 
turístico, principalmente nos municípios de Araguacema e Caseara. Estas municipalidades são 
margeadas por belas praias de rio, como a Praia da Gaivota, do Meio, do Gato, da Madalena, do 
Camaleão, do Mumbuca, ocorrendo também a presença de ilhas diversas e lagos com variedades de 
peixes, com vegetação tipicamente amazônica. Essas praias são referências regionais para quem 
busca atrativos ecológicos mais tranquilos e familiares.  

Na Região há, ainda, a APA Ilha do Bananal/Cantão e o Parque Estadual do Cantão (PEC), unidades 
de conservação estadual. Regionalmente o PEC representa a oportunidade regional de novas 
atividades turísticas e adequação das atividades existentes, enquanto a APA cumpre papel crucial no 
disciplinamento das atividades socioeconômicas locais, tamponamento ao PEC e educação ambiental 
em toda a sua extensão.  

Cortado pelos rios Araguaia, Coco e Javaés, o Parque Estadual do Cantão é uma região única, 
conformada pela mistura de seus três diferentes ecossistemas: o amazônico, o pantanoso (com 
característica do Pantanal Mato-Grossense) e o cerrado. O Parque está situado ao norte da grande 
planície aluvial da Ilha do Bananal, fazendo limite com o Parque Nacional do Araguaia, formando 
assim um conjunto de unidades de conservação com mais de 700.000 ha. É o primeiro Parque 
Estadual criado no Tocantins e possui significância baseada fundamentalmente em quatro pontos 
principais: sua riqueza biológica, seu bom estado de preservação, sua função como recurso crítico 
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para a alimentação e reprodução de populações de peixe do médio Araguaia e pela facilidade de 
acesso ao local. Essa heterogeneidade de ambientes proporciona ao visitante apreciar não só o 
espaço, mas ainda a diversidade de vegetação e animais existentes na região. Além de seu valor para 
o ecoturismo, o PEC é uma área de elevado interesse científico, tecnológico, econômico e social 
(PUTNEY; GONÇALVEZ, 2001). 

A Região-Programa abriga ainda parte das Terras Indígenas (TI) Parque do Araguaia, TI 
Inawebohona e fração fluvial da TI Maranduba. Essas três TIs são regularizadas (processo 
concluído), o que permite a reprodução dos modos de vida de diversas etnias, como os Avá, Javaé e 
Karajá. Também existe o território indígena Utaria Wyhyna-Hirari Berena, que abriga populações de 
índios das etnias Javaé e Karajá, mas se encontra ainda em processo de regularização. 

5.3 Região-Programa Extremo Norte (Bico do Papagaio) 

A Região-Programa Extremo Norte (Bico do Papagaio) possui 25 municípios e está localizada entre a 
confluência dos rios Araguaia e Tocantins, fazendo divisa com os Estados do Pará e Maranhão. Os 
municípios envolvidos são: Aguiarnópolis, Ananás, Angico, Araguatins, Augustinópolis, Axixá do 
Tocantins, Buriti do Tocantins, Cachoeirinha, Carrasco Bonito, Darcinópolis, Esperantina, Itaguatins, 
Luzinópolis, Maurilândia do Tocantins, Nazaré, Palmeiras do Tocantins, Praia Norte, Riachinho, 
Sampaio, Santa Terezinha do Tocantins, São Bento do Tocantins, São Miguel do Tocantins, São 
Sebastião do Tocantins, Sítio Novo do Tocantins e Tocantinópolis.  

Embora compreenda tantas municipalidades, possui a menor de todas as áreas regionalizadas, 
15.767,96 km² (5,68% do Estado). Sua população é de 196.367 habitantes, a terceira menor 
população do Estado (14,19% da população estadual), com densidade populacional de 12,45 
hab/km², a segunda maior densidade do Estado. Da população total dessa Região, cerca de um terço 
vive na área rural, com quase 10.000 agricultores familiares, pouco mais da metade de famílias 
assentadas no Tocantins (SPF/UFT, 2013). 

Tocantinópolis possui uma população de 22.619 indivíduos, e se destaca dos demais municípios em 
razão de seus dados de IDH, implantação de abastecimento hídrico e esgotamento sanitário e baixos 
porcentuais de óbito por morte violenta. Não obstante, a economia compõe-se basicamente de 
funcionários públicos, comércio varejista, prestadores de serviços, atividades agropecuárias, 
pequenas indústrias e, também, pelo mercado informal (@CIDADES, [s.d.]). 

A Região possui baixo PIB per capita, sendo relativamente populosa e bastante influenciada pela 
agricultura familiar, notadamente em virtude da pressão exercida pelos movimentos sociais pela 
reforma agrária. Nas décadas de 1970 e 1980, a região foi marcada por acirrados conflitos pela posse 
da terra entre trabalhadores rurais da Região Nordeste do País, que chegaram a partir da década de 
1950 em busca de terras devolutas, e fazendeiros e investidores do centro-sul do País, motivados 
pelos incentivos fiscais oferecidos pelo governo federal como forma de promover a ocupação da 
Amazônia (@CIDADES, [s.d.]). Por um longo período, manteve-se elevado o número de conflitos no 
campo na região do Bico, de ocorrência de trabalho escravo, de conflitos trabalhistas e de outros 
tipos de conflitos, vinculados à seca, ao movimento sindical e à política agrícola (UFT, 2011; CUNHA; 
SILVA, 2012). 

Cerca de 20,71% da PEA está envolvida com atividades de agricultura, pecuária, produção florestal, 
pesca e aquicultura; 11,72% com atividades de construção; 6,90% com turismo e alojamento; e 
4,01% com o setor industrial. 

A Área possui o terceiro menor IDH do Estado, e este índice é relativamente homogêneo nas 
primeiras classificações, sendo destaques os municípios de Tocantinópolis (0,681) e Ananás (0,671). 
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Os municípios de Esperantina, Riachinho, São Sebastião do Tocantins, Maurilândia do Tocantins, 
Darcinópolis e Praia Norte apresentam os IDHs mais baixos. 

Tocantinópolis é o município com o segundo maior porcentual de abastecimento de água urbano 
(82,69%), perdendo neste quesito apenas para Sampaio (85,25%). Possui o maior atendimento de 
esgotamento sanitário por rede geral e fluvial em domicílios urbanos (3,91%), seguido por 
Augustinópolis (3,05%) e por Axixá do Tocantins (1,41%). Tocantinópolis tem 29,4% de sua 
população de 10 até 17 anos não alfabetizada. 

Em relação ao uso ensino público, salvo Augustinópolis, os demais municípios dessa Área 
apresentam dependência maior que 90% da rede pública.  

A média de emprego informal na Região-Programa é de 34,51%, acima da taxa estadual de 32,11%. 
São Sebastião do Tocantins apresenta 19,49% de PEA empregada informalmente, o segundo menor 
valor de emprego informal estadual, seguido por Maurilândia do Tocantins, Sampaio, Cachoeirinha e 
Praia Norte (20,91, 21,48, 21,52 e 23,58%). Entre os valores mais altos, estão Darcinópolis, Buriti do 
Tocantins, Riachinho, Luzinópolis e São Miguel do Tocantins. 

O esgotamento sanitário por rede geral e fluvial em domicílios urbanos é bastante incipiente, sendo 
inexistente em 18 dos 25 municípios que compõem a Região-Programa. Entre os que apresentam 
algum dado, Tocantinópolis (3,91%), Augustinópolis (3,05%), Axixá do Tocantins (1,41%) são os de 
melhores índices locais.  

Em relação à violência, os municípios mais violentos são Darcinópolis (35%), São Sebastião do 
Tocantins (33,33%), Praia Norte (23,33%), Araguatins (21,30%) e Axixá do Tocantins (20,41%). 
Dentro do Estado do Tocantins, Darcinópolis e São Sebastião do Tocantins são o quarto e quinto 
colocados nesse quesito. 

A Região-Programa contribui com 8,70% do total estadual do rebanho bovino, possuindo, 
isoladamente, 702.830 reses. Os municípios de Araguatins, Ananás, Augustinópolis, Itaguatins, Sítio 
Novo do Tocantins, Axixá do Tocantins, Palmeiras do Tocantins, Riachinho e Esperantina são os 
maiores detentores de rebanhos bovinos.  

Em relação à lavoura temporária, o total de área plantada é de 19.585 ha (2,68% da área plantada 
com lavoura temporária), a menor do Estado. Deste total, apenas 0,40% é ocupado por cultura de 
cana-de-açúcar e 30,43% por cultivo de soja. Além dos cultivos temporários, por ser a Região 
detentora de extensas áreas planas, irrigáveis, constituídas por Latossolos e solos Hidromórficos, 
aptos para produção de grãos, está em fase de implantação o Projeto Sampaio, de cunho social, que 
propõe o desenvolvimento de cerca de 1.300 ha de área irrigada para produção de grãos e frutas da 
região. 

Embora suas terras sejam de boa qualidade, em função da predominância de feições de mata, com 
forte rebrota da palmeira do babaçu, o custo da destoca tem contido o avanço de uma agricultura 
mais mecanizada. Por isto, a Região tem sido ocupada pela criação extensiva de gado e por uma 
agricultura menos tecnificada, baseada na mão de obra familiar e pequenos tratores. Outra 
dificuldade se refere ao fato de o volume de chuvas, em algumas épocas do ano, ser muito alto, o que 
também acarreta problemas para alguns tipos de cultura, como a soja, o milho e o algodão. Além do 
fator climático, outra explicação pode estar ligada à estrutura fundiária confusa e indefinida em 
algumas partes e à pouca utilização de tecnologia moderna (UFT, 2011).  
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Ainda segundo UFT (2011), existe um incremento da área de reflorestamento, com o objetivo de 
atender principalmente à demanda por carvão das usinas siderúrgicas e das guseiras no sul do Pará. 
A área de reflorestamento passou de 2,5 mil hectares em 1990 para 17 mil hectares em 2007. 

Essa região também pode ser caracterizada pela confluência de dois grandes rios brasileiros: o 
Araguaia e o Tocantins, e por ser uma área de transição entre os biomas Amazônia e Cerrado, 
conferindo-lhe então uma rica biodiversidade, que tem como um dos destaques as matas de cocais 
de babaçu. O babaçu é considerado o principal produto do extrativismo local, ocupando um 
importante papel na economia da agricultura familiar, sendo um recurso natural-chave no processo 
de ocupação social e de desenvolvimento econômico regional. O babaçu está fortemente integrado à 
cultura camponesa, sendo ele aproveitado tanto para consumo familiar como para comercialização.  

Localiza-se na Região a unidade de conservação federal Reserva Extrativista Extremo Norte do 
Estado do Tocantins, criada em 1992. Nessa Reserva Extrativista existe um projeto em avançado 
estágio de implantação que prevê a exploração de babaçu e a produção de óleo, com comercialização 
inicial para o mercado europeu, principalmente para as indústrias de cosméticos e farmacêutica 
(ICMBIO, [s.d.]). Não obstante, a comunidade local expôs o desinteresse pela sua exploração como 
única possibilidade de renda, por causa do baixo preço pago aos proprietários rurais pela empresa 
que geralmente compra o produto (Tobasa).  

Na Região-Programa está localizada uma parcela da APA Lago de Santa Isabel, linear ao rio Araguaia. 
Foram realizados estudos para criação do Parque Estadual do Encontro das Águas ou Parque 
Estadual das Águas do Araguaia-Tocantins, com objetivo de preservação ambiental e das belezas 
cênicas do local, que abrangeria dois rios federais de grande importância nacional; infelizmente o 
desmatamento de um dos últimos fragmentos de Floresta Ombrófila de relevância ecológica do 
Estado, ocorrido no início da década de 2000, inviabilizou o processo de implantação da unidade de 
conservação. Existe uma proposta de licenciamento para a construção de uma UHE no rio Tocantins, 
a jusante da Região-Programa Extremo Norte (Bico do Papagaio), entre as cidades paraenses de 
Marabá e São João do Araguaia, com capacidade para gerar 2.160 megawatts, o dobro da Usina de 
Lajeado. A superfície a ser inundada, caso o projeto prossiga, está parcialmente localizada na área 
proposta do Parque Estadual do Encontro das Águas ou das Águas do Araguaia-Tocantins. Incluiria, 
no Tocantins, parte dos municípios de Ananás, São Sebastião do Tocantins, Araguatins e Esperantina; 
no Pará abrangeria os municípios de São João do Araguaia, Brejo Grande do Araguaia, Palestina do 
Pará, Marabá, Itupiranga e Nova Ipixuna; e no Maranhão, o município de São Pedro da Água Branca. 

Em relação às novas possibilidades, a Asa Alimentos, maior produtora de ovos férteis do País, está 
iniciando investimentos para um novo abatedouro de frangos no extremo norte do Estado, visando 
aos mercados do Norte e Nordeste e à exportação, pelo porto de Itaqui, localizado no Maranhão. A 
unidade, com capacidade para 150 mil abates por semana, absorverá a produção dos 50 aviários 
integrados em fase de implantação no município de Aguiarnópolis, que produzirão, no total, 1 milhão 
de frangos. É também no município que está localizado o Terminal Multimodal, destinado à 
instalação de entrepostos comerciais pelas empresas e interligando a Rodovia Belém-Brasília, a 
Ferrovia Norte-Sul e, no futuro, a Hidrovia Araguaia-Tocantins. 

 Em termos históricos, na década de 1970 a região do Bico do Papagaio foi marcada pela guerrilha do 
Araguaia, sendo Xambioá um dos pontos de apoio do exército para o combate à guerrilha. O resgate 
desta memória regional de grande importância e repercussão no País pode vir a ser um importante 
aliado na diversificação dos atrativos turísticos para a região, podendo inclusive movimentar o 
comércio local de visitação aos locais históricos. 
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5.4 Região-Programa Leste (Jalapão) 

A Região-Programa está localizada na porção leste-central do Estado, fazendo divisa a Bahia, o Piauí 
e o Maranhão. Essa Região compreende oito municipalidades, a saber: Lagoa do Tocantins, Lizarda, 
Mateiros, Novo Acordo, Ponte Alta do Tocantins, Rio Sono, Santa Tereza do Tocantins e São Félix do 
Tocantins. Abrange um território de 34.284,80 km², o terceiro maior de todas as regiões estudadas 
(12,35% da área do Estado). Possui população de 30.629 habitantes, o menor das regiões (2,21% do 
Estado), consequentemente detém a menor densidade populacional estadual (0,89 hab/km²). 

Dos oito municípios que compõem a Região-Programa Leste (Jalapão), destacam-se os municípios de 
São Félix do Tocantins e de Mateiros, pela maior identidade jalapoeira, e Novo Acordo e Lizarda, do 
ponto de vista estritamente socioeconômico. Os municípios que compõem a Região apresentam 
dados bastante diversos entre si.  

Lizarda possui emprego informal de 22,75% da PEA, grau de implementação de esgotamento 
sanitário de 0,49% e taxa de mortes violentas de 6,67%. Por sua vez, Novo Acordo tem a terceira 
maior densidade populacional regional (1,41 hab/km²), o maior valor de abastecimento de água 
(79,53% de atendimento), o segundo melhor IDH regional (0,639), o terceiro lugar de menor taxa de 
emprego informal (29,01%) e também a terceira população regional, na ordem de 3.762 habitantes. 

Em Novo Acordo inexiste infraestrutura de saneamento básico, assim como nos municípios de Lagoa 
do Tocantins, Mateiros, Rio Sono, Santa Tereza do Tocantins e São Félix do Tocantins. Lizarda, por 
sua vez, detém o mais baixo IDH regional (0,57) e a segunda maior população de analfabetos entre a 
idade de 10 e 17 anos. O IDH da Área Leste (Jalapão) é o segundo menor do Estado, perdendo apenas 
para a Área Nordeste. 

Considerando apenas a PEA, ressalta-se que quase um quarto da população (24,60%) desempenha 
atividades voltadas para a agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. As 
atividades de construção empregam cerca de 14,29% da PEA, enquanto o serviço público ocupa 
8,73%, a maior taxa porcentual entre todas as Regiões Programa. 

Os municípios utilizam a rede pública de ensino em valores acima de 90%. O grande destaque, 
inclusive quando comparado com todos os municípios tocantinenses, é Mateiros, que apresenta 
99,36% de dependência da rede pública.  

O emprego informal é considerável em todos os municípios e bem próximo da média tocantinense. 
Ponte Alta do Tocantins, São Félix do Tocantins, Rio Sono e Santa Tereza do Tocantins apresentam os 
maiores valores de emprego informal. 

O esgotamento sanitário por rede geral e fluvial em domicílios urbanos é tão incipiente quanto o da 
Região Extremo Norte (Bico do Papagaio). Ponte Alta do Tocantins e Lizarda apresentam 0,07 e 
0,49%, respectivamente, de atendimento de domicílios urbanos pela rede geral e fluvial de 
esgotamento sanitário. 

A Região apresenta dados médios de morte de causa violenta, na ordem de 11,25%, pouco abaixo da 
média estadual, que é de 14,40%.  

No tocante ao rebanho bovino, o plantel é o menor do Estado. Ponte Alta do Tocantins, Rio Sono, 
Santa Tereza do Tocantins e Lizarda são os municípios com os maiores rebanhos bovinos, 53.644, 
44.900, 19.577 e 18.000, respectivamente.  

Em relação à lavoura temporária, o total de área plantada na Região-Programa Leste (Jalapão) é de 
46.721 ha, o que corresponde a 6,39% da área plantada com lavoura temporária em todo o 
Tocantins. Desse total, apenas 0,12% é ocupado por cultura de cana-de-açúcar e 72,13% por plantios 
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de soja, o que coloca a região como o segundo maior porcentual de participação da soja na lavoura 
temporária, logo após a Região Sul. Não obstante, a soja corresponde a 8,11% da produção estadual, 
enquanto a de cana-de-açúcar é de 0,20%. O município de Mateiros é disparadamente a maior área 
plantada da Região Leste (Jalapão), totalizando 39.395 ha de lavoura temporária.  

O acesso ao Jalapão é um dos maiores entraves à dinamização da economia local, muito embora seja 
essa dificuldade umas das provedoras da conservação regional. Além das rodovias TO-030, TO-110 e 
TO-255, a região do Jalapão é servida por estradas não pavimentadas, como a TO-247 e a TO-476, 
cujas condições limitam o acesso. Os processos erosivos, a inexistência de pontes, as travessias sobre 
córregos e riachos e o solo arenoso da região dificultam ainda mais a chegada ao Jalapão. A condição 
das estradas se modifica consideravelmente conforme a época do ano: muita lama e poças na 
temporada de chuvas (de outubro até meados de abril) e muita poeira na época seca (de maio até 
setembro) (SANTOS et al., 2013). 

O Jalapão é uma das áreas críticas e prioritárias para a conservação do Cerrado e, por extensão, uma 
região-chave em termos da conservação da biodiversidade global (BORGES; CORDEIRO, 2003; 
NOGUEIRA, 2010). Atualmente a região está protegida por quatro unidades de conservação de 
proteção integral: a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins (EESGT), o Monumento Natural 
Canyons e Corredeiras do Rio Sono (MONACC), o Parque Estadual do Jalapão (PEJ) e abriga parte do 
Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba (PNNRP), representando o maior conjunto de UCs 
de proteção integral de todo o Cerrado. 

A Região também abriga cinco unidades de conservação de uso sustentável: as Áreas de Proteção 
Ambiental (APA) Serra da Tabatinga e do Jalapão e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural 
(RPPN) Catedral do Jalapão, Fazenda Calixto e Mina d’Água (Minehaha). Este conjunto de UCs soma 
aproximadamente cerca de 3 milhões de hectares e apresenta grande relevância para a proteção da 
biodiversidade brasileira e global (SANTOS et al., 2013).  

O Jalapão é, atualmente, um dos principais roteiros nacionais para os praticantes do ecoturismo e do 
turismo de aventura. Seus principais atrativos ecoturísticos estão situados ao longo da borda do 
Parque Estadual do Jalapão, em formato de um roteiro de aventura. De Novo Acordo até Ponte Alta 
do Tocantins, passando por São Félix do Tocantins, existe a possibilidade de interagir com a Catedral 
do Jalapão dentro de respectiva RPPN de respectiva RPPN, rafting no rio Soninho e fervedouro do 
Alecrim internos ao Monumento Natural Canyons e Corredeiras do Rio Sono, comunidade 
quilombola do Prata, Cachoeira do rio Formiga, fervedouro do Ceiça, comunidade do Mumbuca, 
fervedouro dos Buritis, Dunas do Jalapão e Cachoeira da Velha.  

5.5 Região-Programa Nordeste 

A Região-Programa Nordeste localiza-se na divisa do Tocantins com o Maranhão, compreendendo 
dez municípios tocantinenses: Barra do Ouro, Bom Jesus do Tocantins, Campos Lindos, Centenário, 
Goiatins, Itacajá, Itapiratins, Pedro Afonso, Recursolândia e Santa Maria do Tocantins. Sua 
abrangência territorial é de 23.975,84 km² (8,63% da área do Estado) e sua população é de 59.497 
habitantes, a terceira menor população estadual (4,30% da população tocantinense). A densidade 
populacional da Região corresponde a 2,48 hab/km², sendo também a terceira menor do Estado. 

Cerca de 18,97% da PEA desempenha atividades de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e 
aquicultura, e 12,64% está empregada em atividades típicas de turismo, como alimentação e 
alojamento. A construção e o setor industrial empregam, respectivamente, 5,17 e 3,45% da PEA.  

A Região tem o menor IDH do Estado, com índice médio de 0,603. Os municípios de Recursolândia 
(0,500), Campos Lindos (0,544) e Centenário (0,569) possuem os IDHs mais baixos, enquanto os 
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municípios de Pedro Afonso (0,732), Bom Jesus do Tocantins (0,66), Santa Maria do Tocantins 
(0,634) e Itacajá (0,612) têm, respectivamente, os IDHs mais elevados.  

Pedro Afonso tem 86,18% de abastecimento urbano de água, enquanto Santa Maria do Tocantins e 
Itacajá têm 59,68 e 65,11%, respectivamete. Destaca-se, ainda, nos quesitos emprego informal baixo 
(23,68% da PEA em atividades informais), instalação de esgotamento sanitário (apenas 0,18%), 
população (11.539 habitantes) e rebanho bovino (43.450 reses informadas). 

Recursolândia tem a maior taxa de analfabetismo estadual (46,3% da população de 16 a 17 anos), e 
taxa de mortes violentas consideráveis, na ordem de 30,77% das mortes registradas. 

O ensino público é majoritário na Região, e seus municípios dependem mais de 90% dele. A 
dependência é mais significativa em Bom Jesus do Tocantins, Goiatins, Itapiratins, Centenário e 
Recursolândia.  

Os dados médios de emprego informal (31,91%) colocam a Região-Programa Nordeste em uma 
posição intermediária dentro do Estado.  

O esgotamento sanitário por rede geral e fluvial em domicílios urbanos é bastante deficiente, não 
tendo nenhum município apresentando dado maior que 1% de atendimento.  

Os óbitos por causa violenta apresentam a menor média estadual (8,66%, contra 14,40%).  

A Região possui 3,78% do total de gado bovino do Estado (305.130 reses). Dentre os dez municípios, 
Itacajá, Itapiratins, Goiatins, Campos Lindos e Recursolândia possuem os maiores rebanhos 
(respectivamente, 61.830, 46.900, 39.500, 28.000 e 27.700 cabeças).  

Essa Região abriga a Terra Indígena Kraolândia, que abrange as terras dos municípios de Goiatins e 
Itacajá. Esta TI abriga os povos indígenas da etnia Krahô, estando devidamente regularizada.  

A Região é um destaque no tocante aos plantios de lavouras temporárias. A área destinada é a maior 
de todas (186.898 ha - 25,57% do total estadual). Deste total, 10,63% é ocupado por cultura de cana-
de-açúcar e 55,70% é de soja.  

Campos Lindos, Pedro Afonso, Goiatins e Bom Jesus do Tocantins destacam-se na produção agrícola, 
com valores de 85.662, 43.450, 25.312 e 8.797 ha de área destinada para lavouras temporárias, 
respectivamente. 

A produção agrícola da Região Nordeste alavancou a partir de 1996, após a criação do Programa de 
Cooperação Nipo-Brasileiro para o Desenvolvimento dos Cerrados - Prodecer. Esse programa tem 
como objetivo estudar a viabilidade de desenvolver a agricultura no Brasil[12].  

As condições favoráveis de solo, clima e relevo da região proporcionam produtividade média anual 
de 45 sacas de soja por hectare, acima da média nacional de 40 sacas por hectare. Na região de Pedro 
Afonso há produção suficiente para transformá-la em um polo produtivo de soja, com estudos que 
apontam a viabilidade da implantação de unidades esmagadoras de soja, processamento de 
fertilizantes e sistema de produção integrada de carne de suínos, ovinos, caprinos e aves. 

5.6 Região-Programa Noroeste 

A Região-Programa Noroeste envolve 17 municípios tocantinenses: Arapoema, Bandeirantes do 
Tocantins, Bernardo Sayão, Brasilândia do Tocantins, Colinas do Tocantins, Colméia, Couto 

                                                             
[12] O programa já obteve como realizações o plantio de 286.000 ha de grãos, principalmente soja; a produção de 448.000 toneladas 

de grãos, com um valor da produção na ordem de US$ 102 milhões; e geração de 47.000 empregos diretos e indiretos. Em pleno 
processo de produção, o programa colhe anualmente algo em torno de 60 mil toneladas de soja, arroz e milho. 
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Magalhães, Fortaleza do Tabocão, Goianorte, Guaraí, Itaporã do Tocantins, Juarina, Pau D'Arco, 
Pequizeiro, Presidente Kennedy, Tupirama e Tupiratins. Faz divisa com o Estado do Pará e abrange 
um território de 19.192,65 km² (6,91% da área do Estado). Com uma população de 113.087 (8,17% 
do Estado), possui densidade populacional na ordem de 5,89 hab/km², sendo a mais próxima da 
média estadual. 

Dois municípios se destacam na Região: Colinas do Tocantins e Guaraí. Com a abertura da BR-153 
(Belém-Brasília) houve grande afluência de pessoas vindas de diversas partes do País à procura de 
terras, como também para abertura de comércio e em busca de empregos. Atualmente, segundo 
COLINAS ([s.d.]), o município de Colinas do Tocantins é um importante produtor de gado bovino no 
Estado Tocantins. 

Considerando apenas a população economicamente ativa, 19,45% da PEA labora em atividades de 
agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. Do restante, os setores indústria, 
turismo e alojamento e saúde correspondem a 8,41, 4,89 e 1,25%, respectivamente.  

O município de Guaraí tem o maior IDH (0,741), sendo acompanhado por Colinas do Tocantins 
(0,701), Brasilândia do Tocantins (0,684) Arapoema (0,68) e Colméia (0,671). Em contrapartida os 
municípios de Juarina, Tupiratins, Couto Magalhães, Goianorte, Pequizeiro e Bandeirantes do 
Tocantins apresentam os piores valores de IDH. 

Em relação ao abastecimento de água, Colinas do Tocantins (95,07% de atendimento) em primeiro, 
seguido por Guaraí (90,23%). 

A população de analfabetos na faixa de idade entre 10 a 17 anos é de 24,4% em Guaraí e de 43,9% 
em Colinas do Tocantins. Em Guaraí o emprego informal é de 26,38%, enquanto em Colinas do 
Tocantins apresenta uma taxa de 36,6%. Colinas possui o terceiro maior rebanho bovino da região, 
na ordem de 117.500 reses, atrás do município de Arapoema (142.000 cabeças) e de Bandeirantes 
do Tocantins (146.300 unidades animal), Guaraí com suas 111.500 reses, ocupa a quarta posição da 
Região Noroeste.  

Não obstante os dados positivos, os municípios de Juarina e de Pau D'Arco possuem dados 
preocupantes; o primeiro possui o pior IDH da sua região (0,584), enquanto ambos não possuem 
esgotamento sanitário. 

Em relação ao ensino, a Região faz uso majoritário da rede pública.  

Os dados médios de emprego informal na Região-Programa (30,16%) fazem com que ela seja a 
segunda mais bem colocada no Estado, nesse quesito, estando logo atrás da Região Sudoeste (Ilha do 
Bananal). O município de Tupirama tem 22,99% de empregos informais, Bernardo Sayão 26,2%, 
Guaraí 26,38% e Fortaleza do Tabocão 28,3%. Por outro lado, as municipalidades de Bandeirantes 
do Tocantins, Juarina, Colméia, Colinas do Tocantins e Itaporã do Tocantins apresentam os maiores 
porcentuais de empregos informais, 41,37, 39,25, 38,24, 36,6 e 36,04 respectivamente. 

A Região é bastante heterogênea em relação à morte de causa violenta. Enquanto Itaporã do 
Tocantins não apresentou morte por causa violenta, Fortaleza do Tabocão apresentou um 
porcentual elevado, na ordem de 30,77%.  

Nessa Região a densidade animal é 11 vezes maior que a humana. Ela contribui isoladamente com 
15,61% do total estadual (1.261.300 de cabeças), o que corresponde à maior participação de gado do 
Tocantins. Não obstante ser a maior detentora de gado tocantinense, possui também, dentre os seus 
municípios, o terceiro em menor número total de cabeças de gado, Tupirama. Dentre os maiores 
contingentes destacam-se os municípios de Bandeirantes do Tocantins, Arapoema, Colinas do 
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Tocantins, Guaraí e Bernardo Sayão, com 146.300, 142.000, 117.500, 111.500 e 96.000 cabeças de 
gado, respectivamente.  

O total de área plantada na Região-Programa Noroeste é de 41.505 ha, correspondentes a 5,68% da 
área plantada com lavoura em todo o Tocantins. Deste total, 66,62% são plantios de soja e 6,99% de 
cana-de-açúcar, sendo este o segundo melhor índice de aproveitamento de área por cana-de-açúcar 
no Estado. A soja plantada nessa Região corresponde a 6,66% da produção estadual, enquanto a de 
cana-de-açúcar é de 10,58%.  

Nessa Região, ocorre a transição da mata do Cerrado para a Floresta Amazônica (Floresta 
Ombrófila). Ela fica entre os rios Araguaia, a oeste, e Tocantins, a leste, que ofertam belas praias e 
vegetação povoadas por pássaros e animais silvestres, favorecendo a exploração do turismo. 

5.7 Região-Programa Norte 

A Região-Programa Norte compreende 13 municípios: Aragominas, Araguaína, Araguanã, 
Babaçulândia, Carmolândia, Filadélfia, Muricilândia, Nova Olinda, Palmeirante, Piraquê, Santa Fé do 
Araguaia, Wanderlândia e Xambioá. Seu território abrange 21.124,29 km² (7,61%) da área do Estado 
e sua população é de 233.417 habitantes, a segunda maior do Estado (16,87% da população 
estadual), com densidade populacional de 11,05 hab/km², também a segunda maior do Estado. 

Araguaína foi instalada como município em 1959, mas o desenvolvimento econômico e social 
somente começou a partir de 1960, com a construção da rodovia Belém-Brasília (BR-153), o que fez 
com que a cidade crescesse em relação às mais próximas, muitas delas maiores e mais antigas. 
Atualmente, possui economia bastante diversificada. Além da agricultura e da pecuária, destacam-se 
o comércio local e o Distrito Agroindustrial de Araguaína - DAIARA, contando com quatro frigoríficos 
de referência nacional (Assocarne, Frinorte Alimentos, Boiforte Frigoríficos e SBS Indústria e 
Comércio de Derivados de Carne). O frigorífico Assocarne está cadastrado no Sistema de Inspeção 
Estadual - SIE, o que permite a livre comercialização dentro das fronteiras estaduais. Os demais 
frigoríficos estão cadastrados no Sistema de Inspeção Federal - SIF, o que permite a comercialização 
nos mercados nacional e internacional. São encontrados também curtumes, em pequeno número, 
especializados na produção de couro wet blue. Mais recentemente a instalação de faculdades 
impulsionou a iniciativa privada na construção civil.  

Por sua vez, Babaçulândia teve como primeira atividade econômica o extrativismo do coco-babaçu e, 
em seguida, a agropecuária. Porém, ao contrário de Araguaína, com a abertura da BR-153 
Babaçulândia sofreu estagnação, uma vez que o comércio voltou-se para a rodovia e o impulso 
econômico e urbanístico voltou-se para os povoados que surgiam à beira da estrada, ficando as 
cidades ribeirinhas do Araguaia e Tocantins entregues ao esquecimento econômico (@CIDADES, 
[s.d.]). 

 Apenas 6,55% da PEA desempenha atividades de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e 
aquicultura. Os setores de alimentação e alojamento (4,64%), saúde (2,90%) e educação (2,73%) 
empregam a PEA local em porcentuais que, quando comparados com os de outras Regiões, 
representam a maior diversificação tocantinense. 

O IDH médio é da ordem de 0,630. O maior IDH da Região Norte é o de Araguaína (0,752), que ocupa 
a quarta posição no Estado. Após Araguaína, seguem os municípios de Xambioá, Babaçulândia, 
Carmolândia e Wanderlândia, com 0,671, 0,642, 0,64 e 0,638, respectivamente. Palmeirante, 
Aragominas, Muricilândia, Araguanã e Santa Fé detêm os menores IDH, 0,571, 0,593, 0,596, 0,604 e 
0,616, respectivamente. 



Diagnóstico da Dinâmica Social e Econômica do Estado do Tocantins 

Inventário Socioeconômico  80 

A densidade populacional em Araguaína é de 37,62 hab/km², enquanto a de Babaçulândia é de 5,83 
hab/km², ficando dois municípios entre elas, Wanderlândia e Xambioá, com respectivos 8 e 9,68 
hab/km². Enquanto Araguaína é a primeira colocada nos quesitos IDH e implantação de rede de 
coleta de esgoto (0,752 de IDH e 2,45% de esgotamento), Babaçulândia fica com a segunda colocação 
dentro da Região Norte, com valores de 0,642 de IDH e apenas 0,18% de coleta de esgoto; além 
desses dados, Araguaína também é líder regional na implantação de rede de água (93,94% de 
atendimento), em população (150.484 habitantes) e em rebanho bovino (222.700 reses). 

O município de Palmeirante possui 33,04% de abastecimento urbano de água, IDH de 0,571 e 
40,72% da mão de obra local empregada informalmente.  

No que se refere ao ensino, apenas Araguaína não é tão dependente da rede de ensino público para o 
atendimento de sua população.  

O esgotamento sanitário por rede geral e fluvial em domicílios urbanos é deficiente em quase toda a 
Região Norte, com dado pouco mais diferenciado dos demais somente no município de Araguaína, 
mesmo assim apenas 2,45% de sua malha urbana é dotada de esgotamento sanitário.  

O rebanho bovino contribui com 13,44% do total estadual, possuindo isoladamente 1.085.950 reses. 
Essa Região possui o segundo maior plantel estadual de gado no município de Araguaína, que 
isoladamente possui 222.700 cabeças de gado. Seguindo Araguaína, temos os municípios de Santa Fé 
do Araguaia, Piraquê, Araguanã e Xambioá, que possuem 121.500, 96.600, 94.500 e 93.400 reses 
cada um.  

A área plantada com lavoura temporária é de 22.299 ha, o que corresponde a 3,05% da área 
plantada com esse tipo de lavoura em todo o Estado do Tocantins. Deste total, 1,75% é ocupado por 
cana-de-açúcar e 30,49% com por soja. 

Em relação ao turismo, pode-se considerar o lago da UHE de Estreito como o principal atrativo 
turístico, uma vez que a instalação da UHE culminou em obras de compensação que originaram a 
infraestrutura permanente de balneário e shows, o que movimenta a região aos finais de semana e 
principalmente na temporada de julho a agosto. Outro atrativo existente na região, porém não muito 
divulgado, é o Monumento Natural de Árvores Fossilizadas - Monaf, localizado em Bielândia, distrito 
de Filadélfia. 

5.8 Região-Programa Sudeste 

A Região-Programa Sudeste faz divisa com Goiás e Bahia, compreendendo 20 municípios: Almas, 
Arraias, Aurora do Tocantins, Chapada da Natividade, Combinado, Conceição do Tocantins, 
Dianópolis, Lavandeira, Natividade, Novo Alegre, Novo Jardim, Paranã, Pindorama do Tocantins, 
Ponte Alta do Bom Jesus, Porto Alegre do Tocantins, Rio da Conceição, Santa Rosa do Tocantins, São 
Valério, Taguatinga e Taipas do Tocantins. Abrange um território de 47.180,999 km², o que 
correspondente a 16,99% da totalidade da superfície do Estado do Tocantins, sendo a maior das 
Regiões estudadas. Possui uma população de 118.110 habitantes (8,54% da população estadual) e 
densidade populacional de 2,50 hab/km². 

O povoamento de Dianópolis remonta 1750, com a fundação de um povoado na aldeia dos índios 
Acroás, região de grandes minas de ouro. Coube aos jesuítas o agrupamento dos índios locais em 
aldeamentos, surgindo desses as primeiras habitações que deram origem ao arraial de São José do 
Duro. Região rica em ouro aluvionar, foi chamada primeiramente de São José do Duro, sendo “Duro” 
a simplificação de “D’ouro”. Posteriormente a cidade passou a se chamar Dianópolis, em homenagem 
às senhoras do lugar que se chamavam “Custodiana”, conhecidas pela alcunha de “Diana”. Vários 
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projetos estão sendo desenvolvidos nesse município, sendo o mais importante o Projeto Manuel 
Alves, que consiste na construção de uma barragem no rio Manuel Alves, que fará parte de um 
sistema de irrigação (@CIDADES, [s.d.]). 

Do total da população da Região-Programa Sudeste, considerando a PEA, 23,71% trabalha nas 
atividades de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, sendo essa a maior 
população, em termos porcentuais, empregada nessas atividades dentro do Tocantins. Do restante 
da PEA, 8,84% sobrevive da atividade de alojamento e alimentação, 4,74% da indústria e 1,94% da 
construção civil.  

A Região Sudeste possui valor médio de IDH mais próximo da realidade estadual, com diferença para 
mais de apenas 0,004. O destaque interno é do município de Dianópolis, que apresenta IDH na 
ordem de 0,701, sendo o décimo colocado no Estado. Em seguida vêm os municípios de Novo Alegre, 
Combinado, Aurora do Tocantins, Natividade, Lavandeira, Arraias e Porto Alegre do Tocantins, com 
0,699, 0,697, 0,677, 0,673, 0,66, 0,651 e 0,645, respectivamente. Por sua vez, Conceição do Tocantins, 
Santa Rosa do Tocantins, Paranã, Novo Jardim, Taipas do Tocantins, Ponte Alta do Bom Jesus e 
Pindorama do Tocantins apresentam os mais baixos dados de IDH.  

A maior população da Região também está em Dianópolis (19.112 habitantes), seguida por 
Taguatinga (15.051 habitantes) e Arraias (10.645).  

A área plantada no município de Dianópolis também é a mais significativa da Região, perfazendo um 
total 34.960 ha plantados com cultivos temporários.  

Conceição do Tocantins possui o menor IDH da Região-Programa (0,592). O município, junto com 
Combinado, Lavandeira, Novo Jardim, Ponte Alta do Bom Jesus, Rio da Conceição e Taipas do 
Tocantins, Conceição do Tocantins, não possui esgotamento sanitário. 

Taipas do Tocantins não conta com estrutura particular de ensino (100% da rede pública). Os outros 
19 municípios fazem uso da rede pública, com valores acima de 90%, apenas Dianópolis possui 
18,94% da sua população fazendo uso de rede particular de ensino.  

O emprego informal se apresenta com dados médios de 29,11%, enquanto o Estado tem 32,11%. Os 
seis municípios mais bem classificados são Taipas do Tocantins, Novo Jardim, Porto Alegre do 
Tocantins, Dianópolis, Arraias e Taguatinga, com 20,91, 23,24, 26,66, 26,77, 31,15 e 33,91%, 
respectivamente).  

O esgotamento sanitário por rede geral e fluvial em domicílios urbanos é um dos mais deficientes do 
Estado, onde 18 dos 20 municípios que compõem a Região apresentam dados menores que 1% de 
atendimento.  

No tocante à violência, a Região é a terceira maior média entre as Regiões Programa estudadas 
(16,93%), logo atrás das Regiões Sul e Sudoeste. Os piores dados referem-se aos municípios de Rio 
da Conceição, Chapada da Natividade, Ponte Alta do Bom Jesus, Novo Alegre e Conceição do 
Tocantins, com respectivos 37,50, 31,25, 29,63, 25%. 

No tocante ao plantel bovino, contribui com 11% do total estadual, possuindo isoladamente 888.770 
reses. Na Região Sudeste os municípios de Arraias, Taguatinga, Paranã, Natividade, São Valério, 
Pindorama do Tocantins e Aurora do Tocantins são os maiores detentores de rebanhos bovinos, com 
156.585, 114.297, 105.941, 55.865, 52.857, 51.063 e 48.010 reses, respectivamente.  

Em relação à lavoura temporária, o total de área plantada na Região Sudeste é de 86.509 ha, o que 
equivale a 11,83% da área plantada com lavoura temporária no Estado. Deste total, 3,83% é ocupado 
por cultivos de cana-de-açúcar e 60,29% por soja. A produção de soja nessa região corresponde a 



Diagnóstico da Dinâmica Social e Econômica do Estado do Tocantins 

Inventário Socioeconômico  82 

12,55% da produção estadual, enquanto a de cana-de-açúcar é de 12,09%. Dianópolis, Santa Rosa do 
Tocantins, Chapada da Natividade, Arraias, Taguatinga e Pindorama do Tocantins são responsáveis 
por 34.960, 18.505, 7.638, 5.000, 3.940 e 2.405 ha desse total.  

Ainda no setor primário, destacam-se também a agricultura tipicamente tradicional, com cultivos de 
arroz, milho e mandioca; e a pecuária diversificada, com bovinocultura, suinocultura, caprinocultura, 
ovinocultura, avicultura e piscicultura. Tem-se ainda uma agricultura moderna, dividida em duas 
grandes atividades: soja e fruticultura. Nesse âmbito, cabe ressaltar o aumento da produção de soja 
na última década, que passou de pouco menos de 17.000 toneladas, em 2002, para mais de 140.000 
toneladas em 2008. Em Arraias, encontra-se a única destilaria de álcool do Tocantins (Tocantins 
Açúcar e Álcool). 

Quanto ao setor secundário, cabe mencionar especialmente a extração e o beneficiamento do 
calcário agrícola, recurso natural que caracteriza essa Região, a maior produtora e exportadora, 
principalmente para o oeste da Bahia, onde ocorre a abertura de novas áreas para o plantio da soja. 
Essa característica torna a Região muito importante para o desenvolvimento da atividade agrícola, 
considerando que o calcário é insumo básico para a abertura de novas áreas no cerrado. 

Deve-se destacar também o Projeto de Irrigação Manuel Alves, localizado no município de 
Dianópolis, que compreende a implantação de infraestrutura para irrigação de área-piloto de 5.000 
ha para cultivo de frutas, grãos, entre outros. As obras do projeto consistem em barragem de 
perenização do rio Manuel Alves e implantação de sistema de captação, distribuição e drenagem de 
água. O empreendimento beneficia diretamente a população de Dianópolis, e indiretamente as 
comunidades dos municípios vizinhos de Almas e Porto Alegre do Tocantins. No âmbito econômico e 
social, o projeto busca condições para eliminar a pobreza da região, dinamizando a economia com o 
aumento da renda regional e das receitas públicas, viabilizando, assim, o acesso da população a 
melhores condições de vida. 

Além do projeto Manuel Alves, há o programa Propertins. O programa de perenização das águas do 
Tocantins (Propertins), que visa tornar permanente a disponibilidade de água em diversas bacias e 
sub-bacias hidrográficas da região Sudeste, propiciará boas condições para o desenvolvimento da 
fruticultura na região, estando prevista a criação de um polo de fruticultura irrigada para exploração 
do abacaxi, coco, mamão e maracujá. A barragem vai atender à irrigação inicial de 5 mil hectares, 
podendo alcançar uma área de 20 mil hectares. 

5.9 Região-Programa Sudoeste (Ilha do Bananal) 

A Região-Programa Sudoeste (Ilha do Bananal) conta com seis municípios: Araguaçu, Cristalândia, 
Dueré, Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão e Sandolândia. Ocupa um território de 37.957,71 
km² (13,67% do Estado), a segunda maior área territorial, embora possua uma população de 52.575, 
a segunda menor do Estado (3,80%). Sua densidade populacional é de 1,39 hab/km², também a 
segunda menor do Estado. 

Em relação ao IDH, Dueré (0,679) posiciona-se em 21º no Estado. Lagoa da Confusão, Sandolândia e 
Formoso do Araguaia são os três municípios que apresentam os piores dados de IDH, 
respectivamente, 0,627, 0,659 e 0,67. 

Araguaçu apresenta o menor índice de analfabetos entre os 10 e 17 anos (33,3%). Também possui 
uma liderança positiva quando investigada a questão da violência por meio da consideração de 
mortes não naturais, na ordem de 13,33%. 
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Em relação ao rebanho bovino, Araguaçu é o maior detentor regional de reses, na ordem de 280.317 
cabeças, seguido por Formoso do Araguaia (219.635 reses) e Sandolândia (150.401 reses). 

O município de Lagoa da Confusão possui o maior porcentual de analfabetos entre 10 e 17 anos 
(76,8%) e a maior participação regional no emprego informal, na ordem de 45,25% da PEA. Não 
obstante, com 20 anos de instalação, Lagoa da Confusão está entre os dez maiores PIBs do Tocantins, 
o que revela uma alta concentração de renda nesse município.  

Em todos os municípios da Região predomina o ensino público, e apenas Formoso do Araguaia 
demonstra algum grau de dependência/existência da rede particular (87,96% de uso da rede 
pública).  

A Região-Programa tem o menor valor de emprego informal no Tocantins (6%). Formoso do 
Araguaia e Sandolândia apresentam 32,37 e 32,77%, respectivamente, e Cristalândia possui 34,83%. 
Os maiores valores de emprego informal são dos municípios de Lagoa da Confusão, Dueré e 
Araguaçu, 45,25, 39,73 e 36,74%, respectivamente. 

Em relação à violência, a Região possui a maior média entre aquelas estudadas, 21,32%. Para efeito 
de comparação, o Tocantins possui uma média de 14,40% de mortes de causa violenta. Os piores 
dados estão localizados nos municípios de Sandolândia, Formoso do Araguaia e Lagoa da Confusão, 
que apresentam 33,33, 29,35 e 19,51%, respectivamente.  

A Região possui 954.048 reses. Araguaçu, Formoso do Araguaia e Sandolândia são os municípios que 
mais possuem gado dentro de seus territórios, na ordem de 280.317, 219.635 e 150.401 reses, 
respectivamente.  

O total de área plantada é de 112.965 ha, o que corresponde a 15,45% da área plantada com lavoura 
temporária do Tocantins. Deste total, apenas 0,11% é ocupado com cana-de-açúcar e 32,44% com 
soja. A produção de soja nessa Região corresponde a 8,82% da estadual, enquanto a de cana-de-
açúcar é de apenas 0,46%. Destaca-se Lagoa da Confusão, com 60.260 ha de área destinada ao 
plantio temporário. Formoso do Araguaia e Dueré somam, respectivamente, 38.274 e 8.585 ha de 
lavoura temporária.  

Em relação às Terras Indígenas, nessa Região está presente o Parque do Araguaia, localizado nos 
municípios de Lagoa de Confusão e Formoso do Araguaia. O município de Formoso do Araguaia dá 
acesso às aldeias indígenas Wari Wari, Fontoura e Santa Izabel do Morro. Se não fosse pela presença 
de índios Carajás, Javaés e Caras-Pretas, boa parte da região do Baixo Araguaia-Bananal ficaria 
praticamente abandonada até 1949. Uma das causas desse desinteresse inicial de colonização foi a 
predominância de áreas sujeitas a alagamentos no período das chuvas, principalmente no município 
de Formoso do Araguaia, que constituem as várzeas do Formoso e Javaé, hoje consideradas da maior 
relevância para a produção de grãos. É nessa região sujeita à inundação periódica que se encontra a 
maior área contínua apta para a cultura irrigada, com aproximadamente 1,2 milhão de hectares no 
vale do rio Javaés, favorecendo a produção de grãos e a pecuária. Implantado em 1979, o Projeto Rio 
Formoso, de agricultura irrigada em terras contínuas, é o maior projeto de arroz irrigado em área 
contínua do mundo, constituída de solos hidromórficos e/ou aluviais, bem como tem todas as 
condições climáticas para obtenção de excelentes produtividades. Mas com o início dos projetos, 
começaram também os latifúndios, com grandes extensões de terras improdutivas (SILVA et al., 
2008). 

Na Região está localizado o Parque Nacional do Araguaia, unidade de conservação federal de 
proteção integral criada em 1971, com o objetivo de proteger parte do ecossistema de transição 
entre o Cerrado e a Floresta Amazônica, os dois maiores biomas brasileiros. Ocupando um terço da 
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Ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo, sua área abrange uma extensa planície inundável, 
composta pelo funil entre os rios Javaés e Araguaia. Na época das cheias, a área fica coberta pelas 
águas, provocando inundações por toda a ilha. Devido a esse regime de águas caracterizado por 
períodos de chuvas e estiagem, o ecossistema da região pode ser comparado ao do Pantanal, 
possuindo, portanto, grande biodiversidade. A Ilha do Bananal é considerada um dos mais 
importantes santuários ecológicos brasileiros, abrigando em suas terras as riquezas da fauna e flora 
do Cerrado, Pantanal e mata amazônica. A região é reduto da pesca esportiva no Estado, praticada 
durante todo o ano em suas diversas modalidades. Peixes como o tucunaré, pirarucu, surubim, jaú e 
caranha são atrativos para pescadores de várias partes do Brasil e do mundo. Juntos os rios Javaé, 
Formoso e Xavante, além de lagoas naturais e represas, comportam cerca de 300 espécies de peixes, 
dentre as quais quase 50 são considerados peixes esportivos. 

A Região apresenta grande potencial turístico, possuindo belas paisagens, flora e fauna, tendo a Ilha 
do Bananal como referência de um ecossistema perfeito ao turismo ecológico e ao desenvolvimento 
de pesquisa.  

5.10 Região-Programa Sul 

A Região-Programa Sul compreende 12 municípios tocantinenses: Aliança do Tocantins, Alvorada, 
Cariri do Tocantins, Crixás do Tocantins, Figueirópolis, Gurupi, Jaú do Tocantins, Palmeirópolis, 
Peixe, São Salvador do Tocantins, Sucupira e Talismã. Abrange um território de 22.446,026 km² 
(8,08% do Estado) e tem uma população de 129.904 (9,39% do Estado).  

Destaca-se o município de Gurupi, no limite divisório de águas entre o rio Araguaia e rio Tocantins, 
às margens da BR-153 (Rodovia Belém-Brasília), terceira maior cidade do Tocantins, sendo o polo 
regional de toda parte sul do Estado.  

As principais fontes de renda dos municípios são a pecuária e a agricultura, mas em Gurupi é 
crescente a importância do comércio e da educação regional. A criação e a história de Gurupi estão 
intimamente relacionadas com a BR-153. (@CIDADES, [s.d.]). 

Em relação a PEA, 7,58% é empregada nas atividades de alojamento e alimentação, 7,24% em 
atividades de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, 5,08% na indústria e 
1,12% na construção civil.  

A Região-Programa Sul é o grande destaque dentre todas as Regiões estudadas. Em relação ao IDH, 
possui um valor médio de 0,672.  

O município de Gurupi possui o IDH mais alto, de 0,759, seguido de Alvorada (0,708), Figueirópolis 
(0,689), Peixe (0,674) e Palmeirópolis (0,673). Por outro lado, São Salvador do Tocantins, Crixás do 
Tocantins, Talismã e Cariri do Tocantins apresentam os baixos IDH da Região Sul, 0,605, 0,644, 0,654 
e 0,662, respectivamente. 

Gurupi é o município com maior implantação de rede de água (97% de atendimento), no entanto 
conta com somente 0,35% de esgotamento sanitário implantado. Ela é a segunda cidade em rebanho 
bovino, na ordem de 113.926 reses. Em relação ao emprego informal, 23,75% da PEA encontra-se 
informalmente empregada, 

A Região-Programa Sul tem alto porcentual de uso da rede pública de ensino, salvo em Gurupi, que 
tem se configurado cada vez mais como um centro estadual de prestação de serviços particulares de 
ensino.  

Crixás do Tocantins é o único que possui mais da metade de sua população informalmente 
empregada, 56,84%.  
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O esgotamento sanitário por rede geral e fluvial em domicílios urbanos é quase que inexistente, se 
apresentando com valores de zero em oito municípios.  

A Região possui a segunda maior média do Estado (17,05%) quanto a óbitos por morte violenta. Os 
municípios que elevam essa média são: Aliança do Tocantins, Cariri do Tocantins, Jaú do Tocantins e 
Talismã, com 39,29, 33,33, 22,73 e 20,00%, respectivamente.  

No tocante ao plantel bovino, a Região Sul contribui com 12,95% do total estadual, possuindo 
isoladamente 1.046.625 reses. Os maiores rebanhos estão nos municípios de Peixe, Gurupi, 
Figueirópolis, Talismã e Jaú do Tocantins, com 208.593, 113.926, 108.927, 106.622 e 87.259 cabeças, 
respectivamente.  

É nessa Região que se encontra um dos maiores frigoríficos do Estado, o Cooperfrigu, que exporta 
carne para 20 países. O setor agroindustrial dispõe do Parque Agroindustrial de Gurupi - PAIG, com 
diversas indústrias em funcionamento, destacando-se a frigorífica, a alimentícia, a metalurgia, a 
construção civil (pré-moldados), a de bebidas, de beneficiamento de arroz e de informática. A cidade 
é o centro de referência em saúde na região e conta com diversas universidades (destaque para o 
Centro Universitário UnirG e o compus da UFT e do IFTO) e duas escolas técnicas agrícolas. 

As lavouras temporárias ocupam 55.641 ha, onde 0,15% é plantado com cana-de-açúcar e 82,04% 
com soja. Os municípios de Alvorada, Peixe, Figueirópolis, Sucupira e Cariri do Tocantins possuem as 
maiores áreas plantadas, com 4.315, 10.720, 8.650, 6.446 e 5.435 ha cultivados cada um. 

Os projetos de grande porte, em função da proximidade com a rodovia BR-153 e a ferrovia Norte-Sul, 
estão trazendo uma nova dimensão econômica regional.  

A empresa Braxcel Celulose já possui uma grande base de terras e florestas em desenvolvimento na 
região de Peixe e Gurupi (Região Sul) e São Valério (Região Sudeste), com o intuito de instalar uma 
fábrica na cidade de Peixe para produção de 1.500.000 ADtB/a de celulose branqueada de 
Eucalyptus, para exportação, atendendo aos mercados da América Latina, dos Estados Unidos, da 
Europa Ocidental e da Ásia. Embora a operação esteja prevista apenas para 2018, essa expectativa já 
começa a se refletir na região, com a modificação de plantios perenes e sazonais e áreas de pecuária 
para o plantio de Eucalyptus. A nova unidade industrial em Peixe terá capacidade para produzir até 
1,5 milhão de toneladas de celulose branqueada de eucalipto por ano, com perspectiva de iniciar sua 
operação no último trimestre de 2018. 

Ainda em relação à infraestrutura, outro grande diferencial na região é a UHE Peixe/Angical, que está 
localizada no rio Tocantins, sendo vinculada à interconexão norte-sul para o fornecimento de energia 
dentro do Brasil.  

Embora possa vir a diversificar a economia regional, o município de Peixe é conhecido pela Praia da 
Tartaruga. São quase 226 mil metros quadrados de água e de areia, muito bem servidos em termos 
de infraestrutura. Na temporada de praia, o aquecimento do comércio local chega até 60%, gera 
cerca de 200 empregos diretos, 800 indiretos e há o envolvimento de toda comunidade de Peixe, que 
já terceiriza 50% das atividades da praia. 

Outros eventos pontuais dinamizam a região e devem ser também incentivados. Por exemplo, o 
Carnaval de Gurupi é muito procurado por goianos e brasilienses, chamando também atenção de 
pessoas do Brasil inteiro. Festas de pecuária são comuns nos municípios tocantinenses, inclusive 
com a concorrência devido à profusão de eventos em uma mesma data. 

 



Diagnóstico da Dinâmica Social e Econômica do Estado do Tocantins 

Inventário Socioeconômico  86 

 



ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO 

6. Economia 87 

6 
ECONOMIA 

O Produto Interno Bruto do Estado do Tocantins cresceu acima da média brasileira desde 1991. 

Entre 1991 e 2001, a taxa de crescimento média anual do PIB do Estado foi de 5,2% a.a. enquanto 
para o Brasil essa taxa foi de apenas 1,7% a.a. Entre 2002 e 2006, a taxa de crescimento média anual 
do Estado se manteve em 5,2% a.a., enquanto a taxa brasileira subiu em média 3,5% a.a. Entre 2006 
e 2011 o PIB do Estado cresceu, em média, 5,7% ao ano, enquanto a média nacional ficou em 4,2% 
a.a. 

Esse crescimento ao longo dos últimos 20 anos fez com que a participação do Estado no PIB nacional 
mais do que dobrasse, passando de 0,18% do PIB nacional em 1991 para 0,44% em 2011, o que 
representa uma taxa média anual de crescimento da participação de 4,6% a.a. 

Entre 2006 e 2011 o PIB per capita do Estado passou de R$ 10,2 mil para R$ 12,9 mil ao ano, o que 
significa que o PIB per capita do Estado era 43% e 40% menor do que o PIB per capita nacional, que 
foi de R$ 18,0 mil e R$ 21,5 mil nos anos de 2006 e 2011. Ou seja, apesar do crescimento, ele não foi 
suficiente para alterar significativamente a distância entre o PIB per capita estadual e nacional. Isso 
pode ser explicado pelo fato de a população do Estado ter crescido mais do que a média nacional, ou 
seja, o crescimento do PIB não foi suficiente para reduzir a diferença regional do PIB per capita, pois 
o crescimento populacional foi na mesma magnitude que o crescimento do PIB (em valores 
correntes). 

Constata-se diferença em termos de composição setorial do PIB, principalmente no que diz respeito 
à importância do setor público. Enquanto para o Brasil a administração pública representa cerca de 
13% do PIB, no Estado do Tocantins o setor respondia, em 2002, por 20% do PIB, patamar que subiu 
para 22% em 2006 e atingiu 27% em 2011, o que pode ser constatado na Figura 9. O setor de 
Comércio e Serviços, que representa 44% do PIB brasileiro, no Estado do Tocantins é de cerca de 
30%, inversamente ao setor Agropecuário, cuja participação no PIB brasileiro é de aproximadamente 
5%, no Estado do Tocantins foi de 17% em 2006 e caiu para 16% em 2011. No caso do setor 
Industrial, a participação é semelhante para o Brasil e para o Estado. Apesar de a participação 
setorial ser bastante semelhante, é preciso ficar claro que a composição intrassetorial é bastante 
distinta, em especial no setor Industrial e no setor de Comércio e Serviços, cujas diferenças são 
bastante significativas, se analisadas mais a detalhadamente. 

Na Tabela 6 estão as taxas médias anuais de crescimento do PIB segundo os setores e para as 
Regiões-Programa do Estado do Tocantins, no período 2006-2011. As taxas de crescimento variaram 
bastante entre as regiões e os setores. Chama atenção a taxa média anual do PIB da Região Sul, que 
foi de 2,6% a.a. no período, abaixo, portanto, da taxa média do Estado. As regiões do Bico do 
Papagaio, Centro-Oeste e Norte tiveram menos que a média do Estado. Os destaques positivos ficam 
por conta das Regiões Central, Leste, Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste, todas com crescimento 
acima da média do Estado para o período 2006-2011. O crescimento das regiões deve ser analisado 
com cautela, pois o elevado crescimento se deve principalmente à base inexpressiva de algumas 
regiões, como é o caso da Leste, o que faz com que a taxa de crescimento seja extremamente elevada. 
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Figura 12. Produto interno bruto municipal do Estado do Tocantins em 2011 
Fonte: IBGE, 2011. 
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Os municípios de Palmas, Araguaína e Gurupi figuram entre os maiores PIBs do Estado e os 
municípios com os menores PIBs são Carrasco Bonito, Monte Santo do Tocantins e Lizardia. De 
acordo com a Tabela 7, os municípios com os maiores PIBs estão em crescimento econômico desde 
2005. A Tabela 8 demonstra que os municípios com PIBs mais baixos do Estado também apresentam 
tendência ao crescimento, com exceção do município de Tupiratins, que apresentou uma queda 
acentuada de 2010 para 2011, variando de 28.938 mil reais para 18.606 mil reais no período. O 
município de Tupiratins conta com uma população de 2.097 habitantes, de acordo com o Censo 
Demográfico de 2010, e apresentou, em 2011, um valor adicionado bruto dos serviços a preços 
correntes de 11.169 mil reais, da indústria, a preços correntes de 1.786 mil reais e um valor 
adicionado bruto da agropecuária a preços correntes de 5.035 mil reais. 

Tabela 7. Produto interno bruto a preços correntes, impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos 
a preços correntes e valor adicionado bruto a preços correntes total e por atividade econômica, e 
respectivas participações: municípios com os 20 maiores PIBs em 2011 

Municípios 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Palmas - TO 1.715.032 1.933.480 2.258.905 2.613.946 2.964.944 3.923.401 3.736.563 
Araguaína - TO 1.074.219 1.172.943 1.258.661 1.449.014 1.584.019 1.922.899 1.998.034 
Gurupi - TO 668.859 742.107 750.207 850.307 935.476 1.102.557 1.199.425 
Porto Nacional - TO 289.215 314.190 346.812 443.389 486.819 669.889 749.941 
Paraíso do Tocantins - TO 355.554 358.268 422.206 421.103 495.760 583.422 640.390 
Miracema do Tocantins - TO 351.846 296.852 414.799 526.073 558.255 594.372 601.781 
Pedro Afonso - TO 137.176 92.129 119.882 200.816 220.076 220.936 382.691 
Peixe - TO 301.003 236.791 269.280 276.094 277.202 333.991 332.147 
Lagoa da Confusão - TO 128.350 116.223 155.896 243.080 263.605 303.102 327.516 
Guaraí - TO 147.627 142.213 184.495 240.567 285.671 302.667 325.772 
Colinas do Tocantins - TO 153.972 223.645 270.873 235.593 243.396 285.908 315.822 
Formoso do Araguaia - TO 177.796 162.677 187.813 213.205 252.103 300.677 309.878 
Campos Lindos - TO 128.673 111.367 159.521 210.349 226.921 246.225 254.333 
Dianópolis - TO 115.768 113.683 165.414 211.330 217.537 219.460 253.973 
Araguatins - TO 90.798 102.880 112.083 129.528 152.975 199.145 206.060 
Xambioá - TO 59.144 63.976 68.919 94.475 117.527 175.227 175.187 
Paranã - TO 39.285 43.736 50.497 58.274 63.581 180.246 175.062 
Nova Olinda - TO 99.612 118.313 135.775 98.664 123.579 149.058 174.475 
Alvorada - TO 57.201 72.857 83.068 109.084 122.983 148.171 171.319 
Taguatinga - TO 63.179 72.765 85.667 101.995 110.382 126.194 168.225 

Fonte: IBGE, Sistema IBGE de Recuperação Automática. Disponível em: <http://www.sidra.ibge.gov.br>. Acesso 
em: out. 2014. 

Tabela 8. Produto interno bruto a preços correntes, impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos 
a preços correntes e valor adicionado bruto a preços correntes total e por atividade econômica, e 
respectivas participações: Municípios com os 20 menores PIBs em 2011 

Municípios 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
São Félix do Tocantins - TO 5.067 5.368 6.160 6.837 8.395 8.990 9.985 
Oliveira de Fátima - TO 6.897 7.792 9.270 11.463 11.601 12.527 11.955 
Rio da Conceição - TO 7.265 8.598 9.101 12.328 13.020 13.377 12.486 
Chapada de Areia - TO 7.822 7.607 8.728 10.047 11.329 13.271 13.340 
Cachoeirinha - TO 7.638 8.360 9.868 11.071 12.022 13.622 13.652 
Lavandeira - TO 6.242 8.090 9.581 10.932 12.132 12.851 14.214 
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Municípios 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Taipas do Tocantins - TO 6.996 8.008 9.841 11.305 11.973 13.862 14.298 
Santa Terezinha do Tocantins - TO 9.579 10.259 11.579 13.608 14.404 16.471 16.056 
Novo Alegre - TO 8.845 9.578 10.812 12.489 14.081 16.835 17.637 
Juarina - TO 11.272 11.569 12.214 14.266 16.442 18.432 18.410 
Tupiratins - TO 10.464 11.270 20.169 29.344 30.625 28.938 18.606 
Centenário - TO 10.167 11.975 14.187 18.646 17.948 18.481 18.862 
Porto Alegre do Tocantins - TO 10.820 11.605 13.089 15.140 15.896 18.028 19.498 
Santa Tereza do Tocantins - TO 9.617 10.493 12.023 13.782 16.743 20.105 20.311 
Luzinópolis - TO 10.606 12.309 15.340 15.740 16.693 18.615 20.326 
Maurilândia do Tocantins - TO 10.283 12.160 15.346 18.752 17.599 19.204 20.510 
Abreulândia - TO 10.672 12.214 14.225 15.975 17.492 19.130 20.648 
Lizarda - TO 10.001 11.543 12.974 15.257 17.417 20.409 21.123 
Monte Santo do Tocantins - TO 10.968 11.831 12.770 16.323 17.893 20.318 21.953 
Carrasco Bonito - TO 11.642 11.926 12.996 14.606 17.383 21.086 21.954 

Fonte: IBGE, Sistema IBGE de Recuperação Automática. Disponível em: <http://www.sidra.ibge.gov.br>. Acesso 
em: out. 2014. 

Em relação ao PIB per capita, a média estadual é muito próxima da média da Região Norte do Brasil, 
em cerca de 93% em 2011, a saber, R$12.800,00 contra R$13.800,00. Entretanto, é muito distante da 
média brasileira, equivalendo a 60% de R$ 21.500,00. A Região-Programa com menor PIB per capita 
é a Extremo Norte (Bico do Papagaio), antiga área de concentração de população empobrecida, com 
valor equivalente à metade do Estado. Entretanto, cumpre destacar que os maiores valores ocorrem 
na Região-Programa Sudoeste (Ilha do Bananal), principalmente pelo desempenho do município de 
Lagoa da Confusão, com PIB per capita acima da média brasileira devido à sua grande produtoção de 
arroz irrigado, além de soja, feijão e milho. Também, a Região-Programa Sul apresenta alto PIB per 
capita, sobretudo pelo desempenho dos municípios de Peixe, em virtude do desenvolvimento do 
turismo, e Cariri do Tocantins, um grande centro de agropecuária bovina. Outro município com 
significativo PIB per capita é Mateiros, na Região-Programa Leste (Jalapão), que concentra a 
produção artesanal, o turismo, como porta de entrada para o Jalapão, e a produção de soja.  

Nos itens a seguir procura-se detalhar alguns aspectos relevantes da economia do Estado, como 
setor industrial, serviços, agropecuária, mineral, turismo, piscicultura, além de apresentar a 
economia do Estado em relação às suas importações e exportações. 

6.1. Produção industrial 

Segundo a FIETO, apesar da importância do comércio exterior para a estratégia inicial de 
industrialização e para o acúmulo de reservas financeiras, o mercado doméstico e o investimento 
interno na economia têm efeito positivo para fomentar o crescimento econômico da indústria 
nacional em momento de crises. Esse fato contribui para melhorar a capacidade instalada, 
permitindo a indústria aumentar seu potencial e expandir seu parque industrial. Para que o Brasil 
possa ter condições para se tornar um país altamente competitivo, é necessário um mecanismo que 
possa estimular o crescimento, que são políticas de incentivos que visam à industrialização das 
commodities e ao seu beneficiamento dentro do País, agregando valor e preços aos produtos, tudo 
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isso visando expandir a capacidade da indústria nacional de processar e expandir seu parque 
industrial, sempre buscando a conquista de novos mercados[13]. 

O aumento das importações e a perda de competitividade das exportações de manufaturados 
brasileiras são um inibidor do ciclo de crescimento da indústria nacional.  

Isto porque, se por um lado as perspectivas de expansão da demanda são bastante positivas, por 
outro, há um risco não desprezível com relação à capacidade de oferta, o que compromete a 
capacidade industrial em ambientes cada vez mais competitivos, deixando clara a ineficiência diante 
do cenário internacional. 

A atividade econômica industrial do Estado do Tocantins contempla, segundo FIETO (2012), 3.175 
unidades de produção, ativas e formais, que geram 31.332 empregos formais. O setor industrial do 
Estado do Tocantins, segundo dados das indústrias cadastradas na FIETO (2012), apresenta 13 
segmentos industriais, a saber: 

• Indústria Gráfica 

• Indústria da Alimentação 

• Indústria da Comunicação 

• Indústria da Construção Civil e do Mobiliário 

• Indústria da Informática 

• Indústria da Joalheria e Lapidação de Pedras Preciosas 

• Indústria de Fiação e Tecelagem 

• Indústria de Instrumentos Musicais e Brinquedos 

• Indústria do Vestuário e do Artefato de Couro 

• Indústria Extrativa 

• Indústria Mecânica, Metalúrgica e de Material Elétrico 

• Indústria Química, Petroquímica e Farmacêutica 

• Indústrias Urbanas 

Analisando a distribuição das indústrias por segmento, observa-se que 47% delas são do setor da 
Construção Civil e Mobiliário, seguidos da Indústria Mecânica, Metalúrgica e de Material Elétrico, 
com 18 e 14% das indústrias são do Ramo da Alimentação (Figura 13). 

O segmento relativo à Indústria Gráfica integra 129 indústrias, que empregam um total de 218 
funcionários, e são representadas por empresas de porte pequeno e micro. As dez indústrias que 
empregam maior quantitativo de funcionários estão localizadas em Palmas, Gurupi, Araguaína e 
Paraíso do Tocantins (Tabela 9). Os municípios de Araguaína e Palmas concentram 54% dos 
trabalhadores em indústrias gráficas no Estado. 

                                                             
[13] Fonte: FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO TOCANTINS. Disponível em: <http://www.fieto.com.br/DownloadArquivo 

.aspx?c=146522b8-c92f-4494-88d8-d1866a8fc900>. Acesso em: 6 out. 2014. 
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Figura 13. Distribuição dos segmentos industriais no Estado do 
Tocantins - 2011 
Fonte: FIETO, Perfil da Indústria, 2012. 

Tabela 9. Detalhamento das principais indústrias gráficas com maior quantitativo de empregados 

Razão Social Descrição do CNAE Município 
Qtd . 

Empregados 

Tipografia Ipiranga Ltda. 
Impressão de Material Para Uso 
Publicitário 

Araguaína 17 

Gráfica e Editora Primavera 
Ltda. ME 

Impressão de Material Para Outros 
Usos 

Palmas 17 

Gráfica e Editora Capital Ltda. 
ME 

Serviços de Pré-impressão Palmas 13 

Técnica Comunicação Visual 
Ltda. 

Impressão de Material Para Uso 
Publicitário 

Palmas 13 

Aplik Comunicação Visual Ltda. 
Me 

Impressão de Material Para Uso 
Publicitário 

Gurupi 12 

Gráfica e Editora Paranaense 
Ltda. 

Serviços de Pré-impressão Gurupi 12 

Gráfica Sto. Antônio Ltda. 
Impressão de Material Para Outros 
Usos 

Araguaína 10 

Tipografia Goiás Ltda. Serviços de Pré-impressão Araguaína 10 

Graficart - Indústria Gráfica e 
Editora Ltda. EPP 

Impressão de Material Para Outros 
Usos 

Palmas 8 

J. S. Oliveira & Cia Ltda. ME Serviços de Pré-impressão 
Paraíso do 
Tocantins 

7 

Fonte: FIETO, Perfil da Indústria, 2012. 

O setor Indústria de Alimentação no Estado do Tocantins possui empresas que variam de grande 
porte a microempresas. Estão cadastradas na FIETO 432 indústrias, contando com 4.155 
empregados. As maiores empresas estão apresentadas na Tabela 10. 
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Tabela 10. Detalhamento das principais indústrias do setor de Alimentação com maior quantitativo 
de empregados 

Razão Social Descrição do CNAE 
Nome do  

Município 
Qtd  

Empregados 
Porte 

Minerva S.A. Frigorífico - Abate de Bovinos Araguaína 878 Grande 

Paraíso Ind. Com. de 
Alimentos e Abate de Aves 
Ltda. 

Abate De Aves 
Paraíso do 
Tocantins 

530 Grande 

Lopesco Indústria de 
Subprodutos Animais Ltda. 

Fabricação de outros Produtos 
Alimentícios não Especificados 
Anteriormente 

Colmeia 354 Grande 

Plena Alimentos Ltda. Frigorífico - Abate de Bovinos 
Paraíso do 
Tocantins 

285 Grande 

Boiforte Frigoríficos Ltda. Frigorifico - Abate de Bovinos Araguaína 228 Grande 

Tobasa Bioindustrial de 
Babaçu S.A. 

Fabricação de Óleos Vegetais 
Em Bruto, Exceto Óleo de Milho 

Tocantinópolis 154 Médio 

Cesilio Agroindustrial Ltda. Frigorífico - Abate de Bovinos 
Paraíso do 
Tocantins 

144 Médio 

Gelnex Indústria e Comercio 
Ltda. 

Fabricação de Pós- Alimentícios Araguaína 125 Médio 

Tambora Agroindústria e 
Comercio de Pescados Ltda. 

Preservação de Peixes, 
Crustáceos e Moluscos 

Almas 108 Médio 

CDA - Companhia de 
Distribuição Araguaia 

Beneficiamento de Arroz 
Paraíso do 
Tocantins 

103 Médio 

Fonte: FIETO, Perfil da Indústria, 2012. 

Araguaína e Paraíso do Tocantins concentram cerca de 70% dos empregados em indústrias de 
alimentação de grande porte no Estado, sobretudo frigoríficos e abate de bovinos, beneficiamento de 
arroz e fabricação de pós-alimentícios. 

A Minerva S.A. (“Companhia”) é uma das líderes da América do Sul na produção e comercialização de 
carne in natura, gado vivo e seus derivados, atuando também nos segmentos de processamento de 
carne bovina, suína e de aves. A companhia Minerva é a segunda maior exportadora de carne e a 
maior exportadora de gado vivo do Brasil. Com crescimento médio de 39% ao ano desde 2001, a 
receita líquida da Minerva alcançou a marca de R$ 4,4 bilhões em 2012, no Brasil. Em Araguaína, a 
filial foi fundada em maio de 2007, e tem como atividades econômicas o Frigorífico, o abate de 
bovinos, a capacidade de abate de 800 cabeças/dia e a desossa para 300 cabeças/dia, conforme 
dados da companhia (http://ri.minerva.ind.br).  

A indústria do setor de comunicação conta com oito empresas cadastradas, sendo a de maior 
destaque a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com 768 empregados, seguida pelo Jornal do 
Tocantins, representado pela empresa J CAMARA & IRMAOS S.A., com nove funcionários. 

O setor da Indústria da Construção Civil e do Mobiliário destaca-se com 18.632 empregados, de um 
total de 1469 indústrias. Na Tabela 11 estão listadas as indústrias de grande porte. 
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Tabela 11. Detalhamento das dez indústrias do setor da construção civil com maior quantitativo de 
empregados 

Razão Social Descrição do CNAE 
Nome do 

Município 
Qtd 

Empregados 
Porte 

UF 

Telemont Engenharia de 
Telecomunicações S.A. 

Construção de Estações e Redes 
de Telecomunicações 

Palmas 8430 Grande 

Supermix Concreto S.A. 
Outras Obras de Engenharia Civil 
não Especificadas Anteriormente 

Palmas 1127 Grande 

Enecol, Construção, 
Engenharia e Manutenção 
Ltda. 

Construção de Estações e Redes 
de Distribuição de Energia 
Elétrica 

Araguaína 338 Grande 

Selvat Serviços de 
Eletrificação Ltda. 

Construção de Estações e Redes 
de Distribuição de Energia 
Elétrica 

Araguaína 313 Grande 

Ete Construções e 
Montagens Elétricas Ltda. 

Construção de Estações e Redes 
de Distribuição de Energia 
Elétrica 

Palmas 256 Grande 

Indústria de Artefatos de 
Cimento do Norte Ltda. 

Fabricação de Estruturas Pré-
moldadas de Concreto Armado, 
em Série e Sob Encomenda 

Araguaína 194 Médio 

Votorantim Cimentos 
N/NE S.A. 

Fabricação de Cimento Xambioá 178 Médio 

Cetel Instalações Elétricas 
Ltda. 

Instalação e Manutenção Elétrica Gurupi 174 Médio 

I.GE.CO. do Brasil Spa 
Construção de Obras-De-Arte 
Especiais 

Palmas 128 Médio 

Comando Norte 
Construtora Ltda. 

Instalação e Manutenção Elétrica 
Paraíso do 
Tocantins 

123 Médio 

Fonte: FIETO, Perfil da Indústria, 2012. 

Cerca de 60% dos empregados das maiores indústrias da construção civil do Estado encontram-se 
no município de Palmas, principalmente empresas de construção de estações e redes de 
telecomunicações, obras de engenharia civil e obras de arte especiais.  

Fundada em 1975, a Telemont - Engenharia de Telecomunicações S.A. - é uma empresa prestadora 
de serviços, estruturada originalmente para o desenvolvimento de atividades associadas à 
implantação de redes telefônicas. Ela é especializada na Implantação, Operação e Manutenção da 
Planta de Telecomunicações (http://www.danhebert.com.br/telemont/index.php). 

A Supermix Concreto S.A. é uma empresa que atua na área de engenharia de concreto, mais 
especificamente na mistura, no transporte e no lançamento de concreto usinado na central. Hoje 
conta com mais de 3 mil colaboradores e aproximadamente 2.000 equipamentos, e está presente em 
23 Estados do Brasil e em sete localidades no Estado norte-americano da Flórida. Mantém uma 
capacidade de entrega acima de 5 milhões de metros cúbicos de concreto por ano e está capacitada 
para o atendimento a obras de pequeno, médio e grande portes, a partir das mais de 100 filiais ou de 
centrais de canteiro. 

O segmento Indústria da Joalheria e Lapidação de Pedras Preciosas conta com duas empresas em 
lapidação de gemas: a Colorgems Ltda., no município de Peixe, com 36 empregados, foi responsável 
pela exportação de até US$ 1 milhão de janeiro a dezembro de 2012, conforme dados do Ministério 
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do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; e a Pelicanos Lapid. Compras e Vendas de 
Pedras Preciosas Ltda., em Araguaína. 

O segmento de Indústria de Fiação e Tecelagem conta com 90 empregados e 25 empresas. Já a 
Indústria do vestuário e do artefato de couro abrange 165 empresas, com 753 empregados, sendo as 
maiores a JBS (Friboi), líder mundial em processamento de carne bovina, ovina e de aves, além de ter 
uma forte participação na produção de carne suína. Com mais de 185 mil colaboradores no mundo 
todo, a companhia possui 340 unidades de produção e atua nas áreas de alimentos, couro, biodiesel, 
colágeno, embalagens metálicas e produtos de limpeza. Outra empresa, a Brascouros, fornece 
produtos para a linha calçadista, moveleira, gráfica, de bolsas e cintos. A Durlicouros é especializada 
em curtimento de couro wet blue, crust e acabado. Sua primeira unidade foi montada na cidade de 
Erechim - RS, em 1960, ainda de forma artesanal, e posteriormente se expandiu para os Estados do 
Mato Grosso, Pará, Tocantins, Paraná e Rio Grande do Sul. 

Existe um total de 123 indústrias extrativas, com 965 empregados no Estado. Na Tabela 12 estão 
detalhas as indústrias extrativas com maior quantitativo de empregados. 

Tabela 12. Detalhamento das dez indústrias extrativas com maior quantitativo de empregados 

Razão Social 
Nome 

Fantasia 
Descrição do CNAE 

Nome do 
Município 

Qtd . 
Empregados 

Caltins Calcário 
Tocantins Ltda. 

Caltins 
Extração de Calcário e Dolomita e 
Beneficiamento Associado 

Bandeirante
s do 

Tocantins 
119 

Pedreira Tocantins 
Ltda. 

Pedreira 
Extração e Britamento de Pedras e 
outros Materiais para Construção e 
Beneficiamento Associado 

Peixe 59 

Calcário 
Cristalândia Ltda. 

Calcário 
Cristalândi
a 

Extração de Calcário e Dolomita e 
Beneficiamento Associado 

Lagoa da 
Confusão 

49 

V. G. Cezar & Filha 
Ltda. 

Mineração 
Cezar 

Extração de Areia, Cascalho ou 
Pedregulho e Beneficiamento 
Associado 

Palmas 45 

Rio Novo 
Mineração Ltda. 

 
Atividades de Apoio à Extração de 
Minerais Metálicos não Ferrosos 

Almas 44 

Nativa Mineração 
Limitada 

 
Extração de Minerais para Fabricação 
de Adubos, Fertilizantes e outros 
Produtos Químicos 

Natividade 44 

Calta-Calcário 
Taguatinga Ltda. 

 
Extração de Calcário e Dolomita e 
Beneficiamento Associado 

Taguatinga 44 

Geominas 
Minerações Ltda. 

Geominas 
Minerações 

Extração de Minério de Metais 
Preciosos 

Natividade 42 

Britacal Ind. E Com 
de Brita e Calcário 
Brasília Ltda. 

 
Extração de Calcário e Dolomita e 
Beneficiamento Associado 

Dianópolis 41 

Mineração Rio 
Formoso Ltda. 

 
Extração de Minerais para Fabricação 
de Adubos, Fertilizantes e outros 
Produtos Químicos 

Formoso do 
Araguaia 

33 
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Razão Social 
Nome 

Fantasia 
Descrição do CNAE 

Nome do 
Município 

Qtd . 
Empregados 

Natical Natividade 
Calcário Ltda. 

Natical 
Extração de Calcário e Dolomita e 
Beneficiamento Associado 

Natividade 33 

Nacal - Natividade 
Calcário Agrícola 
Ltda. 

Nacal 
Calcário 
Agrícola 

Extração e Britamento de Pedras e 
outros Materiais para Construção e 
Beneficiamento Associado 

Natividade 30 

Physical Extração 
Ind. E Com. De 
Minérios Ltda. 

Britafort 
Extração de Minerais para Fabricação 
de Adubos, Fertilizantes e outros 
Produtos Químicos 

Filadélfia 29 

Nativo Mineradora 
Ltda. 

Primacal 
Extração de Calcário e Dolomita e 
Beneficiamento Associado 

Taguatinga 29 

Mito-Mineração 
Tocantins Ltda. 

 Extração de Minério de Ferro 
Jau do 

Tocantins 
20 

Fonte: FIETO, Perfil da Indústria, 2012. 

Natividade e Taguatinga concentram 50% dos empregados em indústrias extrativas no Estado, 
principalmente na extração de minerais para fabricação de adubos e fertilizantes, extração de areia, 
cascalho e pedregulho e também trabalhando na área de beneficiamento do calcário e da dolomita. 

Em relação ao segmento Indústria Mecânica, Metalúrgica e de Material Elétrico foram cadastradas 
572 indústrias no Tocantins, segundo dados de 2012, com um total de 762 empregados. Na Tabela 
13 estão listadas as indústrias que mais empregam no setor. 

Tabela 13. Detalhamento das indústrias do setor mecânica, metalúrgica e de material elétrico com 
maior quantitativo de funcionários 

Razão Social Descrição do CNAE 
Nome do 

Município 
Qtd. 

Empregados 

Urufer Ind. e Com de 
Produtos Siderúrgicos Ltda. 

Fabricação de Produtos de Trefilados De 
Metal Padronizados 

Palmas 54 

Vibella Indústria e Comércio 
De Implementos 
Rodoviários Ltda. 

Fabricação de Cabines, Carrocerias e 
Reboques Para Caminhões 

Palmas 41 

Gurufer Ind. e Com. de 
Produtos Siderúrgicos Ltda. 

Fabricação de Produtos de Trefilados de 
Metal Padronizados 

Gurupi 26 

União Ind. e Com. de 
Produtos Metalúrgicos Ltda. 

Fabricação de Tanques, Reservatórios 
Metálicos e Caldeiras para Aquecimento 
Central 

Gurupi 26 

Eletran Transformadores 
Ltda. 

Manutenção e Reparação de Geradores, 
Transformadores e Motores Elétricos. 

Araguaína 25 

CPA Centro de Pintura 
Automotiva Ltda. 

Serviços de Manutenção e Reparação 
Mecânica de Veículos Automotores 

Palmas 25 

Estruturas de Aço Araguaia 
Ltda. 

Fabricação De Estruturas Metálicas Palmas 24 

Smaniotto & Mendes Ltda. - 
Me 

Fabricação de Artigos de Serralheria, 
Exceto Esquadrias 

Palmas 24 
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Razão Social Descrição do CNAE 
Nome do 

Município 
Qtd. 

Empregados 

Metalúrgica Do Norte Ltda. 
Epp 

Fabricação De Tanques, Reservatórios 
Metálicos e Caldeiras para Aquecimento 
Central 

Gurupi 22 

Du Gregório Implementos 
Rodoviários Ltda. 

Serviços de Manutenção e Reparação 
Mecânica de Veículos Automotores 

Paraiso do 
Tocantins 

22 

Cavalcanti e Martins Ltda. 
Recondicionamento e Recuperação de 
Motores para Veículos Automotores 

Gurupi 21 

Nesso Implementos 
Rodoviários Ltda. 

Fabricação de Cabines, Carrocerias e 
Reboques para Caminhões. 

Araguaína 20 

Metal Líder Industria e 
Comércio de Ferragens 
Ltda. 

Fabricação de Esquadrias de Metal 
Paraiso do 
Tocantins 

20 

Sigma Motores e 
Transformadores Ltda. 

Manutenção e Reparação de Geradores, 
Transformadores e Motores Elétricos 

Gurupi 17 

Frois & Frois Ltda. 

Manutenção e Reparação de Maquinas e 
Equipamentos de Terraplenagem, 
Pavimentação e Construção, exceto 
Tratores 

Palmas 17 

Araguaína Diesel Bombas 
Injetoras Ltda. 

Serviços de Manutenção e Reparação 
Mecânica de Veículos Automotores 

Araguaína 15 

Indústria Tocantinense de 
Transformadores Elétricos 
Ltda. 

Manutenção e Reparação de Geradores, 
Transformadores e Motores Elétricos 

Paraiso do 
Tocantins 

14 

Tonellotto, Tonellotto & 
Tonellotto Ltda. 

Recondicionamento e Recuperação de 
Motores para Veículos Automotores 

Gurupi 13 

R.Diass Indústria, Comércio 
e Serviços de Refrigeração 
Ltda. 

Fabricação de Máquinas e Aparelhos de 
Refrigeração e Ventilação para uso 
Industrial e Comercial, Peças e Acessórios 

Palmas 12 

Marizardo Gomes 
Manutenção e Reparação de Máquinas e 
Equipamentos para Agricultura e Pecuária 

Araguaína 9 

Fonte: FIETO, Perfil da Indústria, 2012. 

Com 108 indústrias, o segmento Indústria Química, Petroquímica e Farmacêutica tem um total de 
2.268 empregados. A principal é a Pedro Afonso Açúcar e Bioenergia S.A., com 1.148 empregados 
diretos, pertencente à Bunge. É a primeira unidade greenfield e a oitava usina produtora de açúcar e 
bioenergia da empresa no Brasil. Com investimentos totais na ordem de R$600 milhões e capacidade 
inicial de moagem de 2,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por ano, a usina utiliza tecnologia 
moderna, realiza plantio e colheita totalmente mecanizados, além de aproveitar integralmente o 
bagaço da cana para produção de energia elétrica, processo conhecido como co-geração. Localizada 
em um terreno de 94 ha na zona rural do município de Pedro Afonso, a unidade produz álcool 
combustível, açúcar e energia elétrica de alta eficiência, a partir do processamento industrial da 
cana-de-açúcar. 

Outra indústria de destaque no setor é a Itafós Mineração Ltda., com 166h empregados, localizada 
em Arraias. É uma subsidiária da MbAC Fertilizer Corp., importante produtora integrada dos 
fertilizantes fosfato e potássio nos mercados brasileiro e latino-americano. 
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Por fim, em relação ao segmento Indústrias Urbanas, foram cadastradas, em 2012, 133 empresas, 
com 2.651 empregados, destacando-se a Companhia de Saneamento do Tocantins, ou 
FOZ/Saneatins, com 1.571 empregados diretos, e a Companhia de Energia Elétrica do Estado do 
Tocantins - Celtins, com 351 empregados diretos. 

Os dados a seguir (Tabela 14) fornecem uma visão geral das unidades locais industriais, de empresas 
industriais com cinco ou mais pessoas ocupadas, segundo as divisões de atividades, no que se refere 
ao Valor Bruto da Produção Industrial. 

Tabela 14. Valor bruto da produção industrial em mil reais (2007) 

Divisão de Atividades 
Valor Bruto da Produção 

Industrial (Mil Reais) 

Indústrias de transformação 1.248.787 

Fabricação de produtos alimentícios e bebidas 910.439 

Fabricação de produtos de minerais não metálicos 73.927 

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e 
calçados 

70.272 

Fabricação de produtos químicos 63.872 

Fabricação de artigos de borracha e plástico 61.043 

Fabricação de produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos 18.799 

Edição, impressão e reprodução de gravações 15.536 

Fabricação de máquinas e equipamentos 8.433 

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 7.181 

Fabricação de móveis e indústrias diversas 5.708 

Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias 4.162 

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 3.693 

Fabricação de produtos de madeira 2.986 

Fabricação de produtos têxteis 1.433 

Fonte: IBGE. Pesquisa Industrial Anual. Empresa Classificação Nacional de Atividades Econômicas, CNAE. 

O mapa apresentado na Figura 14 mostra as empresas industriais presentes no Estado do Tocantins, 
segundo dados da FIETO (2012); o mapa da Figura 15 apresenta o quantitativo de empregados do 
setor de Indústria em 2012; e a Figura 16 indica o segmento da principal indústria do município. 

Em 2011 Tocantins destacou-se, em relação às demais unidades da federação, principalmente na 
produção de carnes de bovinos frescas ou refrigeradas, de arroz semibranqueado ou branqueado, 
polido, brunido, parboilizado ou não, e em pedras britadas (Tabela 15). 

Segundo a FIETO (2012), no Estado há a predominância de indústrias de micro e pequeno porte, que 
representam 97,19% das empresas formais e ativas, enquanto as empresas de médio porte 
representam 2,36% e as de grande porte, 0,44%. Esse fato demonstra a força e a importância que 
das micro e das pequenas empresas têm no Estado, o que, consequentemente, contribui para o seu 
desenvolvimento[14]. 

 

                                                             
[14] Fonte: FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO TOCANTINS. Disponível em: <http://www.fieto.com.br/Download 

Arquivo.aspx?c=42439206-378b-42f2-be40-089d7cc7d3c5>. Acesso em: 6 out. 2014. 
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Figura 14. Número de indústrias por município em 2012 
Fonte: FIETO, Guia Industrial do Tocantins, 2012. 
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Figura 15. Número de empregados nas indústrias no Estado do Tocantins em 2012 
Fonte: FIETO, Guia Industrial do Tocantins, 2012. 
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Figura 16. Segmento da principal indústria do município em 2012 

Fonte: FIETO, Guia Industrial do Tocantins, 2012. 



Diagnóstico da Dinâmica Social e Econômica do Estado do Tocantins 

Inventário Socioeconômico  104 

Tabela 15. Produção e vendas dos 100 maiores produtos e/ou serviços industriais, segundo a posição 
nacional em valor das vendas, com indicação da descrição dos produtos e das Unidades da Federação 
- 2011 

Descrição do Produto e Unidades 
da Federação 

Unidade 
de Medida 

Produção Vendas 

Quantidade Valor (1 000 
R$) 

Quantidade Valor 
(1.000 R$) 

Carnes de bovinos frescas ou 
refrigeradas 

t 4.675.383 27.930.458 4.046.142 24.131.151 

Rondônia   283.329 2.014.753 225.282 1.705.209 

Acre   17.404 115.161 17.404 115.161 

Pará   514.683 3.133.272 420.219 2.508.426 

Tocantins   184.747 1.074.028 168.021 958.333 

Rio Grande do Norte   4.687 28.843 4.630 28.154 

(...)   46.813 302.471 36.046 236.280 

Arroz semibranqueado ou 
branqueado, polido, brunido, 
parboilizado ou não 

t 4.609.648 5.574.900 4.035.559 4.718.443 

Rondônia   62.817 71.620 62.817 71.620 

Tocantins   30.143 33.556 42.425 44.139 

(...)   9.747 12.481 9.726 12.453 

Pedras britadas m3 138.536.535 4.484.910 122.103.659 3.912.044 

Tocantins   1.897.180 60.355 1.125.925 43.950 

Maranhão   643.664 29.950 643.664 29.950 

(...)   2.443.150 78.900 2.431.985 78.525 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa Industrial Anual - Produto, 2011. 

Os municípios com os maiores porcentuais de empregos formais no setor Industrial são Palmas, com 
53,9% do total; seguido por Araguaína, com 12,1%; Paraíso do Tocantins, com 7,3%; Gurupi, com 
4,7%; e Pedro Afonso, com 3,8%. 

A Figura 17 ilustra a distribuição das unidades de produção e do emprego formal do segmento 
Industrial nos 20 maiores municípios do Estado. Esses municípios foram eleitos por concentrar 
grande parte das empresas (85%) e dos empregos na indústria (94%). O município de Palmas é o 
primeiro colocado em ambos os critérios, devendo ser ressaltado que ele tem mais que o dobro de 
empresas e empregos industriais que o segundo colocado (Araguaína). A explicação para essas 
concentrações tem raízes históricas, como é o caso de Araguaína, Paraíso e Gurupi. Estes municípios 
localizam-se às margens da rodovia Transbrasiliana (BR 153), que foi o eixo por onde, a partir da 
década de 1960, penetraram no Estado os capitais vindos do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Porto 
Nacional, uma das cidades mais antigas do Estado, já foi importante porto fluvial e herdou dessa 
circunstância a cultura dos “negócios” industriais. Palmas, a mais nova capital do País, deve sua 
admissão nesse universo às políticas de desenvolvimento promovidas pelo executivo estadual, desde 
sua fundação. 

Palmas, com o maior PIB do Tocantins, tem a construção civil como a atividade de maior 
representatividade na área da indústria, com atuação de 84% do setor, destacando-se as obras 
públicas. Araguaína, conhecida como a capital econômica do Estado, tem destaque para a construção 
civil e a indústria de transformação, no que se refere ao setor industrial. Gurupi recebeu considerável 
impulso com a chegada da rodovia Belém-Brasília em 1957, e hoje se estende ao longo das margens 
da rodovia. A indústria representou 27,9% do valor adicionado total, com ênfase na construção civil 
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ainda cultivam o receio de encontrar políticas que possam desestimular e burocratizar todas as 
cadeias de negócios no processo de fabricação, comercialização interna e exportação [15].  

6.2 Setor Terciário  

O setor terciário representa uma parcela significativa do Produto Interno Bruto do Estado (Figura 
20), tendo atingido em 2011 cerca de dois terços do PIB estadual (TOCANTINS, 2012). É, portanto, 
um setor estruturante das relações econômicas regionais, sendo o que mais gera emprego e renda 
para a população do Estado. 

 
Figura 20. Participação dos setores econômicos (valor 
adicionado) - em milhões - 2011 
Fonte: SEPLAN, Adaptado por DIDERT/SEDECTI, 2013.  

O salto qualitativo no PIB do setor terciário em relação aos demais setores da economia no Estado 
ocorreu a partir de 2006, pois entre 2005 e 2011 o PIB dos setores primário e secundário cresceu 
uma vez e meia cada, ao passo que o PIB do setor terciário cresceu quase duas vezes e meia no 
mesmo período. Isso significa que a diversificação e a sofisticação do comércio e dos serviços vêm 
provocando transformações importantes na economia estadual (Figura 21). 

Apesar de a concentração do crescimento do setor terciário ocorrer em cidades principais como 
Palmas, Araguaína e Gurupi, em que o comércio e a prestação de serviços, acrescidos da implantação 
de novos serviços públicos, são mais especializados e sofisticados, a expansão do terciário é geral, 
abrangendo também as pequenas cidades, porém com atividades mais simples de trocas primárias, 
principalmente alimentação e vestuários. 

                                                             
[15].Fonte: FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO TOCANTINS. Disponível em: <http://www.fieto.com.br/Download 

Arquivo.aspx?c=9b8368cc-ee31-4c6a-9905-559857169baa>. Acesso em: 6 out. 2014. 
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Figura 21. Evolução do PIB por setores econômicos e evolução (%) em 
relação ao ano anterior 
Fonte: SEPLAN - planilha de projeções do PIB / Tocantins. Adaptado por 
DIDERT/SEDECTI, 2013. 

Impulsionado pela implementação e pelo fortalecimento de pequenos e microempresários, o Estado 
marca o maior crescimento proporcional de Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, embora ainda 
represente cerca de 0,5% do PIB do País e 8% da Região Norte. Ainda que haja correlação entre os 
dois indicadores, o crescimento do comércio tem sido sempre superior ao crescimento do PIB, e 
mesmo em cenário de estagnação, como em 2009 e 2012, o comércio vem crescendo fortemente 
(Figura 22).  

 
Figura 22. Crescimento do volume de vendas do comércio e do PIB (em %) no 
Brasil: 2007 a 2014 
Fonte: IBGE, Pesquisa Mensal do Comércio e Contas Nacionais. 

O desempenho do comércio varejista, medido pelo indicador de crescimento das vendas, encerrou 
2013 com resultados superiores ao do PIB. Ambos cresceram, em termos reais, 4,3 e 2,5%  ̧
respectivamente. 

A despesa de consumo das famílias, componente fundamental do PIB, sob a ótica da demanda, 
aumentou 2,6% em 2013, décimo ano consecutivo de crescimento. Essa expansão foi favorecida pelo 
avanço de 2,3% da massa salarial, em termos reais, e pelo acréscimo de 7,6% (em termos nominais) 
do saldo de operações de crédito do sistema financeiro com recursos livres para as pessoas físicas. O 
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aumento do salário mínimo, os reajustes dos pisos regionais, os programas de transferências de 
renda e o crescimento do volume de crédito têm contribuído para os bons resultados do setor. Além 
disso, somente entre 2008 e 2013 o Brasil gerou 11 milhões de empregos formais, reduzindo a taxa 
de desemprego e aumentando fortemente a formalização, o que teve impacto direto sobre o 
desempenho do comércio (DIEESE, 2014).  

Segundo dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC-IBGE), em 2013 o setor vendeu, no Brasil, 
4,3% a mais do que em 2012. O Estado do Tocantins cresceu 4,9% no período, superior à média 
nacional. A análise por segmentos do comércio demonstra que hipermercados e supermercados 
(40.407 novos postos), varejista de ferragens, madeira e material de construção (28.451 novos 
postos) e varejista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário (25.000 novos postos) 
contribuíram significativamente para a geração positiva de vagas.  

Dos grupos ligados ao comércio de veículos, destacam-se o varejista de combustíveis para veículos 
automotores (6º) e o comércio de peças e acessórios para veículos automotores (7º). Juntos, eles 
representaram 13,1% dos dez maiores saldos. 

No Brasil, os empregados admitidos no comércio receberam, em média, R$ 964,24 em 2013, 
aumento nominal de 9,3% em relação a 2012 (R$ 882,43). Descontada a inflação do período, o 
aumento real foi de 3,54%, reflexo do mercado de trabalho aquecido, das negociações dos pisos 
salariais e da política de valorização do salário mínimo. No Tocantins, a proporção média entre o 
valor do salário do pessoal admitido e do desligado é muito próxima à média nacional (Tabela 16). 

Tabela 16. Salário médio dos admitidos e desligados no setor do comércio - Brasil e Tocantins - 
2013 (em R$) 

UF Saldo das Movimentações 
(Adm. - Desl.) Salário Médio Relação Salário Adm./ Salário Desl. 

(%) 
  Admitidos (Adm.) Desligados (Desl.)  

Tocantins 1.874 822,01 885,99 92,8 
Brasil 314.397 964,24 1.026,11 94,0 

Fonte: MTE. Caged. 

A jornada de trabalho do comércio foi maior que a dos setores econômicos, apesar de apresentar 
uma melhoria em relação ao ano anterior. Os rendimentos dos trabalhadores continuam baixos, 
situação esta agravada pela alta rotatividade. Permanecem ainda os desafios históricos e estruturais, 
como os citados, além da informalidade. 

O setor terciário é, também, o que mais emprega no Estado, chegando a representar acima de 80% 
dos empregos formais. Esse desempenho é atribuído aos empregos voltados à administração 
pública, que chega a 43% dos empregos totais e está acima de 50% dos empregos do setor terciário 
(ver Figura 23, a seguir). O setor de atividade que mais cresceu de 2011 para 2012, em termos 
proporcionais, foi o extrativo mineral, porém em termos absolutos o comércio e os serviços 
agregaram 8.375 colocações formais. 
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Figura 23. Estoque de empregos formais por setor de atividade em 2011 e 2012 
Fonte: RAIS - Decreto n. 76.900/75MTE[16]. 

Segundo o Sebrae do Estado do Tocantins[17], o número de novos pequenos negócios tem aumentado 
a cada ano, o que vem contribuindo para alavancar não só a economia, mas também para promover 
o desenvolvimento nos municípios. Um estudo setorial das micro e pequenas empresas (MPEs) e dos 
microempreendedores individuais (MEIs) no Tocantins, feito pelo Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas do Estado do Tocantins (Sebrae/TO), aponta que o setor de comércio é o que 
possui a maior concentração dos pequenos negócios. O estudo foi fundamentado em dados extraídos 
da base de abril de 2013 do Simples Nacional e do Portal do Empreendedor. Em abril de 2013, o 
Estado do Tocantins contava com 47.434 empresas, sendo 48% classificadas como micro e pequenas 
empresas e 52% como microempreendedores individuais. De acordo com o estudo, 47,9% das 
empresas do Estado atuam no setor de comércio, 44,4% desenvolvem atividades no setor de 
serviços, 7,6% são do setor da indústria e 0,2%, do agronegócio.  

As atividades que lideram o ranking estadual são o comércio varejista de artigos de vestuários e 
acessórios; o comércio varejista armazém; os cabeleireiros; os restaurantes; os bares; as obras de 
alvenaria; o comércio de peças e acessórios para veículos automotores; o comércio varejista de 
materiais de construção em geral; e o comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e 
higiene pessoal. 

Os municípios do Estado do Tocantins com atividade econômica relativa ao comércio, com 80% ou 
mais em relação aos demais setores, são Sampaio (83%), Carrasco Bonito (81,40%) e Maurilândia do 
Tocantins (80%), na Região-Programa Extremo Norte (Bico do Papagaio); Recursolândia (83%), na 
Região-Programa Nordeste; e Lizarda (81%), na Região-Programa Leste (Jalapão). Essas cidades, 
com estrutura econômico-produtiva simples, sem especialização na transformação de recursos 
naturais e na oferta de serviços mais complexos, concentram a intermediação de trocas econômicas 
simples, como o pequeno comércio local, não raro de produtos alimentícios e de pequenos objetos de 
consumo diário.  

Em relação ao setor de serviços, os municípios com maiores porcentuais em relação aos demais são: 
Lajeado (58,60%) e Palmas (55,90%), na Região-Programa Central; Fortaleza do Tabocão, localizado 
ao longo da BR-153, lidera com 62,75% na Região-Programa Noroeste; o município de Mateiros com 
60% no setor serviços, localiza-se na Região-Programa Leste (Jalapão), cujas principais atividades 

                                                             
[16] MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/data/files/FF80808145B26962014615E7 

210E4F9D/tabelas.pdf>. Acesso em: mai. 2014. 
[17] AGÊNCIA SEBRAE DE NOTÍCIAS - ASN. Disponível em: <http://www.to.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/TO/Maioria-dos-pequenos-

neg%C3%B3cios-no-Tocantins-est%C3%A1-no-setor-de-com%C3%A9rcio>. Acesso em: mai. 2014. 
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6.3 Agropecuária 

Os termos agricultura e agropecuária não apresentam consenso na sua definição no Brasil. Por isso, 
muitas vezes eles têm sido utilizados como sinônimos na economia brasileira. Por falta de consenso, 
o IBGE tem utilizado, desde os anos 1970, o termo “Censo Agropecuário” para se referir ao setor da 
agricultura e da pecuária. Neste sentido, FERREIRA et al. (1986) definiram a agropecuária como a 
“Teoria e prática da agricultura e da pecuária, nas suas relações mútuas”.  

No presente trabalho, o termo agropecuário foi utilizado para denominar o setor produtivo que tem 
como base a atividade rural, sendo esta atividade um fator essencial de produção. Isso inclui as 
atividades que têm a terra como fator de produção, como plantio de culturas vegetais, criação de 
animais, plantio de florestas, aquicultura, apicultura, dentre outros.  

De acordo com dados do IBGE (2014), o setor da agropecuária representou aproximadamente 9% 
do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, em 2013. Ainda nesse ano, a agropecuária foi o setor que 
mais cresceu, com alta de quase 10%. Por isso, a agropecuária tem ocupado um papel de grande 
importância na economia nacional. 

De forma similar ao que ocorre em todo o País, a agropecuária tem uma grande importância 
econômica para o Estado do Tocantins. Dados do IBGE (2014) apontam um crescimento de várias 
atividades no setor da agropecuária tocantinense, com destaque para a produção bovina, a 
ovinocultura e a produção de soja e outros grãos. A seguir são apresentados detalhes por subsetor 
das atividades agropecuárias no Tocantins. 

Na Figura 31 está representado o mapa do grau de ocupação da terra no Estado do Tocantins em 
2006. 
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Figura 26. Divisão Porcentual por Setor Econômico em 2013 
Fonte: SEBRAE Tocantins. Unidade de Gestão Estratégica. Estudo dos Pequenos Negócios do Tocantins. 2013. 31/07/2013. 958 págs. 
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Figura 27. Principal atividade comercial do município em 2013 

Fonte: SEBRAE Tocantins. Unidade de Gestão Estratégica. Estudo dos Pequenos Negócios do Tocantins. 2013. 31/07/2013. 958 págs. 
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Figura 28. Atividade comercial secundária do município em 2013 
Fonte: SEBRAE Tocantins. Unidade de Gestão Estratégica. Estudo dos Pequenos Negócios do Tocantins. 2013. 31/07/2013. 958 págs. 
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Figura 29. Principal serviço oferecido no município em 2013 

Fonte: SEBRAE Tocantins. Unidade de Gestão Estratégica. Estudo dos Pequenos Negócios do Tocantins. 2013. 31/07/2013. 958 págs. 



Diagnóstico da Dinâmica Social e Econômica do Estado do Tocantins 

Inventário Socioeconômico  118 

 
Figura 30. Serviço secundário ofertado no município em 2013 
Fonte: SEBRAE Tocantins. Unidade de Gestão Estratégica. Estudo dos Pequenos Negócios do Tocantins. 2013. 31/07/2013. 958 págs. 
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Figura 31. Mapa do grau de ocupação da terra no Estado do Tocantins em 2006 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006. 
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Figura 32. Mapa da proporção de lavoura permanente no Estado do Tocantins 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006.  
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Figura 33. Mapa da proporção de lavoura temporária no Estado do Tocantins em 2006 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006.  
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AGRICULTURA 

Segundo o IBGE (2014), a produção de lavouras permanentes do Estado do Tocantins, no período de 
2008 a 2012, envolveu 12 tipos principais de cultivos, incluindo a banana, a borracha, o cacau, a 
castanha do caju, o coco-da-baía, a laranja, o limão, o mamão, o maracujá, a tangerina e a uva. As 
regiões com maior destaque em lavouras permanentes estão dispersas no Estado do Tocantins, 
aparecendo em sua maior parte no norte, centro e centro-leste do Estado. A Figura 32 apresenta as 
culturas permanentes de acordo com os dados disponíveis do Censo Agropecuário de 2006. 

Embora a produção total das lavouras permanentes possa ser considerada expressiva em níveis 
locais e regionais (Tabela 17, com produção anual entre 2008 e 2012), ela significou menos de 1% na 
participação nacional dessa produção. Destaca-se ainda que cerca de 89% dos produtores rurais das 
lavouras permanentes eram os proprietários das terras destinadas para este fim. Os outros 7,4% 
eram assentados sem titulação definitiva e 3,6% foram considerados arrendatários, parceiros ou 
ocupantes. 

Tabela 17. Produção anual das lavouras permanentes entre 2008 e 2012 no Estado do Tocantins 

Lavouras Permanentes 2008 2009 2010 2011 2012 

Banana (cacho) 4.070 4.317 3.792 3.722 3.732 

Borracha (látex coagulado) 837 750 140 750 883 

Cacau (em amêndoa) 2 - - - - 

Castanha de caju 598 545 451 496 560 

Coco-da-baía 822 988 786 882 895 

Laranja 155 175 198 158 142 

Limão 3 3 3 3 5 

Mamão 38 10 10 18 24 

Manga 368 353 324 273 152 

Maracujá 84 71 60 76 73 

Tangerina 15 15 15 20 20 

Uva 4 4 - - - 

Fonte: IBGE, 2014. 

De acordo com o Censo Agropecuário de 2006 do IBGE, as lavouras temporárias ocupavam 
principalmente a parte do eixo central do Estado do Tocantins. Destacaram-se com grandes 
proporções de lavouras temporárias as partes leste e oeste e, de forma isolada, o norte do Estado 
(Figura 33, página anterior). 

No período de 2008 a 2012, a produção das lavouras temporárias do Tocantins teve uma 
participação mais efetiva em âmbito nacional, quando comparada com a produção das lavouras 
permanentes. Destacou-se nesse período a produção de abacaxi, de arroz, de melancia, de soja e de 
sorgo no Estado do Tocantins. Em 2012 o abacaxi, o arroz, a melancia, a soja e o sorgo contribuíram 
com 2,6, 4,5, 4,2, 1,7% e 2,4% da produção nacional, respectivamente. 

De forma mais específica, constatou-se que houve aumento e redução da produção de alguns 
produtos da lavoura temporária no Tocantins entre 2008 e 2012. Enquanto a produção de soja 
cresceu pouco mais de 26%, a produção de arroz encolheu mais de 28%, quando comparadas às 
produções desses produtos em 2008 e 2012 no Tocantins (Tabela 18). 
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Tabela 18. Produção anual das lavouras temporárias entre 2008 e 2012 no Estado do Tocantins 

Lavouras Temporárias 2008 2009 2010 2011 2012 

Abacaxi 3.255 3.124 2.683 1.963 1.699 

Algodão herbáceo (em caroço) 2.145 3.750 4.200 5.550 7.500 

Amendoim (em casca) 2.096 2.700 3.870 1.650 2.500 

Arroz (em casca) 156.481 127.908 137.946 132.522 111.155 

Cana-de-açúcar 6.318 9.654 10.803 25.524 27.405 

Feijão (em grão) 15.811 20.699 26.134 26.179 30.321 

Mamona (baga) 46 - - - - 

Mandioca 20.199 21.724 20.869 17.632 16.535 

Melancia 2.363 3.505 3.416 3.553 4.036 

Melão - - - 45 58 

Milho (em grão) 88.623 74.874 83.229 86.358 96.973 

Soja (em grão) 329.508 315.560 352.875 396.132 415.463 

Sorgo (em grão) 19.690 28.800 18.170 8.770 17.320 

Tomate 23 26 - - - 

Fonte: IBGE, 2014. 

A melancia teve destaque na produção na região oeste do Estado do Tocantins. A maior parte da 
produção parece atender à demanda do consumo de Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional. 

Em análise mais específica da soja, observou-se uma grande expansão de sua produção no Brasil, na 
última década. Como efeito desse crescimento da produção brasileira de soja, os Estados de 
Rondônia, Pará e Tocantins apresentaram-se como produtores, embora com áreas plantadas 
inferiores a 500 mil hectares até 2010 (HIRAKURI; LAZZAROTTO, 2011). Neste contexto, o Estado do 
Tocantins teve um crescimento expressivo na produção da soja. O Estado saiu de uma produção de 
144 mil toneladas (2000[18]) para 1,23 milhão na safra 2010/11[19], um incremento de 811% no 
período analisado. Essa produção de soja em 2010/11 correspondeu a 1,6% da produção nacional 
naquela safra (Tabela 19). 

Tabela 19. Série histórica de área plantada da soja, em 1.000 ha 

Região/UF 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 
Taxa de Crescimento 

Anual (%) 

Norte 507,5 410,6 517,5 497,6 574,9 645,5  

TO 309,5 267,7 331,6 311,4 364,3 404,7 23,5 

Brasil 22.749,4 20.686,8 21.313,1 21.743,1 23.467,9 24.181,0  

Fonte: CONAB. Safras, séries históricas. Disponível em: <http://www.conab.gov.br>. Acesso: out. 2014. 

No período de apenas seis anos (de 2006 a 2012), o número de municípios produtores de soja 
duplicou, passando de 32 para 64 municípios, quase a metade dos municípios do Estado (Tabela 20). 
Atualmente, o Tocantins está entre os dez maiores produtores de soja do Brasil. 

                                                             
[18] IBGE, Censo Agropecuário (2000-2008). 
[19] IBGE, Produção Agrícola Municipal 2012. Rio de Janeiro: IBGE (2013). 
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Tabela 20. Municípios produtores de soja em 2012, em 1.000 ha 

Número Cidade Toneladas 

1 Aliança do Tocantins 2.028 

2 Almas 1.360 

3 Alvorada 43.494 

4 Aparecida do Rio Negro 31.200 

5 Araguacema 6.720 

6 Araguaçu 1.650 

7 Arapoema 3.120 

8 Babaçulândia 1.650 

9 Bandeirantes do Tocantins 280 

10 Barra do Ouro 14.300 

11 Barrolândia 1.120 

12 Bom Jesus do Tocantins 14.400 

13 Brasilândia do Tocantins 3.360 

14 Brejinho de Nazaré 29.100 

15 Campos Lindos 166.920 

16 Cariri do Tocantins 16.562 

17 Caseara 6.300 

18 Centenário 4.500 

19 Chapada da Natividade 22.100 

20 Colinas do Tocantins 435 

21 Couto Magalhães 6.380 

22 Crixás do Tocantins 5.250 

23 Darcinópolis 17.340 

24 Dianópolis 96.220 

25 Dois Irmãos do Tocantins 1.800 

26 Figueirópolis 27.018 

27 Formoso do Araguaia 54.426 

28 Fortaleza do Tabocão 8.400 

29 Goianorte 580 

30 Goiatins 45.240 

31 Guaraí 27.000 

32 Gurupi 1.629 

33 Ipueiras 16.800 

34 Itacajá 10.150 

35 Itapiratins 15.950 

36 Lagoa da Confusão 58.800 

37 Mateiros 99.000 

38 Miracema do Tocantins 3.360 

39 Miranorte 2.520 

40 Monte do Carmo 33.000 

41 Palmeiras do Tocantins 540 

42 Nova Olinda 576 

43 Oliveira de Fátima 1.800 
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Número Cidade Toneladas 

44 Palmeirante 16.200 

45 Palmeirópolis 1.650 

46 Paraíso do Tocantins 2.800 

47 Pedro Afonso 40.020 

48 Peixe 29.700 

49 Pium 11.100 

50 Porto Nacional 66.000 

51 Presidente Kennedy 3.300 

52 Recursolândia 540 

53 Rio dos Bois 11.200 

54 Rio Sono 1.890 

55 Santa Maria do Tocantins 1.960 

56 Santa Rita do Tocantins 1.800 

57 Santa Rosa do Tocantins 48.000 

58 São Valério 2.784 

59 Silvanópolis 57.000 

60 Sucupira 19.224 

61 Talismã 7.812 

62 Palmas 25.080 

63 Tupirama 23.040 

64 Tupiratins 1.450 

Total 1.276.928 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2012. Rio de Janeiro: IBGE, 2013. 

É previsto que a expansão da soja deve ocorrer em áreas de grande potencial produtivo, como as 
áreas de Cerrados compreendidas na região que atualmente é chamada de Matopiba, por abranger 
as terras situadas nos Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia (CONAB, 2012). 

Há preocupações com o aumento dos plantios de soja e seus efeitos sobre o meio ambiente, em 
especial em relação à conversão de ambientes naturais em plantios de soja. Neste sentido, o 
engenheiro-agrônomo da Secretaria da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins, Corombert 
Leão de Oliveira, em entrevista em julho de 2014, esclareceu que a soja ocupa preferencialmente 
áreas previamente desmatadas, como é o caso de pastagens antigas. Este fato indica a intensificação 
da produção e a mitigação de impactos ambientais pelo desmatamento evitado. 

A observação do engenheiro da Seagro-TO tem sido confirmada em estudos correlatos. De acordo 
com vários autores (MUELLER, 2003; MUELLER; MARTA, 2008; BRANDÃO et al., 2005; BROWN et 
al. 2005; BARONA et al. 2010), a soja tende a ocupar áreas previamente desmatadas devido ao baixo 
custo para se alcançar uma área própria para mecanização intensiva, por isso a expansão da soja tem 
efeitos indiretos sobre o desmatamento de novas áreas. Em casos similares, BRANDÃO et al. (2005) 
verificaram que as pastagens ocupadas por plantios de soja foram deslocadas para novas fronteiras 
de desmatamento, pois o rebanho e a produção de carne bovina também aumentaram no mesmo 
período em vários Estados estudados. 

Entretanto, as áreas de Cerrado, devido às suas características físico-bióticas, também parecem ser 
vulneráveis à conversão para a soja. Com base nas observações durante os trabalhos de campo do 
presente documento, observou-se que no Estado do Tocantins está em curso um processo de 
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Tabela 21. Produção anual (n
rebanho, no Estado do Tocantins

Tipo de 
Rebanho 

1985 1995 

Bovino 3.603.813 5.218.142

Equino 124.312 141.689

Bubalino 8.296 12.840

Asinino 14.824 13.961

Muar 43.845 51.025

Suíno 396.475 217.508

Caprino 24.391 15.258

Ovino 29.478 48.238

Galos, 

galinhas, 
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frangos e 

pintos 

2.155.000 2.399.000

Codornas     
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anual (número de cabeças) da pecuária no período de 1985
 Tocantins 

 2006 2007 2008 2009 2010

142 6.565.729 7.395.450 7.392.515 7.605.249 7.994.2

689 142.187 144.757 144.897 144.345 171.5

840 6.800 8.091 9.038 9.566 9.2

961 6.656 15.185 13.565 13.710 14.6

025 37.787 48.769 50.315 50.308 51.1

508 252.776 253.740 257.507 254.181 266.0

258 23.249 21.923 23.738 23.467 25.1

238 81.897 74.855 85.955 89.265 108.0

000 4.542.000 4.217.393 4.292.774 4.300.470 4.155.9

  2.472 2.573 2.477 2.3

, Pesquisa Pecuária Municipal do SIDRA, 2014. 
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A pecuária é desenvolvida em médios e grandes estabelecimentos especializados em gado de corte, 
em regime extensivo ou semiextensivo. Atualmente, de acordo com SILVA (2014), o processamento 
industrial da carne em Araguaína criou um impulso modernizador mais vigoroso à pecuária dessa 
área, o que incentivou a introdução de sistemas intensivos de criação, o aparecimento de invernadas, 
assim como a utilização sistemática de técnicas e insumos ainda pouco difundidos. 

Há 16 frigoríficos no Estado (nove com certificação do Serviço de Inspeção Estadual e sete com 
certificação do Serviço de Inspeção Federal) e três em construção (TOCANTINS, 2011, apud 
FORNARO, 2012). As cidades de Araguaína, ao norte, e de Gurupi, no sul do Tocantins, destacam-se, 
no contexto estadual, no processamento e na exportação de carne bovina. 

EXTRATIVISMO VEGETAL 

De acordo com dados do Censo Agropecuário de 2006 do IBGE, a produção do extrativismo vegetal 
está presente em todo o território tocantinense (Figura 37). Segundo os dados da Produção da 
Extração Vegetal e da Silvicultura do Brasil do IBGE (2014), a partir de 2007 o extrativismo envolveu 
11 principais produtos: fibras, buritis, carvão vegetal, madeira em toras, oleaginosos em geral, 
babaçu, pequi, tanantes, angico e alimentos em geral. A produção do açaí aparece na lista de 
produtos, mas não aparenta ser significativa no contexto estadual. A maioria dos produtos, exceto 
carvão vegetal, lenha e madeira em tora, teve a produção relativamente estável, sem alterações 
substanciais na produção que chamassem atenção. Com base nos dados da Tabela 22, nota-se que 
entre 2007 e 2012 houve um pequeno aumento da produção de lenha e uma oscilação na produção 
de carvão vegetal. Constatou-se também a redução da produção de madeira em toras extraídas de 
florestas nativas, com tendência ao decréscimo nos próximos anos. Segundo o agrônomo Corombert 
Leão de Oliveira, em entrevista em agosto de 2014, o aumento da produção de lenha no Estado do 
Tocantins é previsto para atender à demanda da secagem de grãos produzidos pela agricultura de 
commodities, como a soja e o milho. 

Outro importante produto do extrativismo no Tocantins é o capim-dourado. No município de 
Mateiros é relevante a presença de comunidades tradicionais que fazem o uso da espécie vegetal 
denominada capim-dourado (Syngonanthus nitens), espécie de sempre-viva, popularmente 
confundida com gramínea. Apesar de ser encontrada em todo o Cerrado, é nessa região que se 
produz tradicionalmente o artesanato de capim-dourado com corda de buriti (Mauritia flexuosa). 
Esta é uma atividade significativa para as comunidades locais, que associam o artesanato ao turismo 
de aventura na região.  

As peças de artesanato produzidas nesse município têm sido comercializadas em diversas regiões do 
País e também têm sido exportadas. Recentemente, o capim-dourado do Jalapão foi o primeiro 
produto da sociobiodiversidade a ter seu nome protegido por meio de indicação geográfica pelo 
Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). 

Produção de madeira nativa 

Em uma análise mais detalhada dos dados da produção de madeira em tora do IBGE (2014), 
observou-se que a produção de madeira nativa apresentou tendência de redução da produção de 
madeira na Amazônia entre 1990 e 2012. Entre 1990 e 1996, foram produzidos, em todos os Estados 
da Amazônia Legal, mais de 51,3 milhões de metros cúbicos de toras a cada ano. Essa média caiu 
para pouco mais de 17 milhões entre 1997 e 2003 e depois para 13,4 milhões de metros cúbicos de 
madeira em tora entre 2004 e 2012. A maioria (em torno de 70%) dessa produção mais recente 
abastece o mercado nacional com madeiras serradas de baixo valor comercial e o restante (30%) é 
comercializado em forma de laminados, compensados e outros tipos de madeira com maior nível de 
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agregação tecnológica. Já o mercado de exportação aumentou, segundo Pereira et al. (2010), de 14 
para 21% do total produzido em 1998 e 2009, respectivamente.  

Tabela 22. Produção anual do extrativismo vegetal no Estado do Tocantins entre 2007 e 2012 

Grupo do Produto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Alimentícios (tonelada) 2 2 3 3 3 3 

Açaí (fruto) (tonelada.) 2 2 3 3 3 3 

Fibras (tonelada) 1 1 1 - - - 

Buriti (tonelada) 1 1 1 - - - 

Carvão vegetal (tonelada 19.106 21.828 22.138 10.135 9.611 22.587 

Lenha (m3) 979.620 959.700 1.038.911 1.026.163 1.047.564 1.012.382 

Madeira em tora (m3) 80.372 77.688 84.334 73.392 70.760 63.556 

Oleaginosos (tonelada) 359 348 540 628 388 260 

Babaçu (amêndoa) (tonelada) 356 345 537 626 385 258 

Pequi (amêndoa) (tonelada) 3 3 3 3 3 3 

Tanantes (tonelada) 3 3 3 3 2 2 

Angico (casca) (tonelada 3 3 3 3 2 2 

Fonte: IBGE, 2014. 

Ainda de acordo com o IBGE (2014), o Estado do Tocantins participou com uma média de 0,6% ou 
153.790 metros cúbicos de madeira em tora em relação à produção de toda a Amazônia brasileira, 
no período de 1991 a 2012. Essa média de participação em relação à produção de toda a Amazônia 
somente foi superior (1,2%) no período de 1991 a 1994. Entre 1996 e 2012, a produção total de 
madeiras em tora do Estado do Tocantins foi de 83.560 metros cúbicos por ano, correspondente a 
0,5% da produção total da Amazônia. Observando a produção mais atual, constata-se que a produção 
total anual e a participação em relação à produção da Amazônia têm sido sucessivamente 
decrescentes, passando de 0,7 para 0,5% entre 2010 e 2012, respectivamente. A Figura 38 ilustra a 
produção total de madeira em tora e a participação em relação (%) à produção de toda a Amazônia 
legal, entre 1991 e 2012. 
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Figura 36. Mapa da proporção de pastagens plantadas no Estado do Tocantins em 2006 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006.
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Figura 37. Extrativismo vegetal no Estado do Tocantins em 2006 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006. 
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O Cerrado abrange a maior parte do Tocantins (91%), onde praticamente todos os municípios 
possuem características desse bioma ou estão em zona de transição para o bioma amazônico. No 
contexto da parte abrangida pelo bioma Cerrado no Estado, os dados do projeto de Monitoramento 
dos Biomas do MMA (2012), no período de 2002 a 2010, evidenciam que Estado perdeu 25% de sua 
cobertura vegetal, restando 75% da área de vegetação nativa.  

O Estudo da Dinâmica da Cobertura e Uso da Terra do Estado do Tocantins, desenvolvido por 
SEPLAN (2012), revelou que em 1990 71,2% do deu território era coberto por fitofisionomias do 
Cerrado. Em 2007 essa área de formações savânicas foi reduzida para 61,1% do território, 
equivalente a aproximadamente 169.600 quilômetros quadrados.  

Ainda segundo a SEPLAN (2012), a área antropizada no Estado teve um acréscimo de cerca de 
66,2%, passando de 21,7 para 32,8% de todo o território estadual entre 1990 e 2007, 
respectivamente. Nesse período, a maior parte das áreas de vegetação nativas foi destinada ao uso 
agropecuário e parte (1,1% do território tocantinense) foi convertida para corpos d´água, 
destacando-se os reservatórios formados pelas Usinas Hidrelétricas Luiz Eduardo Magalhães e Peixe 
Angical, no rio Tocantins.  

Na Figura 39, está representada a proporção de matas e florestas segundo dados do Censo 
Agropecuário de 2006 do IBGE  

SILVICULTURA 

Os dados dos Censos Agropecuários e da Produção da Silvicultura realizados pelo IBGE (2014) entre 
1990 e 2012 revelam, até 2012, uma participação tímida do Estado do Tocantins na produção 
florestal nacional. Nesse período, a lenha e o carvão foram os únicos produtos derivados de plantios 
florestais reportados pelo IBGE para aquele Estado. Ainda segundo o IBGE (2014), o Estado do 
Tocantins apresentou apenas produção florestal em 1996, 2010 e 2012, totalizando 20.433 metros 
cúbicos de lenha e 3.043 toneladas de carvão naqueles anos.  

Embora a participação histórica com produtos oriundos dos reflorestamentos no Estado do 
Tocantins seja pequena na produção nacional, dados mais recentes e detalhados indicam um 
crescimento expressivo da área de florestas plantadas naquele Estado. De acordo com a SEAGRO 
(2012), estima-se uma área total plantada de mais de 83.000 ha de florestas até 2011. Essa área 
inclui pelo menos 11 espécies florestais no Estado: eucaliptos, seringueira, teca, neem indiano, 
acácia, paricá, pinus, pequi, mogno, pupunha e cedro mara.  

Das espécies florestais plantadas no Tocantins destaca-se o eucalipto (91,5%), seguido pelos plantios 
de teca (3,4%), de seringueira (2,2%) e de pinus (1%). A acácia, o cedro mara, a pupunha, o neem 
indiano e o mogno somaram 1,9% de toda a área plantada com espécies florestais no Estado. Já os 
plantios de pequi e paricá ainda eram pouco expressivos, até 2011, em termos de área plantada no 
Estado (SEAGRO, 2012). Na Tabela 23 encontram-se mais detalhes das espécies plantadas no Estado 
do Tocantins até 2011. 
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Figura 39. Mata e floresta natural do Tocantins em 2006 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006. 
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Tabela 23. Total de área plantad

Espécie 

Eucaliptos 

Teca 

Seringueira 
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Acácia 

Cedro Mara 

Pupunha 

Neem 

Mogno 

Pequi 

Paricá 

Total 

Fonte: SEAGRO, 2012. 
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Apesar do representativo crescimento em áreas plantadas com florestas nos últimos anos no 
Tocantins, há expectativa de crescimento ainda maior em curto e médio prazo. O principal 
crescimento deverá ser dos plantios de eucalipto, estimado em 90% nos próximos dez anos, 
comparados com a área plantada até 2011. Em segundo lugar, está previsto que os plantios de teca e 
seringueira cresçam em torno de 9 e 1%, respectivamente. As demais espécies não apresentam 
previsão aparente de expansão na próxima década, no Estado (Tabela 24). 

Tabela 24. Total da área de expansão prevista de plantios florestais no Estado do Tocantins nos 
próximos dez anos 

Espécie 
Área de Expansão 

Hectares % 

Eucaliptos 88.996 89,2 

Teca 9.210 9,2 

Seringueira 1.364 1,4 

Pinus 0 - 

Acácia 0 - 

Cedro Mara 200 0,2 

Pupunha 0 - 

Neem 0 - 

Mogno 0 - 

Pequi 0 - 

Paricá 0 - 

Total 99.770 100 

Fonte: SEAGRO, Diagnóstico do Setor Florestal do Tocantins, 2012. 

O engenheiro-agrônomo Corombert Leão, Assessor Direto Especial da Seagro-TO, durante entrevista 
pessoal em julho de 2014, ressaltou que o crescimento do reflorestamento no Estado do Tocantins 
está relacionado com o aumento da demanda de matéria-prima do setor florestal para atender à 
produção do ferro-gusa no Estado do Pará, à indústria de papel e celulose no Estado do Maranhão e à 
secagem de grãos, especialmente a soja, plantada em grandes extensões no próprio Estado do 
Tocantins.  

Ainda segundo Corombert Leão, as áreas destinadas aos plantios florestais e à soja têm ocupado, em 
sua maioria, áreas de pastagens velhas. Entretanto, destaca o profissional que os plantios florestais 
são menos exigentes em relação às condições edafoclimáticas e de relevo que a cultura da soja. Isso é 
uma vantagem ao produtor e investidor do setor florestal, pois o custo com a terra utilizada para o 
reflorestamento é, em geral, bastante inferior ao custo da terra com condições físicas adequadas para 
a agricultura de commodities. 

De forma complementar, o administrador de empresas Luiz Eduardo Borges Leal, diretor de Projetos 
e Captação de Recursos da Seagro-TO, durante entrevista pessoal em julho de 2014, afirmou que a 
ampliação dos plantios florestais para atender à indústria de papel e celulose está diretamente 
associada à variação do preço e à demanda internacional do papel. Assim, há uma sinalização e uma 
tendência de industrialização futura no Estado. Entretanto, ressalta o diretor, os elevados custos 
para atender à legislação trabalhista brasileira deverá ser um dos grandes obstáculos para os 
pequenos e médios produtores, pois os reflorestamentos demandam de muita mão de obra 
intensiva. 
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Figura 43. Distribuição espacial do hot spot e do cold spot de áreas plantadas com espécies florestais no Estado do Tocantins até 2011 
Fonte: Adaptado de SEAGRO, Diagnóstico do Setor Florestal do Tocantins, 2012. 
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A análise de hot spot dos plantios de eucalipto no Tocantins apresenta resultados similares aos dos 
plantios florestais de modo geral. Esta similaridade está relacionada à grande participação e à 
influência das áreas ocupadas por plantios de eucalipto, comparadas com as áreas com os plantios 
das demais espécies florestais. Assim, a análise de hot spot indica que os plantios de eucalipto no 
Estado do Tocantins estão significativamente concentrados na parte norte do Estado, com destaque 
para a Região-Programa Extremo Norte (Bico do Papagaio), se estendendo nas porções da Região-
Programa Nordeste e da Região-Programa Norte.  

Uma região de cold spot (plantios muito inferiores às médias estaduais) também foi identificada na 
parte centro-oeste do Estado. Esse cold spot compreende parte da região do Baixo Araguaia-Bananal, 
estendendo-se até a parte oeste da região metropolitada de Palmas. Os demais municípios 
apresentam uma área média considerada padrão para o Estado do Tocantins, onde apenas algumas 
áreas de reflorestamento dispersas em alguns municípios são insuficientes para formar hot spots ou 
cold spots de florestas plantadas (Figura 44). 

A maior parte dos cultivos de eucalipto (43%) foi implantada por 96 proprietários rurais, em áreas 
variando de 100 a 1.000 hectares de floresta. Outros 34% da área plantada estão concentrados nas 
mãos de 13 silvicultores, em plantios que varia de 1.000 a 5.000 hectares. Um produtor apenas tem 
plantios superiores a 5.000 hectares de eucalipto. O restante 5% dos plantios é praticado por 65 
produtores rurais, em áreas plantadas que variam de 1 a 100 hectares. A Tabela 26 traz mais 
detalhes dos tamanhos e do número de áreas plantadas de eucalipto por produtor rural. 

Tabela 26. Características das áreas de plantios de eucalipto no Estado do Tocantins até 2011 

Número de Produtores 
Área Plantada com Eucalipto 

Classes (ha) Total plantado (ha) Total (%) 

65 01 a 99 3.608,8 4,8 

96 100 a 999 32.368,0 42,6 

13 1.000 a 4.999 26.001,0 34,2 

01 Acima de 5.000 14.000,0 18,4 

175  75.977,8 100 

Fonte: SEAGRO, Diagnóstico do Setor Florestal do Tocantins, 2012. 

A análise de hot spot indica a concentração dos plantios de teca na microrregião do Bico do Papagaio, 
estendendo-se para a parte norte da microrregião do Jalapão e uma pequena porção também para o 
norte da microrregião de Araguaína. Não foi observado nenhum cold spot para os padrões de 
plantios de teca no Tocantins, o que indica que a maior parte do Estado apresenta produção nula 
dessa espécie florestal. Mais detalhes podem ser vistos na figura a seguir (Figura 45). 

microrregião de Gurupi, no sul do Estado e nas partes leste da microrregião do rio Formoso e oeste 
da microrregião de Dianápolis. Não foi identificado cold spot no Estado com base nos plantios por 
município até 2011, indicando distribuição-padrão (pequenas áreas dispersas) para todos os 
municípios (Figura 46). 

Os hot spots dos plantios de pinus estão localizados na microrregião de Porto Nacional e ao norte da 
microrregião de Dianópolis. Também não foi identificado nenhum cold spot, por ser o padrão médio 
das áreas plantadas de pinus por município muito baixo (Figura 47). 

A maior parte (70%) dos 188 hectares plantados com neem indiano está localizada na microrregião 
de Gurupi. Outros 19 e 11% estão localizados nas microrregiões de Miracema e Dianópolis, nos 
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municípios de Guaraí e Natividade. Os plantios estão localizados em duas propriedades de até 100 
hectares e uma propriedade com área plantada entre 100 e 1.000 hectares (SEAGRO, 2012). 

Os plantios de acácia (650 hectares) estão localizados, em sua maioria (70%), nas microrregiões de 
Dianópolis e Miracema, e na maior parte nos municípios de Conceição do Tocantins, Natividade e 
Paranã. Outra porção (30%) dos plantios está localizada no município de Juarina. Um total de quatro 
produtores implantaram o cultivo da acácia em pequenas áreas (< 100 hectares) e três produtores 
em áreas entre 100 e 1.000 hectares (SEAGRO, 2012). 

Os 89 hectares plantados com mogno no Estado do Tocantins estão em uma propriedade localizada 
na microrregião de Dianópolis. Já os 255 hectares plantados com pupunha envolvem dois 
produtores, em propriedades localizadas nas microrregiões de Gurupi e Rio Formoso. Os 2,5 
hectares de plantio de paricá estão localizados em uma propriedade na microrregião de Gurupi. Por 
fim, os 9,5 hectares de plantio de pequi também estão localizados em uma propriedade na 
microrregião de Gurupi (SEAGRO, 2012). 
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Figura 44. Análise de hot spot da área plantada com eucalipto por município no Estado do Tocantins, até 2011 
Fonte: Adaptado de SEAGRO, Diagnóstico do Setor Florestal do Tocantins, 2012. 
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Figura 45. Análise de hot spot da área plantada com teca por município no Estado do Tocantins, até 2011 
Fonte: Adaptado de SEAGRO, Diagnóstico do Setor Florestal do Tocantins, 2012. 
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Figura 46. Análise de hot spot da área plantada com seringueira por município no Estado do Tocantins, até 2011 
Fonte: Adaptado de SEAGRO, Diagnóstico do Setor Florestal do Tocantins, 2012. 

 



ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO 

6. Economia 145 

 
Figura 47. Análise de hot spot da área plantada com pinus por município no Estado do Tocantins, até 2011 
Fonte: Adaptado de SEAGRO, Diagnóstico do Setor Florestal do Tocantins, 2012. 
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ESTRUTURA FUNDIÁRIA 

Segundo o IBGE (2006), a estrutura fundiária se refere à organização das propriedades rurais quanto 
ao número, tamanho e distribuição em uma unidade territorial de análise. Os dados fundiários 
possibilitam o melhor entendimento das condições e acesso à propriedade da terra e à maneira 
como esta é explorada e das relações existentes entre proprietários e trabalhadores agrícolas não 
proprietários. 

No Censo Agropecuário 2006 realizado pelo IBGE, foram registrados 5.219.588 estabelecimentos 
agropecuários na fase inicial do Censo em todo território nacional. Na fase final do Censo foram 
descartadas 44.015 unidades (equivalente a 0,84% do total inicial), que não puderam ser 
confirmados como estabelecimentos agropecuários. Do mesmo modo, foram inicialmente 
registrados 57.012 estabelecimentos agropecuários no estado do Tocantins e, finalmente, validados 
56.657 estabelecimentos. A Tabela 27 apresenta mais detalhes destes números para o Brasil e 
Estados da região Norte. 

Tabela 27. Estabelecimentos agropecuários, segundo a Região Norte e suas Unidades da Federação 
em 2006 

Brasil, Região Norte e 
Unidades da Federação 

Estabelecimentos agropecuários 

Total  
Validado 

Unidades 
Cadastradas na 

coleta 
Total (Registros 

Indevidos) 
Percentual de registros 

indevidos (%) 

Brasil 5.175.489 5.219.504 44.015 0,84 

Norte 475.775 480.625 4.850 1,01 
Rondônia 87.077 87.561 484 0,55 
Acre 29.482 29.785 303 1,02 
Amazonas 66.784 68.114 1.330 1,95 
Roraima 10.310 10.642 332 3,12 
Pará 222.028 223.943 1.915 0,86 
Amapá 3.527 3.568 41 1,15 
Tocantins 56.567 57.012 445 0,78 

Como parte de uma realidade histórica de ocupação territorial brasileira e de formação de sua 

sociedade, persistem as desigualdades na distribuição da terra no Brasil. Segundo dados dos Censos 
Agropecuários de 1985 e 2006, houve poucas alterações na participação dos diferentes estratos 
fundiários, na área e no número total de estabelecimentos em todo o território brasileiro.  

A análise do Índice de Gini21 por grandes regiões brasileiras evidencia as diferenças regionais 
ocorridas no período de 1985 a 2006 quanto à distribuição da terra. De acordo com os dados dos 
Censos Agropecuários do IBGE, o Brasil apresentava alto grau de concentração de terra em 1985 
(Índice de Gini = 0,856) e praticamente inalterado em 2006 (Índice de Gini = 0,872). Em análise a 
evolução do Índice de Gini nas Unidades Federativas, os valores do Índice de Gini refletem a situação 
nacional. Os menos Índices de Gini observados em 1985 foi de 0,619, em 1995 foi de 0,682 e em 
2006 foi de 0,664 para os estados do Acre, Santa Catarina e Roraima, respectivamente. O estado do 
Tocantins ocupou a quinta, quarta e nona posição em relação ao melhor Índice de Gini em 1985, 
1995 e 2006, respectivamente. A Tabela 28 apresenta mais detalhes dos valores do Índice de Gini 
para o Brasil e suas Unidades Federativas. 

                                                             
21 Índice de Gini é utilizado para medir o grau de concentração de uma determinada variável de interesse, no presente caso, a 

concentração e contrastes da distribuição de terras. O valor zero deste índice indica situação de igualdade ou todos tem a mesma 
quantidade de terras e, quanto mais próximo de 1, maior a concentração de terras ou das desigualdades na sua distribuição. 
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Tabela 28. Evolução do Índice de Gini, segundo as Unidades da Federal entre 1985 a 2006 

Unidades da Federação 
Evolução do Índice de Gini 

1985 1995 2006 

Brasil 0,857 0,856 0,872 
Rondônia 0,655 0,765 0,717 
Acre 0,619 0,717 0,716 
Amazonas 0,819 0,808 0,837 
Roraima 0,751 0,813 0,664 
Pará 0,827 0,814 0,822 
Amapá 0,864 0,835 0,852 

Tocantins 0,714 0,726 0,792 
Maranhão 0,923 0,903 0,864 
Piauí 0,896 0,873 0,855 
Ceará 0,815 0,845 0,861 
Rio Grande do Norte 0,853 0,852 0,824 
Paraíba 0,842 0,834 0,822 
Pernambuco 0,829 0,821 0,825 
Alagoas 0,858 0,863 0,871 
Sergipe 0,858 0,846 0,821 
Bahia 0,84 0,834 0,840 
Minas Gerais 0,77 0,772 0,795 
Espírito Santo 0,671 0,689 0,734 
Rio de Janeiro 0,815 0,79 0,798 
São Paulo 0,77 0,758 0,804 
Paraná 0,749 0,741 0,770 
Santa Catarina 0,682 0,671 0,682 
Rio Grande do Sul 0,763 0,762 0,773 
Mato Grosso do Sul 0,86 0,822 0,856 
Mato Grosso 0,909 0,87 0,865 
Goiás 0,766 0,74 0,776 
Distrito Federal 0,767 0,801 0,818 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 1985/2006. 

Os resultados da Tabela acima indicam que houve uma estabilidade da desigualdade fundiária no 
Tocantins no período entre 1985 e 1995. No segundo período (1995 a 2006) de análise, observou-se 
uma leve tendência de aumento da concentração e distribuição de terras no estado do Tocantins. O 
aumento no período 1995/2006 pode estar relacionado ao início do crescimento da produção de 
commodities agrícolas no Estado que demanda de grandes extensões de terras mecanizáveis para 
produção intensiva de grãos. 

Indicação da potencialidade de uso da terra 

Segundo o estudo de subsídios para a realização do Zoneamento Agroecológico do Estado do 
Tocantins conduzido pela Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente do Estado do Tocantins 
(SEPLAN/DZE, 2000), foram indicados o potencial de uso e classificação das terras rurais nas 
seguintes categorias: áreas de uso intensivo para produção; áreas de uso de média intensidade para 
produção; áreas de uso de baixa intensidade para produção; áreas especiais de produção e áreas 
críticas. Segundo esse estudo as terminologias intensiva, média e baixa intensidade foram definidas 
considerando os níveis de manejo das terras nas práticas agrícolas e pecuária, que implicam em 
investimentos, que podem variar, e que poderia acarretar na diminuição do retorno destes 
investimentos (Tabela 29). 
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Na análise do Zoneamento, foram consideradas algumas variáveis para a identificação do potencial 
das terras: declividade, ecodinâmica, associações de solos, profundidade efetiva dos solos, 
credibilidade potencial dos solos, cobertura e uso da terra e fatores limitantes para aproveitamento 
agrícola, identificando-se situações equiproblemáticas e equipotenciais em termos de 
desenvolvimento e conservação/preservação ambiental. Os fatores socioambientais, infraestrutura e 
econômicos também serão utilizados para compor a caracterização do potencial de uso no Estado do 
Tocantins. 

Tabela 29. Classificação das terras do Estado do Tocantins, segundo categorias de uso propostas 
pelo ZEE-TO 

Categorias de Uso Km² 
% área do 

Estado 
Potencial de Uso 

1 
Áreas de uso intensivo 

para produção 
107.423,70 38,5 

Agricultura (7 unidades de uso), pecuária (2 
unidades de uso), florestamento e 
reflorestamento, manejo florestal e sistemas 
agroflorestais. 

2 
Áreas de uso de média 

intensidade para 
produção 

14.291,30 5,1 
Pecuária (pastagem plantada/natural), 
florestamento e extrativismo vegetal. 

3 
Áreas de uso de baixa 

intensidade para 
produção 

88.141,30 31,8 Florestamento e pecuária (pastagem natural) 

4 
Áreas especiais de 

produção* 
9.228,20 3,3 

Pecuária (pastagem plantada) e fins agrícolas 
(culturas de ciclos curto e longo). 

5 Áreas críticas** 59.516,20 21,3 Pecuária (pastagem natural) e florestamento. 

Fonte: SEPLAN/DZE, 2000. 

Nota: * Informações do estudo recomendam a atividade de agricultura, mas alertam que a atividade pode 
requerer elevados investimentos de capital. ** O estudo informa que em razão das limitações naturais, o uso 
mais recomendado é a conservação natural. Porém, em alguns locais é possível a utilização destas terras para 
florestamento com práticas conservacionistas e fruticultura tropical, ambas com elevada aplicação de capital. 

Cabe incluir algumas informações que demonstram o uso da terra de acordo com o perfil do 
estabelecimento rural. Neste caso, foi determinado um perfil para os agricultores familiares (AF) e 
não familiares. Os agricultores familiares foram selecionados apenas por meio do tamanho de área 
dos estabelecimentos rurais[22]. No Estado do Tocantins, o módulo fiscal varia entre 70 e 80 ha, 
atingindo o máximo de 320 ha um estabelecimento familiar rural. 

Uma das principais causas imediatas do desmatamento no Estado do Tocantins é a conversão da 
vegetação nativa para a agricultura e a pecuária, dada sua topografia plana e solos passíveis de 
correção a custos relativamente baixos, em praticamente todos os municípios característicos do 
bioma Cerrado. A propriedade da terra é predominantemente privada e o grau de proteção legal por 
meio de Reservas Legais (RL) varia entre 35% e 80%, dependendo do bioma[23].  

O Estado do Tocantins possui 76% do total dos seus estabelecimentos rurais como sendo da 
agricultura familiar, no entanto apenas 19% da área total dos estabelecimentos do Tocantins é 
ocupada pela agricultura familiar. Os demais estabelecimentos não familiares, quer dizer, acima de 

                                                             
[22] Conforme a Lei n. 11.326 de 14 de julho de 2006, que determina, entre outros requisitos, que o agricultor familiar não detenha 

qualquer título de área maior que quatro módulos fiscais. 
[23] Na superfície ao sul do paralelo 13º de latitude sul, a reserva legal é de 20% das propriedades rurais. Esta superfície não integra a 

Amazônia Legal, e equivale a cerca de 2,1% território tocantinense 



ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO 

6. Economia 149 

320 hectares, somam 81% da área total de estabelecimentos do Estado. Apesar disso, predominam 
estabelecimentos rurais entre 20 e 50 ha, perfazendo 15.204 unidades, de um total de 53.304 
estabelecimentos (Tabela 30). 

Tabela 30. Informações do Estado do Tocantins em relação à área total, à área desmatada e aos 
estabelecimentos da agricultura familiar (tipo A, até quatro módulos fiscais) e não familiar (Tipo B, 
acima de quatro módulos fiscais) - 2012 

Área 
(km²) 

Áreas 
Remanes-

centes 
(km²) 

Desmate 
Acumulado 

(km²) 

% 
Desm
atado 

UC´s 
(us+pi+

ti) 
(km²) 

Nº de 
Estab. 
Tipo A 

Nº de 
Estab. 
Tipo B 

Soma de 
Área 

Estab. AF 

Soma de 
Área Estab. 

Não AF 

277.720 187.109 66.605 24 57.211 44.383 8.921 2.625.99 10.817.07 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2010; INCRA. 2012. 

Nota: Para o cômputo do número de estabelecimentos/área foram utilizadas tabelas do INCRA e do IBGE, 
delimitadas por diferentes faixas de área. 

Em relação aos demais Estados brasileiros, Tocantins apresenta 76% de estabelecimentos da 
Agricultura Familiar, ocupando 19% da área com esses estabelecimentos de até 4 módulos fiscais. 
Tal resultado coloca o estado do Tocantins na vigésima segunda posição nacional em destinação de 
áreas para a agricultura familiar, ficando na frente do Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Goiás, São 
Paulo e Rio de Janeiro. Ver Tabela 31 para mais detalhes. 

Tabela 31. Comparativo entre os Estados brasileiros em relação ao número de estabelecimentos da 
Agricultura Familiar e área destes estabelecimentos (até 4 módulos fiscais) e Não Familiares (acima 
de 4 módulos fiscais) 

Estado Total de Estab Total de área (ha) % Estab AF % Área AF 

Distrito Federal 3.955 251.320 46 4 

Mato Grosso do Sul 64.862 30.056.955 63 4 

Goiás 135.683 25.682.976 65 13 

São Paulo 227.594 16.700.168 66 15 

Rio de Janeiro 58.482 2.048.971 75 23 

Tocantins 56.567 14.292.923 76 19 

Mato Grosso 112.978 47.805.097 76 10 

Minas Gerais 551.617 32.647.558 79 27 

Espírito Santo 84.356 2.838.100 80 34 

Amapá 3.527 872.427 81 15 

Paraná 371.051 15.286.544 82 28 

Acre 29.482 3.491.283 85 43 

Rio Grande do Norte 83.052 3.186.208 86 33 

Rio Grande do Sul 441.467 20.199.123 86 31 

Roraima 10.310 1.699.834 86 38 

Rondônia 87.077 8.329.134 86 40 

Santa Catarina 193.663 6.040.122 87 44 

Bahia 761.528 29.180.557 87 34 

Pará 222.028 22.466.030 88 31 

Paraíba 167.272 3.782.643 89 42 

Ceará 381.014 7.922.215 90 44 

Sergipe 100.606 1.480.415 90 48 
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Estado Total de Estab Total de área (ha) % Estab AF % Área AF 

Piauí 245.378 9.506.094 90 40 

Pernambuco 304.788 5.434.068 90 47 

Alagoas 123.331 2.107.912 91 32 

Maranhão 287.037 12.991.463 91 35 

Amazonas 66.784 3.621.810 93 41 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2010;INCRA, 2012. 

Nota: Para o cômputo do número de estabelecimentos/área foram utilizadas tabelas do INCRA e IBGE 
delimitados por diferentes faixas de área. 

De forma mais detalhada, a Tabela 32 apresenta informações dos estabelecimentos rurais (familiares 
e não familiares) e o perfil dos estabelecimentos rurais nos municípios do estado do Tocantins. 

Tabela 32. Relação dos municípios do Estado do Tocantins (número de estabelecimentos da 
Agricultura familiar e não familiar e área dos estabelecimentos) - 2012 

Nome Município 
Área 

Municipal 
(km²) 

Total de 
Estabelecimentos 

Nº de 
Estab. AF 

Soma de 
Área Estab 

AF 

Num 
Estab. 

Não AF 

Soma de 
Área 

Estab Não 
AF 

Abreulândia 1.894 242 154 16.397 89 97.152 

Aguiarnópolis 235 224 170 6.637 54 16.375 

Aliança do Tocantins 1.580 293 180 18.030 113 117.521 

Almas 4.014 352 248 13.801 120 136.825 

Alvorada 1.212 208 21 135 13 1.733 

Ananás 1.579 261 186 13.203 76 129.586 

Angico 451 259 243 3.679 37 10.040 

Aparecida do Rio Negro 1.161 285 194 15.196 91 77.789 

Aragominas 1.175 898 777 30.566 122 35.522 

Araguacema 2.778 481 379 26.049 102 123.417 

Araguaçu 5.169 802 535 31.864 271 183.148 

Araguaína 4.002 993 800 26.165 204 199.500 

Araguanã 835 137 547 29.329 85 14.926 

Araguatins 2.629 1.299 1.211 43.173 95 43.118 

Arapoema 1.552 307 191 19.971 116 113.536 

Arraias 5.787 805 710 38.749 214 189.609 

Augustinópolis 395 424 371 11.002 54 11.071 

Aurora do Tocantins 750 277 241 12.493 41 37.445 

Axixá do Tocantins 150 306 268 7.534 38 7.261 

Babaçulândia 1.786 935 815 22.737 128 18.831 

Bandeirantes do 
Tocantins 

1.542 190 72 6.467 118 353.512 

Barra do Ouro 1.106 216 173 10.338 44 65.084 

Barrolândia 712 200 129 9.270 81 41.756 

Bernardo Sayão 927 689 629 35.005 60 66.220 

Bom Jesus do Tocantins 1.332 135 527 37.281 173 95.498 

Brasilândia do Tocantins 640 148 110 7.691 38 46.969 

Brejinho de Nazaré 1.724 253 170 16.194 83 87.252 

Buriti do Tocantins 249 157 138 5.031 20 8.926 
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Nome Município 
Área 

Municipal 
(km²) 

Total de 
Estabelecimentos 

Nº de 
Estab. AF 

Soma de 
Área Estab 

AF 

Num 
Estab. 

Não AF 

Soma de 
Área 

Estab Não 
AF 

Cachoeirinha 352 88 976 6.216 93 4.601 

Campos Lindos 3.241 408 318 34.102 90 120.981 

Cariri do Tocantins 1.127 361 224 13.318 138 83.804 

Carmolândia 339 96 81 1.094 15 7.802 

Carrasco Bonito 193 100 89 2.475 11 1.711 

Caseara 1.694 385 287 22.671 98 217.694 

Centenário 1.955 296 648 10.638 54 1.631 

Chapada da Natividade 1.646 415 410 24.472 37 48.045 

Chapada de Areia 659 128 81 6.700 47 15.817 

Colinas do Tocantins 844 409 287 18.421 122 45.395 

Colméia 991 705 600 31.393 105 33.184 

Combinado 209 211 209 5.420 6 178 

Conceição do Tocantins 2.503 247 171 12.769 76 44.424 

Couto Magalhães 1.586 619 517 30.090 102 75.162 

Cristalândia 1.849 311 193 17.000 119 92.930 

Crixás do Tocantins 987 105 68 9.513 37 47.311 

Darcinópolis 1.640 523 453 29.750 72 79.579 

Dianópolis 3.216 359 257 18.366 124 133.476 

Divinópolis do Tocantins 2.348 578 433 29.851 159 170.601 

Dois Irmãos do Tocantins 3.759 914 668 63.694 259 168.458 

Dueré 3.425 461 228 24.708 234 217.476 

Esperantina 504      

Fátima 384 190 3.276 22.645 211 9.679 

Figueirópolis 1.929 287 184 16.101 103 59.779 

Filadélfia 1.987 638 1.544 26.183 103 15.363 

Formoso do Araguaia 13.423 1.032 825 36.724 214 175.188 

Fortaleza do Tabocão 621 69 44 5.338 25 28.853 

Goianorte 1.799 730 612 46.224 118 75.558 

Goiatins 6.410 842 561 61.582 310 247.314 

Guaraí 2.268 669 506 39.823 168 98.862 

Gurupi 1.836 513 334 22.511 181 128.017 

Ipueiras 814 156 2.858 28.101 152 27.404 

Itacajá 3.054 535 413 38.211 122 91.735 

Itaguatins 741 471 426 19.508 45 21.233 

Itapiratins 1.243 415 324 35.577 99 54.441 

Itaporã do Tocantins 973 361 269 18.685 92 82.253 

Jaú do Tocantins 2.176 616 439 39.042 180 160.473 

Juarina 480 301 267 15.188 34 12.584 

Lagoa da Confusão 10.565 432 324 27.899 108 116.012 

Lagoa do Tocantins 912 223 209 10.263 16 7.582 

Lajeado 323 44 536 3.969 96 605 

Lavandeira 520 198 166 9.889 32 24.729 

Lizarda 5.727 360 237 28.170 139 74.633 
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Nome Município 
Área 

Municipal 
(km²) 

Total de 
Estabelecimentos 

Nº de 
Estab. AF 

Soma de 
Área Estab 

AF 

Num 
Estab. 

Não AF 

Soma de 
Área 

Estab Não 
AF 

Luzinópolis 280 135 116 5.372 20 10.942 

Marianópolis do 
Tocantins 

2.091 654 560 26.908 94 136.464 

Mateiros 9.585 84 50 6.396 36 107.323 

Maurilândia do Tocantins 737 286 318 12.464 38 9.933 

Miracema do Tocantins 2.652 699 527 36.197 172 131.447 

Miranorte 1.033 243 184 16.442 60 42.337 

Monte do Carmo 3.616 672 515 39.895 264 198.294 

Monte Santo do 
Tocantins 

1.093 194 126 12.093 68 42.432 

Muricilândia 1.189 298 255 7.117 57 35.824 

Natividade 3.241 415 314 7.046 133 30.270 

Nazaré 396 303 358 3.945 53 13.954 

Nova Olinda 1.566 836 853 6.111 66 2.932 

Nova Rosalândia 517 231 172 13.396 59 31.517 

Novo Acordo 2.669 221 189 7.211 55 45.929 

Novo Alegre 200 119 101 5.332 18 14.523 

Novo Jardim 1.311 106 56 3.888 50 57.832 

Oliveira de Fátima 207 81 59 6.863 22 11.892 

Palmas 2.216 962 435 9.378 288 107.627 

Palmeirante 2.641 638 491 41.879 150 134.322 

Palmeiras do Tocantins 747 528 429 25.871 105 112.630 

Palmeirópolis 1.703 479 346 34.423 133 100.977 

Paraíso do Tocantins 1.269 428 276 24.006 158 81.803 

Paranã 11.259 1.190 924 73.082 333 556.803 

Pau D'Arco 1.376 519 449 25.187 149 107.331 

Pedro Afonso 2.010 274 193 17.365 85 74.471 

Peixe 5.293 615 381 39.472 254 252.451 

Pequizeiro 1.209 590 522 28.411 69 37.905 

Pindorama do Tocantins 1.558 392 278 27.639 114 76.208 

Piraquê 1.368 486 427 20.011 62 110.210 

Pium 10.011 453 228 22.401 225 559.982 

Ponte Alta do Bom Jesus 1.804 536 487 14.867 64 25.998 

Ponte Alta do Tocantins 6.491 666 479 53.656 188 186.168 

Porto Alegre do 
Tocantins 

502 201 151 10.968 54 21.289 

Porto Nacional 4.453 1.236 882 27.465 360 102.125 

Praia Norte 290 154 113 4.923 41 11.667 

Presidente Kennedy 771 176 586 10.167 132 24.913 

Pugmil 402 141 112 10.833 29 15.591 

Recursolândia 2.214 366 315 13.600 61 20.443 

Riachinho 518 419 747 38.607 111 85.717 

Rio da Conceição 787 30 29 1.064 4 3.354 

Rio dos Bois 845 161 138 7.594 23 34.152 
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Nome Município 
Área 

Municipal 
(km²) 

Total de 
Estabelecimentos 

Nº de 
Estab. AF 

Soma de 
Área Estab 

AF 

Num 
Estab. 

Não AF 

Soma de 
Área 

Estab Não 
AF 

Rio Sono 6.355 846 626 50.129 234 186.776 

Sampaio 222 106 98 2.884 17 2.619 

Sandolândia 3.528 555 426 17.044 131 100.717 

Santa Fé do Araguaia 1.678 307 191 19.971 116 113.536 

Santa Maria do Tocantins 1.412 265 173 17.798 92 89.160 

Santa Rita do Tocantins 3.275 305 189 9.572 122 182.280 

Santa Rosa do Tocantins 1.795 418 388 25.568 71 86.636 

Santa Tereza do 
Tocantins 

540 184 141 11.941 43 21.710 

Santa Terezinha do 
Tocantins 

270 175 144 8.848 33 11.751 

São Bento do Tocantins 1.106 384 327 18.607 58 88.127 

São Félix do Tocantins 1.908 138 133 7.806 24 12.272 

São Miguel do Tocantins 398 200 167 2.680 33 6.704 

São Salvador do 
Tocantins 

1.422 291 220 15.018 71 56.010 

São Sebastião do 
Tocantins 

287      

São Valério da Natividade 2.520 429 323 26.845 107 82.173 

Silvanópolis 1.262 382 258 22.201 124 70.935 

Sítio Novo do Tocantins 324 320 270 8.794 50 14.991 

Sucupira 1.027 180 114 11.023 66 75.693 

Taguatinga 2.439 1.020 791 43.305 232 104.752 

Taipas do Tocantins 1.115 62 41 3.058 25 27.636 

Talismã 2.155 339 57 7.974 284 377.462 

Tocantínia 2.606 273 143 17.007 131 30.731 

Tocantinópolis 1.079 434 392 25.155 68 5.416 

Tupirama 712 149 116 7.403 35 27.606 

Tupiratins 896 358 333 21.895 32 31.997 

Wanderlândia 1.375 639 524 25.535 152 78.431 

Xambioá 1.186 415 332 13.743 83 86.337 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2010; INCRA, 2012. 

De acordo com os dados apresentados na Tabela acima, observou-se que a maior média de área por 
propriedade de agricultura familiar é de 139,9 hectares, registradas para os municípios de Talismã e 
Crixás do Tocantins. Já a menor média de área por propriedade é de 6,4 hectares por propriedade, 
observada para os municípios de Cachoeirinha e Alvorada. Para a agricultura não familiar, a maior 
média de área por propriedade é de 2.995,9 hectares por propriedade, observada para o município 
de Bandeirantes do Tocantins e, a menor média de área por propriedade é de 6,3 hectares por 
propriedade para o município de Lajeado. 

6.4 Mineração  

Apesar da mineração não se impor de maneira consolidada como uma atividade industrial no Brasil, 
as estatísticas revelam que cada cidadão brasileiro consome, por ano, 264 kg de minério de ferro, 
56 kg de aço, 2,68 kg de alumínio, 166 kg de cimento, 1,29 kg de cobre, 37 kg de fertilizantes (fosfato, 
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enxofre e potássio), 22 kg de outros metais, além de brita, areia, argila, etc. Esses números, por sua 
vez, indicam que para que haja essa consolidação será necessário incentivar o consumo de bens 
derivados dessa atividade econômica. 

Apesar da controvérsia sobre os impactos ambientais causados pela atividade, a mineração pode 
provocar o desenvolvimento econômico de uma unidade da Federação e também do País, além de 
provocar demandas por infraestrutura e serviços, instalação de indústrias sequenciais de 
transformação e de bens de capital, geração de emprego e renda e redução das disparidades 
regionais. 

Atualmente o Brasil tem um dos maiores potenciais minerais do mundo, com 83 substâncias 
diferentes catalogadas. Os terrenos mais antigos têm maior incidência de ocorrência de jazidas de 
minerais metálicos como ferro, manganês, estanho, níquel, cobre platinoides, cromo, cobalto, 
chumbo, zinco, gemas e outros minerais voltados para a indústria. 

Aquelas com formação geológica mais recente englobam minerais como bauxita, minério de 
alumínio, ágata, ametista, diamantes, minerais industriais e minerais energéticos. 

A Companhia de Mineração do Tocantins (MINERATINS) realizou, em 2006, uma pesquisa acerca do 
potencial mineral em municípios do Estado. Esse projeto, intitulado “Diagnóstico das Potencialidades 
Minerais do Tocantins”, contou com uma equipe de geólogos e com o suporte do Ministério das 
Minas e Energia. O documento aponta o potencial para construção civil, indústrias cerâmicas e 
minérios como grafita, talco, cobre, ouro, calcário, zirconita, gesso, granito (verde, vinho, preto e 
movimentado), dentre outros. 

Na Tabela 33 estão a quantidade e o valor da produção mineral comercializada em 2009 no Estado 
do Tocantins, segundo DNPM (2010). 

Tabela 33. Principais empresas Mineradoras do Estado do Tocantins– Valor Total (R$) 

Classe / 
Substância 

Bruta Beneficiada Valor Total 
(R$) Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$) 

Tocantins  - 41.705.399 - 64.909.580 106.614.979

Metálicos  - 1.635 - 72.800 74.435

Manganês  54 t  1.635  - - 1.635

Ouro (Secundário) - - 1 kg Au  72.800 72.800

Não Metálicos  - 41.679.364 - 64.189.380 105.868.744

Água Mineral  - - 22.592 10³ L  4.202.717 4.202.717

Areia  2.207.574 t  41.546.609  23.403 t  699.574 42.246.183

Argilas Comuns  24.681 t  100.190  23.102 t  3.313.324 3.413.514

Calcário (Rochas)  - - 1.349.986 t  47.042.589 47.042.589

Rochas (Britadas) 
e Cascalho  

1.001 t  32.566  1.733.465 t  8.931.175  8.963.740

Gemas e 
Diamantes  

- 24.400 - 647.400 671.800

Gemas (Primária)  49.306 g Gemas  24.400 35.965.000 g Gemas  647.400  671.800

Fonte: DNPM, 2010. 

As principais empresas produtoras e suas respectivas substâncias minerais produzidas, segundo 
DNPM (2010), estão apresentadas na Tabela 34. 
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Tabela 34. Principais empresas mineradoras do Estado do Tocantins 

Empresas Principais Substâncias Produzidas 
Participação 

(%) (¹) 

1 Caltins Calcário Tocantins Ltda.  Calcário (Rochas)  21,95 
2 Cia. de Cimento Tocantins  Calcário (Rochas)  15,55 
3 SPA Engenharia Indústria e Comércio 
Ltda.  

Rochas (Britadas) e Cascalho  
8,49 

4 Nativa Mineração Ltda.  Calcário (Rochas)  6,96 
5 Calta Calcário Taguatinga Ltda.  Calcário (Rochas)  6,07 
6 Natical Natividade Calcário Ltda.  Calcário (Rochas)  5,74 

7 Mineração Rio Formoso Ltda.  
Calcário (Rochas), Rochas (Britadas) e 
Cascalho  

4,88 

8 Calcário Cristalândia Ltda.  Calcário (Rochas)  4,28 
9 Britacal Ind. & Com. de Brita e Calcário 
Brasília Ltda. 

Calcário (Rochas)  
2,66 

10 Vecon Const e Incorp Ltda.  Água Mineral  2,61 
11 Cerâmica Reunidas Ltda.  Argilas Comuns  2,09 
12 Água Santa Clara Indústria e Comércio 
De Bebidas Ltda. 

Água Mineral  
2,03 

13 Sul-Americana Imóveis Construções e 
Mineração Ltda. 

Água Mineral  
1,67 

18 V. G. Cezar e Filha Ltda.  Calcário (Rochas)  1,61 
19 LH Engenharia e Mineração Ltda.  Rochas (Britadas) e Cascalho  1,51 
16 Cerâmica Nossa Senhora da Guia  Argilas Comuns  1,50 

17 Cerâmica Cermar Ltda.  

Argilas Comuns  1,18 
Areia, Rochas (Britadas) e Cascalho  1,17 
Rochas (Britadas) e Cascalho  1,11 

20 Colorgems Ltda.  Gemas (Primária)  0,97 
(¹) Participação porcentual da empresa no valor total da comercialização da produção mineral na UF. 

Fonte: DNPM, 2010. 

No mapa a seguir (Figura 48) tem-se a síntese da mineração no Tocantins. 
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Figura 48. Mapa das ocorrências minerais do Estado do Tocantins 
Fonte: DNPM, 2010. 
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As potencialidades da mineração do Estado do Tocantins podem ser assim definidas por município, 
conforme o diagnóstico realizado pela Mineratins, para 139 municípios. 

• Abreulândia - há uma pedreira de serpentinito que atualmente encontra-se desativada. Ainda de 
acordo com o diagnóstico, não há nenhuma atividade de extração e/ou beneficiamento mineral. 
Todo o material utilizado na construção civil é oriundo de outros municípios. 

• Aguiarnópolis - há extração de areia, argila e cascalho. Também existe ocorrência de metarenito, 
cascalheira e basalto.  

• Aliança do Tocantins - foram cadastradas uma unidade de produção cerâmica, uma olaria e uma 
unidade de extração de brita (desativada nos dias atuais). A área de extração de argila encontra-
se na fazenda Aliança e a de brita a 35 km ao sul da cidade, nas proximidades da BR - 153, sentido 
Aliança - Gurupi. 

•  Almas - possui ocorrências e extrações de argila, cascalho (piçarra e claro), granitoides, granada 
gnasses, quartzitos e garimpos ativos e inativos de ouro e diamante. Nesse município está 
localizada uma antiga área da Companhia Vale do Rio Doce, cedida atualmente para a Mineraltins. 
Há outros pontos de garimpo no município. Em Barra Nova e no Rio do Peixe são encontrados 
afloramentos de quartzitos e “xisnaisse”. Na fazenda Bromil foi extraído material para brita. 

• Alvorada - a produção mineral nesse município é fraca, limitando-se a uma unidade de produção 
cerâmica e uma unidade de extração de areia. Ocorre ainda extração de argila a 5 km do centro 
urbano (saída para Araguaçu). 

• Ananás - a prospecção se restringe aos minerais classe II voltados para a construção civil. Os 
principais minerais encontrados são: argila, areia, cascalho e saibro. Há ainda basalto e calcário. 

• Aparecida do Rio Negro - foi cadastrada apenas uma cerâmica. 

• Aragominas - não há atividades minerais relevantes. Destacam-se duas pedreiras, sendo uma 
delas desativada (onde já operou uma unidade de britagem para a construtora Queiroz Galvão). 

• Araguacema - a atividade de mineração está voltada para a produção de cerâmica vermelha.  

• Araguaína - nesse município as atividades de mineraçãoestão ligadas a bens da construção civil. A 
Mineraltins cadastrou cinco cerâmicas, uma unidade de britagem e dois núcleos de olarias.  

• Araguanã - foram constatadas várias jazidas de granito preto, quartzo leitoso, granito rajado, 
cristal de rocha, grafite, ametista, hematita, calcedônia, pedra-sabão, epidoto e argila, devendo-se 
destacar que a olaria está localizada na zona urbana da cidade. Há garimpos de quartzo leitoso 
localizados na Fazenda Vale dos Sonhos, Fazenda Buriti Alegre, dentre outros. 

• Araguatins - apresenta extrações e ocorrências de areia, cascalho, seixo, argila, brita, laterita e 
basalto. Existem alguns afloramentos de quartzo, arenito e diamante. 

• Arapoema - o município produz cerâmica vermelha. Nele podem ser encontrados garimpos 
desativados de ouro e cristal de quartzo. Há potencialidade para extração de rochas ornamentais. 

• Arraias - nesse município há baixa extração de areia, cuja produção é voltada para a construção 
civil, e reservas de calcário e fosfato. Sua produção de fosfato é de aproximadamente 2.000 
toneladas, sendo 80% dela comercializada com o Estado de Goiás. Ainda assim, foi constatada 
potencialidade para extração de cobre (pirita), granito, quartzo, argila, ouro e argila. 
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• Aurora do Tocantins - há ocorrências e/ou extrações de sílex, fosfato, argila, calciossilicática, 
intercalações de meapelito e metarenito, além de areia. 

• Axixá do Tocantins - há ocorrência de quartzito na serra da caixa d´água da Saneatins, cascalho, 
seixo e argila. 

• Babaçulândia - existem olarias artesanais nesse município, no povoado de Palmatuba 
(Garranchinho), uma cerâmica industrial, uma cooperativa de extração de areia e seixos 
(localizada na zona urbana) e uma cascalheira, em que a brita é voltada para a construção civil. 

• Bandeirantes do Tocantins - a exploração mineral da cidade está vinculada à extração e ao 
beneficiamento de calcário, gerenciados pela Caltins (Calcário do Tocantins Ltda.). 

• Barra do Ouro - existem extrações e ocorrências de cascalho, areia, argila e conglomerado. Na 
cabeceira dos rios Tocantins e Tauá, há garimpos de diamante e ouro. 

• Barrolândia - há uma cerâmica de produção de tijolos, além de extrações de areia e seixos. 

• Bernardo Sayão - foram constatadas a existência de duas olarias de cerâmica vermelha. 
Detectaram-se ocorrências de sulfetos no norte do município. 

• Bom Jesus do Tocantins - há ocorrências e áreas de extração de argila, arenito com intercalações 
de siltito e argilito, além de areia. 

• Brasilândia do Tocantins - não há nenhum tipo de exploração mineral nesse município. 

• Brejinho do Nazaré - há extração de argila, que abastece duas cerâmicas locais. Existe produção 
de areia e seixo, com três dragas cadastradas. Ocorre granito esverdeado a preto para rocha 
ornamental, dois garimpos de ouro (desativados) e presença de ilmenita primária. 

• Buriti do Tocantins - apresenta extrações de seixo, cascalho e areia. Há ocorrência de argila. 

• Cachoeirinha - possui ocorrências de argila e cascalho (piçarra e claro). Não há empreendimentos 
do setor de mineração no local. 

• Campos Lindos - há extrações e ocorrências de argila, cascalho (piçarra e claro), areia e calcário.  

• Cariri do Tocantins - não conta com nenhuma extração/produção mineral em funcionamento. 

• Carmolândia - não há nenhuma atividade de mineração. 

• Carrasco Bonito - conta com ocorrências de seixo, argila, areia, cascalho e garimpo de ouro 
desativado. 

• Caseara - não foi observada nenhuma atividade de extração e/ou beneficiamento mineral.  

• Centenário - apresenta ocorrências de argila, arenito com intercalações de siltito e argilito, além 
de extração de areia. 

• Chapada da Natividade - a principal atividade é a mineração, embora exista uma cerâmica 
localizada na zona urbana. 

• Colinas do Tocantins - conta com quatro unidades de produção de cerâmica vermelha, embora, 
esporadicamente, areia e seixo sejam explorados. Possui também ocorrência de rocha calcária, 
próximo ao rio Capivara. 

• Colméia - tem uma olaria que utiliza argila local. 

• Combinado - há extração de calcário e de argila. 
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• Conceição do Tocantins - produz cerâmica de argila, especialmente tijolos, com produção de 
aproximadamente 100.000 unidade/mês, e há presença de garimpo de ouro na Chácara Alvorada. 
Existe também ocorrência de granito, granodiorito e piroxenito. 

• Couto de Magalhães - a atividade de exploração mineral está fortemente articulada à extração de 
sulfetos pela empresa Mineração Roncador Ltda. (desativada atualmente). Há ocorrências de 
talco e ferro. 

• Cristalândia - este município produz grande quantidade de quartzo. Conta também com três 
cerâmicas e duas dragas para extração de areia. 

• Crixás do Tocantins - há apenas uma unidade de extração de areia no local. 

• Darcinópolis - conta com ocorrências de cascalho e metarenito. 

• Dianópolis - tem extrações e ocorrências de calcário, garimpos ativos e inativos de ouro e 
diamante, laterita, granito, granada, arenito, gnaisse, areia e cascalho. Deve-se salientar que a 
empresa CMT Eng. Ltda. é responsável pela extração de uma pedreira contendo granito, situada 
na fazenda Manto Verde; esse material tem sido utilizado nas obras da barragem Manoel Alves. 
Nessa fazenda há locais propícios para extração de areia e seixo. Em Dianópolis estão instaladas 
duas empresas para extração de rochas carbonáticas. Além do calcário dolomítico, elas extraem 
areia, seixo e cascalho. 

• Divinópolis do Tocantins - conta com uma cerâmica desativada e três cerâmicas ativas, que 
produzem tijolos para o município e adjacências. 

• Dois Irmãos do Tocantins - existem vários garimpos desativados de cristal de quartzo e uma 
unidade de mineração de talco, também inoperante. 

• Dueré - conta com unidades produtoras de cerâmica e dragas para extração de areia e seixo. A 
partir da década de 1950 o município tornou-se grande produtor de cristais de quartzo, 
entretanto todos os garimpos que lá existiam encontram-se desativados. 

• Esperantina - há ocorrência de arenito, argila, areia e cascalho. Os garimpos de diamante, 
esmeralda e topázio encontram-se desativados. O município conta com três áreas de extração de 
areia e seis olarias (três delas desativadas). 

• Figueirópolis - a atividade mineral está voltada para uma unidade de produção cerâmica e para 
atividades esporádicas de extração de areia, nas imediações do perímetro urbano. 

• Filadélfia - as principais atividades representadas nesse município são o gesso, haja vista as 
grandes reservas de gipsita, e a extração de calcário: nas fazendas Caieiras e Brejo Verde foram 
cubadas jazidas de 35.468.750 e 22.076.400 toneladas, respectivamente. 

• Formoso do Araguaia - esse município conta com duas unidades de produção de cerâmica, duas 
dragas de extração de areia e uma mineradora de calcário. 

• Fortaleza do Tabocão - a principal atividade está voltada para a extração de argila vermelha, que 
abastece uma pequena olaria de tijolos. 

• Goianorte - não há nenhuma atividade de exploração mineral nesse município, embora apareçam 
ocorrências de sulfetos. Na região de Morro Grande existiu uma unidade de extração de cromita 
nas décadas de 1980 e 1990. 



Diagnóstico da Dinâmica Social e Econômica do Estado do Tocantins 

Inventário Socioeconômico 160 

• Goiatins - conta com extrações e ocorrências de cascalho, areia, argila e garimpos de ouro e 
diamante (especialmente nas cabeceiras do rio Manuel Alves Grande e do ribeirão Piranhas), 
sílex, quartzo, arenito, com intercalações de siltito e argilito, e conglomerados. 

• Gurupi - a extração/produção mineral está diretamente relacionada à produção de cerâmica. O 
diagnóstico cadastrou oito unidades de produção cerâmica e uma olaria, todas em atividade. 

• Ipueiras - a atividade mineral está focada em uma draga, que extrai areia fina, areia grossa e seixo, 
e em uma pedreira, de onde se extrai granito para fins ornamentais. Constou-se ainda garimpo de 
ouro e cristal de rocha (todos eles desativados). 

• Itacajá - têm extrações e ocorrências de argila, areia e seixo, como também de garimpo de ouro, 
diamante e arenito, com intercalações de siltito e argilito. Os garimpos de ouro e diamante 
localizados na cabeceira do rio Manuel Alves Grande estão desativados há 20 anos.  

• Itaguatins - há ocorrências e extrações de cascalho, areia e garimpos desativados de ouro e 
diamante. O município conta também com uma olaria. 

• Itapiratins - há ocorrência e alguns pontos de extração de cascalho (piçarra), areia, argila e 
arenito, com intercalações de siltito e argilito.  

• Itaporã do Tocantins - apesar da cidade ter sua origem relacionada aos garimpos de cristal de 
quartzo, não foi detectada nenhuma atividade de exploração mineral no município. Foram 
constatadas ocorrências de talco e de sulfetos na porção norte do município. 

• Jaú do Tocantins - no município é possível encontrar uma unidade de produção cerâmica, uma 
draga de extração de areia e duas mineradoras de zircônia. Também há registros de atividade de 
garimpo na região, em virtude dos diversos tipos de minerais que podem ser encontrados, como 
turmalina preta, coríndon, berilo, muscovita, cristais de quartzo, dentre outros. 

• Lagoa da Confusão - há uma mineradora de calcário, uma cerâmica comunitária desativada e duas 
dragas para extração de areia e seixo.  

• Lagoa do Tocantins - a principal atividade mineradora está voltada para a extração de argila por 
uma cerâmica local. 

• Lavandeira - apresenta ocorrências e/ou extrações de xisto, calcário, calciossilicática, 
intercalações de metarenito e metapelito e gnaisse. Foram constatados diversos garimpos na 
região do mosquito. Há ainda áreas, dispersas por todo o município, de extração de calcário.  

• Lizarda - não apresenta nenhuma atividade mineradora. 

• Luzinópolis - apresenta ocorrências de cascalho e argila. 

• Marianópolis do Tocantins - não apresenta nenhuma atividade mineradora. 

• Mateiros - não apresenta nenhuma atividade mineradora. 

• Maurilândia do Tocantins - no município podem ser encontradas ocorrências de cascalho, areia, 
argila, arenito e garimpo de ouro (desativado). 

• Miracema do Tocantins - foram detectadas duas cerâmicas que utilizam argila vermelha. Há ainda 
extração de areia e seixo às margens do rio Tocantins. 

• Miranorte - a exploração mineral está vinculada diretamente à extração de argila, que abastece 
uma pequena olaria de tijolos. 
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• Monte do Carmo - é um município onde são encontradas nove frentes de extração do ouro 
(embora 30 frentes tenham sido desativadas), em três áreas garimpeiras diferentes, onde 
trabalham, em média, 84 trabalhadores, com produção média de 140g de ouro por semana. 
Conforme o diagnóstico elaborado pela Mineratins, a principal área está localizada 5 km a leste da 
cidade, nas encostas da Serra do Carmo. A segunda localiza-se em trechos do ribeirão Água Suja. A 
última fica a 17 km a sudeste da cidade, no sentido rodovia para Pindorama. Foram localizadas 
também uma jazida de quartzito e uma cerâmica que utiliza argila. 

• Monte Santo do Tocantins - não apresenta nenhuma atividade voltada para a mineração, muito 
embora existam ocorrências de esmeralda, sodalita e cristal de quartzo. 

• Muricilândia - há uma unidade de britagem que usa seixo do quartzo do antigo rio Muricizal como 
matéria-prima. Areia também é retirada desse local. Encontram-se ainda olarias que funcionam 
sazonalmente (embora o município tenha forte potencial de argila). O município é rico em 
diversidade mineral e destacam-se os granitos usados na construção civil e talco usado nas 
indústrias. 

• Natividade - é possível encontrar grande diversidade mineral no município, com destaque para 
garimpos de ouro e cianita, minas de calcário, pedreira de quartzito e afloramentos de granitos, 
granada, turmalina e mármore. 

• Nazaré - conta com ocorrências e extrações de argila e cascalho. 

• Nova Olinda - há ocorrência de jazidas de argila, que é aproveitada pelas olarias localizadas no 
perímetro urbano. Foi localizada, também, uma draga que retira areia grossa, matéria-prima que 
é vendida no comércio local. Foi constatada ainda a presença de arenito róseo.  

• Nova Rosalândia - não foi constatada nenhuma atividade de extração e/ou beneficiamento 
mineral. 

• Novo Acordo - o município tem como principal atividade mineradora a extração de argila, que é 
utilizada por uma cerâmica local. 

• Novo Jardim - tem ocorrências de argila, cascalho, areia, granito e calcário. 

• Oliveira de Fátima - não apresenta nenhuma atividade voltada para a mineração. 

• Palmas - os destaques para a mineração na capital estão associados à indústria cerâmica, às 
pedreiras e à extração de areia e seixos. Há potencialidade também para exploração de rochas 
ornamentais, com boa diversidade de granitos. 

• Palmeirante - município com ocorrência de argila, calcário e ferro. 

• Palmeiras do Tocantins - há ocorrências de cascalho, areia e argila.  

• Palmeirópolis - há extração de argila que, inclusive, abastece as cerâmicas locais. Destacamos a 
ocorrência de turmalina preta, turmalina verde, quartzito, calcita, berilo, coríndon, manganês, 
dentre outros. 

• Paraíso do Tocantins - ocorrem extrações de argila, areia e seixos neste município. 

• Paranã - a extração mineral é incipiente neste município. Há uma área de extração de gnaisse 
ornamental, uma olaria de produção cerâmica e áreas voltadas para a extração de areia no rio 
Paranã. Há ocorrências de cristais de quartzo, manganês, ouro e ferro. 
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• Pau d´Arco - não há nenhuma atividade de exploração no município, porém existem ocorrências 
de sulfetos em algumas localidades. 

• Pedro Afonso - apresenta ocorrências de seixo, areia, cascalho, argila, arenito com intercalações 
de siltito e argilito e níquel. 

• Peixe - existem ocorrências de argila, areia e seixos. Em décadas anteriores ocorreu extração de 
ouro. É possível encontrar hoje turmalina e granada rodolita.  

• Pequizeiro - apresenta jazidas de argila. Em anos anteriores houve exploração de cristais de 
quartzo. 

• Pindorama do Tocantins - também apresenta jazidas de argila. Há ocorrências de lentes de 
calcário, granitos e cangas de óxido de ferro. O município já foi produtor de diamantes. 

• Piraquê - a prospecção se restringe aos minerais classe II, voltados para a construção civil, com 
destaque para a argila. 

• Pium - o município detém importantes depósitos de cristal de quartzo. 

• Ponte Alta do Bom Jesus - há ocorrências e/ou extrações de argila, areia, cascalho, calcário e 
intercalações de metarenito e metapelito.  

• Ponte Alta do Tocantins - este município não apresenta nenhuma atividade voltada para a 
mineração.  

• Porto Alegre do Tocantins - há ocorrências e extrações de cascalho, garimpos ativos e inativos de 
ouro, calcário, argila, metarenito e xisto. 

• Porto Nacional - há extração de argila. Esta matéria-prima abastece a indústria cerâmica local. Há 
forte inclinação para extração de rocha ornamental, com boa diversidade de granitos.  

• Praia Norte - constatam-se ocorrências de cascalho, seixo, areia, argila e garimpo de ouro 
(desativado desde 1968).  

• Presidente Kennedy - não há nenhuma atividade de exploração mineral no município, apenas 
uma pedreira desativada.  

• Pugmil - o município tem uma pedreira em funcionamento. 

• Recursolândia - há ocorrências de argila, areia, arenito com intercalações de siltito, argilito e ouro. 
As áreas de extração de areia e argila são pontuais.  

• Riachinho - predomina a atividade cerâmica. Há um garimpo de diamante desativado.  

• Rio da Conceição - há extrações e/ou ocorrências de calcário, cascalho, areia, metarenito e argila. 
Foram instaladas duas empresas no município: a Cia de Melhoramentos do Oeste da Bahia e a 
Fujita Mineração. 

• Rio dos Bois - não há nenhuma atividade de exploração nesse município, embora haja referências 
acerca de garimpos de diamantes e de áreas esporádicas de extração de areia e seixos. 

• Rio do Sono - a principal atividade voltada para a mineração é a cerâmica, e uma empresa que faz 
extração de areia. 

• Sampaio - apresenta extrações de argila, cascalho e areia. Possui empreendimentos minerários 
como olaria. Conta com forte organização social da associação dos areeiros.  
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• Sandolândia - a extração/produção mineral conta com duas pequenas unidades de produção 
cerâmica e áreas dispersas para extração de areia e seixos na zona urbana da sede do município. 

• Santa Fé do Araguaia - não foram encontradas atividades voltadas para a mineração, embora haja 
ocorrência de seixos e areia grossa.  

• Santa Maria do Tocantins - é possível encontrar ocorrências de cascalho, argila, areia, arenito com 
intercalações de siltito e argilito e garimpo de diamante.  

• Santa Rita do Tocantins - não foi constatada nenhuma atividade de extração e/ou beneficiamento 
mineral.  

• Santa Rosa do Tocantins - a atividade mineradora é representada por uma cerâmica. Foram 
detectadas ocorrências de lateritas, turmalina e muscovita.  

• Santa Tereza do Tocantins - este município não apresenta nenhuma atividade voltada para a 
mineração.  

• Santa Terezinha do Tocantins - são encontradas ocorrências de areia, argila, cascalho, arenito e 
basalto. 

• São Bento do Tocantins - possui afloramentos de arenitos silicificados.  

• São Félix do Tocantins - este município não apresenta nenhuma atividade voltada para a 
mineração.  

• São Miguel do Tocantins - apresenta extrações de areia, seixo e argila. Há um garimpo, mas está 
desativado. 

• São Salvador do Tocantins - o município tem vocação para a cerâmica, embora existam outras 
ocorrências minerais como turmalina preta, turmalina bicolor, granada rodolita, berilo, cristal de 
quartzo, manganês, dentre outros. 

• São Sebastião do Tocantins - apresenta ocorrências e/ou extrações de metarenito, areia, argila e 
cascalho.  

• São Valério da Natividade - não foi detectada nenhuma atividade mineradora ativa, embora exista 
ocorrência de turmalina e granito. 

• Silvanópolis - a atividade mineradora é representada por duas cerâmicas e uma pedreira voltada 
para a extração de granito para rocha ornamental. Há garimpo de ouro desativado e ocorrência 
de formação ferrífera, rica em magnetita. 

• Sítio Novo do Tocantins - há ocorrências de sílex, cascalho e garimpos de diamante desativados. 

• Sucupira - não há nenhuma atividade de extração/produção mineral neste município.  

• Taguatinga - tem ocorrências e/ou extrações de calcário, mármore, granito, argila, areia, cascalho, 
seixo e calcita óptica. O calcário é retirado no município pela BRITACAL e pela CALTA. Também 
existem cerâmicas em Taguatinga. 

• Tupirama - foi detectada apenas extração de areia e seixos. 

• Taipas do Tocantins - apresenta ocorrências e/ou extrações de argila, cascalho, areia, saibro, 
calcário, calcita óptica e granito.  

• Talismã - não foi cadastrada nenhuma atividade de extração/produção mineral neste município. 

• Tocantínia - foram cadastradas uma cerâmica e nove dragas. Há ainda incidências de granitos.  
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• Tupiratins - a exploração mineral no município está vinculada a extração de seixos. Esta atividade 
é realizada pelas empresas Seixos Paulista e pela Seixos Tocantins.  

• Wanderlândia - não foi cadastrada nenhuma atividade mineradora.  

• Xambioá - há predomínio de atividades garimpeira de quartzo (cristal de rocha e ametista) e mina 
de calcário dolomítico. Detectou-se também a extração de esfeno. Dentro do perímetro urbano 
ocorrem atividades de cerâmica oleiras. 

Segundo a Mineratins existe possibilidade de expansão do setor mineral no município de Porto 
Nacional, correspondente a 2 mil hectares de potencial para a exploração de titânio e 50 hectares de 
quartzo. Em Araguanã refere-se a 1600 hectares para a exploração da grafita e ouro. Em Jaú do 
Tocantins uma área de 315 hectares para a extração de cromo. Ainda em Jaú e parte de 
Palmeirópolis há uma área de 400 hectares voltada para a extração do cromo, além de 474 hectares 
para exploração do zircônio. E uma área destinada à extração de ilmenita, no município de Brejinho 
do Nazaré.  

6.5 Piscicultura 

Em 2010 a Região Norte foi responsável por 41.839 toneladas de pescado, o que corresponde a 9% 
da produção nacional, abaixo de todas as regiões brasileiras. Somente para exemplificar, na Região 
Sul foram produzidas150.043 toneladas (31%), e em seguida vem a Região Nordeste, com 145.907 
toneladas (30%). Posteriormente, vêm a Região Sudeste, com 71.771 toneladas (15%) e a Região 
Centro-Oeste, com uma produção de 69.839 toneladas (15%). 

Nos tanques de piscicultura da Região Norte, praticada em viveiros e açudes, predomina a produção 
de tambaqui e seus híbridos, além de matrinxã, pintado-da-amazônia, pirarucu, curimatã e piaus, 
produzidos em menor proporção. Destacamos que Tocantins, Rondônia e Roraima produzem 38.500 
toneladas de tambaqui e seus híbridos. No Tocantins a produção de tambaqui e híbridos alcançou 
6.978 toneladas. Apesar do baixo porcentual, se comparado ao das demais Regiões, o Norte é o maior 
produtor de peixe redondo do País.  

Conforme dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa/TO, o Estado tem 
elevado potencial para o desenvolvimento da piscicultura, por sua abundância em recursos hídricos, 
pelo clima tropical e pelas espécies de peixes endêmicas da bacia hidrográficas dos rios Tocantins e 
Araguaia com forte valor comercial. A região sudeste do Estado (especialmente em Almas) destaca-
se na psicultura, visto a existência de várias fazendas para a prática dessa atividade, de frigoríficos e 
de uma fazenda voltada para a larvicultura e alevinagem. Somente para exemplificar, essa região é 
responsável por 55% dos peixes produzidos no Tocantins.  

O governo do Estado destacou que o Tocantins tem forte potencial para a prática da aquicultura, com 
água de excelente qualidade e em grande quantidade, temperaturas altas durante todo o ano e 
topografia plana. 

Segundo MMA (2006), a região possui uma extensa rede hidrográfica, detendo um potencial 
pesqueiro significativo. Entretanto, a pesca é uma atividade de pequena expressão econômica, 
mantendo-se, em grande parte, restrita às populações ribeirinhas dos principais cursos d’água, para 
as quais, dada a facilidade de captura e a abundância de pescado, é atividade essencial para sua 
subsistência. A pesca só assume caráter comercial na proximidade dos maiores centros urbanos, 
onde se verifica a presença de comunidades pesqueiras ribeirinhas, prevalecendo a pesca artesanal. 

No entanto, com cerca de 300 espécies de peixes descritas na região hidrográfica dos rios Araguaia-
Tocantins, a região apresenta o potencial turístico relacionado à pesca como tendência para o 
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desenvolvimento econômico regional. Cabe ressaltar a utilização múltipla dos lagos das hidrelétricas, 
como a de Luís Eduardo Magalhães (Lajeado), para fins de exploração turística e pesca esportiva, 
além da pesca como alternativa de renda e sustento das populações ribeirinhas e indígenas (MMA, 
2006). 

A piscicultura é estratégica no desenvolvimento estadual do Tocantins, movimentando cerca de 
R$ 3 milhões por ano, com 190 piscicultores atuando, entre eles quatro grandes produtores de 
alevinos. As principais regiões produtoras utilizam 235 hectares de tanques, onde diversas espécies 
são cultivadas.  

Mesmo diante desse cenário, alguns analistas afirmam que a piscicultura é uma atividade que ainda é 
pequena no Tocantins. No ano passado o Estado produziu mais de 7 mil toneladas e o setor 
movimentou mais de R$ 150 milhões. Mas com a instalação da Embrapa Pesca e Aquicultura no 
Tocantins, os piscicultores acreditam que a produção vai ser alavancada. 

A Embrapa Pesca e Aquicultura no Estado do Tocantins elaborou um diagnóstico da extensão 
pesqueira, que objetivou contribuir para futuras intervenções no setor pesqueiro para 
pesquisadores, extensionistas e empresas de Ater/Atepa, dado o subsídio de dados e informações 
centradas nas peculiaridades tocantinenses. 

Segundo SOUSA (2013), a importância da pesca artesanal é reconhecida direta e indiretamente 
devido ao impacto positivo na geração de trabalho e de renda para uma grande parcela da população 
de pescadores excluída e de baixa renda, além da atividade garantir a segurança alimentar das 
famílias dos pescadores. No geral, somando a produção da pesca e aquicultura tocantinense, houve 
um aumento significativo na atividade por volta de 9,5%, como ser constatado na Tabela 35, a partir 
de dados secundários obtidos no Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA). 

Tabela 35. Evolução da produção de pescado oriunda da atividade pesqueira e aquícola, no período 
de 2008 a 2009 

Total Pesca (t) Aquicultura (t) 

2008 

6.887 1.868 5.019 

2009 

7.543 1.538 6.004 

Fonte: SOUSA, 2013. 

Nesse período ocorreu a mesma dinâmica no País, aumentando a produção do total de pescado (de 
1.156.423 para 1.240.813 toneladas) e diminuindo a produção da pesca extrativista (de 261.283 
para 239.493 toneladas). Constatou-se, então, que há melhorias tecnológicas na aquicultura, visto 
sua contribuição no aumento da produção do pescado. Esse incremento na produção foi importante 
para que o pescado (15,7%) seguisse crescente na lista das principais fontes de proteína consumidas 
pelo brasileiro, seguido respectivamente por aves (12,9%), suínos (9,2%) e bovinos (-8,6%) (MPA, 
2011a). Esses dados permitem confirmar o real crescimento do pescado diante de outras opções de 
carne e a razoável diminuição da pesca verificada na produção tocantinense e, também, no País. 

As 34 colônias registradas no Tocantins abrigam 95,6% do total de pescadores registrados pelo MPA 
e estão localizadas em seis regiões tocantinenses: Região-Programa Extremo Norte (Bico do 
Papagaio), Região-Programa Centro-Oeste, Região-Programa Norte, Região-Programa Central e 
Região-Programa Sul. Na Região-Programa Extremo Norte está o único Território da Pesca e 
Aquicultura do Tocantins e é onde se concentra o maior número de pescadores. Além disso, essa 
região é abrangida por um Território da Cidadania. A justificativa para a inserção desses territórios 
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na região é o baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos municípios aí localizados, como 
forma de minimizar a pobreza da população local, por meio de políticas públicas específicas 
direcionadas à localidade (SOUZA, 2013). 

Além dos pescadores profissionais, organizados nas colônias, constatou-se que a pesca é realizada 
por boa parte da população, em virtude da proximidade do rio e da possibilidade de obtenção de 
pescado a custos baixos, representando uma importante fonte de alimentação. 

Segundo o estudo, o baixo IDH foi constatado nas regiões onde se concentra o maior número de 
colônias de pescadores. Portanto, há necessidade de políticas públicas para a melhoria do setor 
pesqueiro, uma vez que o Estado possui uma área promissora para o desenvolvimento dessa 
atividade. 

De acordo com os dados secundários do Registro Geral de Pescadores (RGP), disponibilizado pelo 
MPA (2011), no Estado do Tocantins estão registrados oficialmente 7.140 pescadores artesanais em 
atividade. 

Quanto ao gênero, a maioria deles é homem. A distribuição é de 67% do sexo masculino e 33% do 
sexo feminino. No período de 2009 a 2011 houve um aumento no número total de pescadores na 
ordem de 4,7%. A média de idade dos pescadores é 41 anos, sendo 43 anos para os homens e 38 
para as mulheres. Em relação ao nível escolar, constatou-se que a maioria (73,2%) dos pescadores é 
analfabeta, com predominância masculina (69,4% do total de analfabetos).  

Os 7.140 pescadores cadastrados no MPA estão distribuídos em 75 municípios, o que confere uma 
capilaridade de 53,9% em relação ao total de municípios do Estado do Tocantins. Em linhas gerais, 
existem 33 municípios com a presença de até 10 pescadores, seguido de 22 municípios entre 10 e 
100 pescadores, 14 municípios entre 100 e 300 pescadores e 6 municípios com mais de 300 
pescadores, como pode ser visualizado na Tabela 36. 

No ranking dos municípios com maior quantidade de pescadores registrados destacam-se 
Araguatins e Tocantinópolis, com 12,3 e 9,5%, respectivamente, do total de registros. Palmas, a 
capital do Estado, encontra-se em terceiro lugar, com 7,6%. 

Tabela 36. Lista dos dez municípios com maior quantidade de pescadores no Estado 

Municípios Número Absoluto Porcentagem 

Araguatins 877 12,3 

Tocantinópolis 680 9,5 

Palmas 545 7,6 

Esperantina 517 7,2 

Araguanã 347 4,9 

Praia Norte 305 4,3 

Sampaio 285 4,0 

São Sebastião 270 3,8 

Pau d´Arco 253 3,5 

Xambioá 251 3,5 

Total 4.330 61,0 

Fonte: SOUSA, 2013. 

Do ponto de vista socioeconômico, o principal problema diz respeito ao baixo nível de escolaridade 
dos pescadores, uma vez que 73% deles são analfabetos. Outro gargalo é que faltam profissionais de 
assistência técnica preparados para atuar no setor, pois os pescadores não recebem formação 
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adequada e/ou capacitação continuada. Outro viés é que a maioria dos técnicos não transfere 
tecnologia ao pescador no momento da intervenção social, seja por falta de qualificação, 
desconhecimento da área ou por não ser esse o foco principal de atuação da empresa. Para mitigar 
ou diminuir esses problemas diagnosticados na extensão pesqueira do Tocantins, é necessário 
capacitar técnicos multiplicadores, se possível em processo continuado, para que possam repassar 
os conteúdos com uma linguagem adequada e específica para esse público, além de transferir 
tecnologias adaptadas à realidade local e a um custo acessível. 

O desafio é no que diz respeito à organização social, por meio de colônias, e à organização produtiva, 
por meio de cooperativas, para articular a cadeia de valor e produtiva do setor pesqueiro, dados os 
problemas atuais de gestão encontrados nas colônias e por não haver nenhum empreendimento 
coletivo para a distribuição e agregação de valor ao pescado. 

A Secretaria de Agricultura e da Pecuária prevê aumento em 20% na produção de 2014, levando em 
consideração os dados de 2012 e 2013. Em 2012, a produção de pescado alcançou 10 mil toneladas e 
em 2013, houve acréscimo de 20% sobre esse número, ou 12 mil toneladas/ano. O maior foco de 
investimentos do governo foi nas seguintes espécies: tambaqui, surubim e caranha. Na Figura 49 está 
o mapa da aquicultura do Estado do Tocantins. 

Os principais problemas relativos a essa atividade no Estado são a dificuldade de licenciamento 
ambiental, o elevado custo de produção, a assistência técnica insuficiente, a baixa qualidade da mão 
de obra, as poucas opções de linha de crédito, os baixos preços pagos ao produtor, o difícil acesso à 
tecnologia, as limitações do mercado regional, a baixa oferta de ração de boa qualidade e as perdas 
por enfermidades/ doenças. Outro fator bastante comum é a falta de organização dos produtores 
(embora tenha melhorado nos últimos anos). 

Existem restrições quanto ao aspecto regulatório, embora o governo brasileiro e alguns Estados 
tenham dado passos importantes para solucionar essa questão, como a criação de um Ministério da 
Pesca e de Secretarias Estaduais de Pesca. Outro aspecto relevante foi o trabalho realizado em 
parceria com outras instituições como o Sebrae e o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC), dentre outros. Por meio dessa iniciativa foram criadas agendas comuns e 
ações compartilhadas para lidar com o tema. 

Dentre outros entraves constam: a) o emprego da legislação agrária para lidar com questões 
aquárias (embora tenham sido somado esforços para implementar uma legislação específica); b) 
quantidade de órgãos e instituições envolvidas com a regularização da atividade; c) aspectos 
técnicos (vários métodos de pesca e de produção aquícola são artesanais e rudimentares, levando 
certo tempo para a evolução da atividade). Isto inclui problemas de manejo, gestão inadequada da 
atividade, falta de qualificação da mão de obra e melhor estruturação da cadeia produtiva, assim com 
assistência técnica, escoamento da produção, qualidade do produto e inserção do pescado no 
mercado; d) carência de desenvolvimento tecnológico (envolvendo melhoramento genético, 
reprodução e larvicultura, sistema de cultivo, nutrição, sanidade e processamento); e e) aspectos 
econômicos, incluindo o longo ciclo produtivo dos peixes, o que faz com que o produtor tenha custos 
sem retorno até o término do ciclo.  

O governo do Estado desenvolveu várias ações voltadas para a piscicultura, entre as quais se 
destacam: a realização de estudos e pesquisas aquícolas e pesqueiras; apoio à promoção de eventos e 
capacitação de piscicultores, pescadores e gestores; e implantação de parques aquícolas nos lagos de 
Palmas, São Salvador e Peixe, com início na produção de tanques-redes no Estado.  
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6.6 Turismo 

O turismo tem sido apontado como alternativa importante em termos de criação de oportunidades 
de trabalho e de processos de desenvolvimento sustentável, seja no âmbito nacional ou local (IPEA, 
2011). Ele também pode contribuir para a conservação e proteção da biodiversidade e o 
desenvolvimento regional sustentável, em consonância com as comunidades (OLIVEIRA, 2011). A 
prática da atividade pode trazer efeitos negativos e positivos que se produzem nas relações 
receptoras (BARRETO, 2003). 

O turismo pode contribuir de forma positiva para o desenvolvimento socioeconômico e para a 
proteção ambiental, mas o seu crescimento descontrolado pode causar degradação ambiental, 
destruição de ecossistemas frágeis e conflitos sociais e culturais, debilitando as bases da atividade 
turística (UN, 2011), matéria-prima para sua realização. No entanto, se planejada adequadamente a 
atividade pode contribuir para a proteção ambiental, ao passo que também estimula o interesse da 
população e das autoridades locais em introduzir medidas para proteção de esossistema, de modo 
que esses cuidados venham a gerar uma apreciação de seu valor, que pode ser consumido pelo 
turismo (CRUZ, 2001). 

Em suma, o turismo envolve lazer, ócio, atividades de prazer e paisagens cênicas para atração de 
turistas. A atividade é vista como uma das possíveis soluções dos problemas econômicos, por 
implicar a implantação de infraestrutura turística financiada em geral pelo Estado, o que incrementa 
a geração de emprego e renda nas regiões e localidades, beneficiando direta e indiretamente sua 
população (OURIQUES, 2005). Porém, deve-se acrescentar que esses discursos apontam apenas para 
uma parte da realidade, pois há outros fatores, como a sazonalidade e o desemprego, mostrando que 
o turismo não pode ser visto como “salvador”, mas como complemento das demais atividades 
econômicas desenvolvidas no Estado do Tocantins. 

6.6.1 Turismo em suas esferas políticas 

O Ministério do Turismo - Mtur, instituído em janeiro de 2003, tem como missão desenvolver o 
turismo como atividade econômica sustentável, com geração de empregos e divisas, contribuindo 
para a inclusão social, a partir de um modelo descentralizado de gestão de políticas públicas (MTUR, 
2014b). 

Em 2008 foi promulgada a Lei nº 11.771, intitulada de Lei Geral do Turismo, que confere ao 
Ministério do Turismo a responsabilidade de planejar, desenvolver, estimular e regular o exercício 
da atividade turística no território nacional, além de organizar a prestação e fiscalização de demais 
atividades correlatas para o desenvolvimento do setor de no Brasil (BRASIL, 2008a). 

O modelo de gestão descentralizado do MTur configura-se como estratégia importante para a 
implementação da Política e do Plano Nacional de Turismo - PNT, buscando envolver instituições 
públicas e privadas do setor em todo o País. 

O Plano Nacional de Turismo 2013 - 2016 tem como função atender às demandas para desenvolver 
o turismo, bem como efetivar o potencial da atividade e favorecer o desenvolvimento econômico 
sustentável, tanto nos aspectos ambientais quanto sociais. Para tanto, o PNT traz as seguintes 
diretrizes: 

a) Geração de oportunidades de emprego e empreendedorismo. 

b) Participação e diálogo com a sociedade. 

c) Incentivo à inovação e ao conhecimento. 
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Figura 49. Aquicultura de água-doce ou água salgada - peixes, 2006 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006.  
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d) Regionalização. 

Essas diretrizes se consolidam em programas e/ou ações para o turismo em âmbito nacional. Os 
principais programas e/ou ações que têm alcance no Estado Tocantins, são: 

O Programa de Desenvolvimento do Turismo - Prodetur - tem como objetivo principal o 
financiamento de programas regionais, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, 
que tenham como foco organizar as intervenções públicas para o desenvolvimento da atividade 
turística, por intermédio de um processo de planejamento de polos turísticos. Em meio ao processo 
de pleito ao financiamento, o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável - PDITS - 
é indispensável por apresentar o diagnóstico e prognóstico da área/região geográfica que tenha 
relevância/potencial para alavancar o turismo. Com base nesse planejamento dos polos, são 
propostas intervenções públicas que ao serem implantadas contribuam para que o turismo seja uma 
verdadeira alternativa econômica geradora de emprego e renda, principalmente para a população 
local (MTur, 2014a). 

O Programa de Regionalização do Turismo - Roteiros do Brasil - resultou na estruturação e 
implementação de instrumentos que contribuem para a interlocução do MTur com as 27 unidades 
federativas do País. A regionalização é parte da política estratégica que orienta o desenvolvimento do 
turismo no Brasil e, consequentemente, o processo de planejamento descentralizado. O programa 
apoia o fortalecimento institucional, a partir do incentivo ao planejamento, à qualificação e às 
práticas de cooperação entre os atores públicos e privados, a fim de alcançar a competitividade dos 
produtos turísticos por regiões. 

As ações integradas para a regionalização vêm evoluindo ao longo de 2003 - 2012, e o atual mapa da 
regionalização turística possui 303 regiões turísticas, distribuídas por 3.345 municípios (BRASIL, 
2013c). No Estado do Tocantins estão situadas sete regiões turísticas: 1) Bico do Papagaio, 2) Vale 
dos Grandes Rios, 3) Lagos e Praias do Cantão, 4) Serras e Lago, 5) Encantos do Jalapão, 6) Ilha do 
Bananal e 7) Serras Gerais. Na Figura 50 estão as Regiões Turísticas MTur - 2013: Programa de 
Regionalização do Turismo no Estado do Tocantins. 

Atualmente o Tocantins também integra a lista dos 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento 
Turístico Regional no Brasil, em nível federal, com dois destinos definidos: Palmas (Serras e Lagos) e 
Mateiros (Encantos do Jalapão) (BRASIL, 2013b). Esses destinos são áreas que dispõem de 
infraestrutura básica e turística e de atrativos qualificados, que se caracterizam como núcleo 
receptor e/ou distribuidor de fluxos turísticos, capazes de atraírem e/ou distribuírem significativo 
número de turistas para o entorno e dinamizar a economia do território onde estão inseridos 
(BRASIL, 2012). 

Ainda no âmbito federal, o Ministério do Meio Ambiente - MMA - é responsável pelo Programa de 
Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia Legal - PROECOTUR, iniciativa que objetivou gerar 
oportunidades de negócios capazes de conciliar desenvolvimento econômico e social, ao mesmo 
tempo respeitando o meio ambiente (MMA, 2000a), por meio do estabelecimento de zonas 
prioritárias (polos) para a implantação de projetos, visando proteger os atrativos ecoturísticos, 
implementar infraestrutura básica, capacitar recursos humanos, valorizar a cultura local e contribuir 
para a conservação da biodiversidade (MMA, 2000b). 

O PROECOTUR abrange 152 municípios, organizados em 15 pólos de ecoturismo, distribuídos pelos 
Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. 
Neste último estão presentes dois polos, Cantão e Jalapão, com os seguintes municípios: 
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Polo Cantão (TO): Abreulândia, Araguacema, Barrolândia, Caseara, Chapada de Areia, Cristalândia, 
Divinópolis, Lagoa da Confusão, Marianópolis, Monte Santo do Tocantins, Nova Rosalândia, Paraíso 
do Tocantins, Pium, Pugmil eS Santa Rita do Tocantins. 

Polo Jalapão (TO): Lagoa do Tocantins, Lizarda, Mateiros, Novo Acordo, Ponte Alta do Tocantins, 
Rio Sono, Santa Tereza do Tocantins e São Feliz do Tocantins. 

Em relação às iniciativas em nível estadual, o Tocantins criou a Agência de Desenvolvimento 
Turístico - ADTUR, que tem como missão “tornar a atividade turística um importante instrumento de 
desenvolvimento econômico para o Estado por meio da elaboração e gestão de políticas públicas que 
promovam o turismo como atividade sustentável” (ADTUR, 2014a). 

Algumas ações do Estado vêm sendo realizadas em conjunto com o governo federal, via Ministério 
do Turismo, para desenvolver a atividade turística no território tocantinense. Dentre elas estão os 
Planos de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável - PDITS, nos polos turísticos de 
Palmas; Cantão e do Jalapão (ADTUR, 2014b; 2014c; 2014d). 

O PDITS é o instrumento de planejamento do turismo em uma área geográfica selecionada, que tem 
por objetivo principal orientar o crescimento do setor em bases sustentáveis a curto, médio e longo 
prazo, estabelecendo as bases para a definição de ações, as prioridades e a tomada de decisão 
(BRASIL, 2014a). Este plano é um dos requisitos para pleitear investimentos junto ao Ministério do 
Turismo via Programa de Desenvolvimento do Turismo - Prodetur, para o desenvolvimento 
turístico. Cada Estado ou município seleciona áreas turísticas prioritárias para o desenvolvimento da 
atividade turística, que são denominadas de polos. O Estado do Tocantins, com o apoio do Ministério 
do Turismo, definiu três áreas turísticas para investimentos em seu território, sendo elas: os polos de 
Palmas, Cantão e Jalapão, que inclusive estão com os seus respectivos PDITS elaborados. 

O PDITS deverá conter objetivos, metas e diretrizes para o desenvolvimento da atividade turística, 
visando à melhoria da qualidade de vida das populações residentes nas áreas selecionadas, assim 
como informações necessárias à caracterização da situação atual, identificando seus problemas e 
suas oportunidades e definindo estratégias e ações, além de orientar a execução do financiamento. 

Na Figura 51 estão os Polos de Ecoturismo - PROECOTUR - Amazônia no Estado do Tocantins. 
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Figura 50. Localização dos municípios que fazem parte do Programa de Regionalização do Turismo, uma iniciativa do Ministério do Turismo no 
Estado do Tocantins, e suas respectivas regiões turísticas - 2013 
Fonte: MTUR , 2013. 
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Figura 51. Localização dos municípios que fazem parte do Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia Legal, do Ministério do Meio 
Ambiente, no Estado do Tocantins, e seus respectivos polos de ecoturismo 
Fonte: MMA, 2014.  



Diagnóstico da Dinâmica Social e Econômica do Estado do Tocantins 

Inventário Socioeconômico 174 

A execução dos PDITS nos polos de Palmas, Cantão e Jalapão foram divididas em etapas, totalizando 
seis etapas para cada polo (ADTUR, 2014b; 2014c; 2014d). 

1ª - Elaboração do Plano de Trabalho e Formulação de Objetivos do PDITS; 

2ª - Elaboração do Diagnóstico Estratégico da Área e das Atividades Turísticas; 

3ª - Validação da Seleção da Área Turística e Formulação de Estratégias de Desenvolvimento 
Turístico; 

4ª - Elaboração do Plano de Ação: Seleção de Procedimentos, Ações e Projetos e Mecanismos de 
Acompanhamento e Avaliação; 

5ª - Elaboração da Versão Preliminar do PDTIS; 

6ª - Elaboração da Versão Final do PDITS. 

Atualmente, o PDITS desses polos encontra-se na segunda etapa, que foi finalizada em julho de 2014. 
Os PDITS dos polos Palmas, Cantão e Jalapão têm por objetivo orientar o crescimento do turismo por 
meio do desenvolvimento sociocultural, ambiental, político-institucional e econômico dos 
municípios que o compõem. A Figura 52 apresenta o mapa dos polos PDITS do Tocantins. 

Ainda em âmbito estadual tem-se o Programa Turismo, que visa transformar o potencial turístico do 
Estado em produtos competitivos, garantindo sua sustentabilidade, consolidando o turismo como 
importante instrumento de desenvolvimento social, econômico, cultural e ambiental. A ADTUR, por 
meio de recursos provenientes do orçamento do Estado, realiza a execução desse programa 
(SEPLAN, 2014). 

Dentre suas ações estão: a estruturação das unidades de conservação para o uso público; a 
estruturação do segmento sol e praia; a qualificação da mão de obra profissional e empresarial para 
turismo; a realização de estudos, planos e pesquisas; a implementação e adequação da infraestrutura 
turística; e a promoção internacional e nacional do turismo (SEPLAN, 2014). 

Tocantins apresenta grande diversidade de atrativos, o que fortalece e contribui para a segmentação 
turística. A segmentação pode ser vista como estratégia de mercado para estruturação e 
comercialização de produtos turísticos (roteiros/destinos turísticos). Para que seja efetiva é 
necessário conhecimento profundo dos elementos de identidade de cada região ou destino, no que se 
refere à oferta e à demanda, o que irá contribuir para a compreensão e visão dos desejos da demanda 
(turistas) e consequentemente a partir de ações alinhadas promover a qualificação/aperfeiçoamento 
de seus destinos e roteiros com base no perfil dessa demanda turística. (BRASIL, 2010c - 
Segmentação do Turismo e o Mercado). Atualmente o Estado do Tocantins possui seis segmentos 
turísticos, claramente definidos e organizados pela ADTUR: 

a) Ecoturismo e Turismo de Aventura: o ecoturismo pode ser considerado o principal segmento 
turístico no Tocantins, pois consiste em atividades turísticas comprometidas com a conservação, a 
educação ambiental e o bem-estar das comunidades locais. Tem como finalidade a interação do turista 
não só com o meio ambiente, mas também a cultura, os costumes e a história do lugar. O turismo de 
aventura, assim como o ecoturismo, vem crescendo como segmento ao atrair um número cada vez 
maior de turistas. No Estado do Tocantins essa modalidade de turismo é praticada, tendo como 
destaque as atividades de rafting, trilhas e cicloturismo. Este segmento envolve atividades em 
ambientes naturais que incorporam o espírito aventureiro associado ao caráter recreativo e envolvem 
riscos avaliados, controlados e assumidos. As atividades de ecoturismo e turismo de aventura são 
desenvolvidas nos municípios de Caseara, Dianópolis, Lagoa da Confusão, Mateiros, Novo Acordo, 
Palmas e Ponte Alta (BRASIL, 2010c; ADTUR, 2014). 
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b) Negócios e Eventos: o segmento pode ser compreendido como um conjunto de atividades 
decorrentes dos encontros de interesse profissional, associativo e institucional, de caráter comercial, 
promocional, técnico, científico e social. No Tocantins trata-se de um dos segmentos responsáveis 
por significativa parcela das receitas geradas pela cadeia produtiva do turismo, uma vez que Palmas, 
por ser a capital do Estado, possui facilidades e logística favorável, portanto vem ganhando destaque 
nesse cenário e recebendo produções de pequeno e médio porte, como a Feira do livro, a Agrotins e o 
Rally lntemacional dos Sertões. Atualmente está em fase final a construção de um moderno Centro 
de Convenções, uma parceria firmada entre o município e o Ministério do Turismo. O 
desenvolvimento desse segmento concentra-se nos municípios de Araguaína, Gurupi, Palmas e 
Paraíso do Tocantins. 

c) Pesca Esportiva: consiste em uma categoria bastante próxima ao turismo de base comunitária, 
uma vez que a comunidade participa da atividade de forma efetiva ao desenvolver o papel de guias 
locais, tanto na pilotagem das embarcações, quanto na orientação sobre como pescar. O turismo de 
pesca é possível em fluxos turísticos onde há disponibilidade de peixes. Geralmente, o perfil do 
turista de pesca é descrito como ‘alguém que vive para pescar’, e não que ‘pesca para viver - ou 
vender’, o que favorece o desenvolvimento da atividade nos preceitos da sustentabilidade. Em 
relação à disponibilidade de peixes, o Tocantins desponta diante dos outros Estados, pela riqueza 
hidrográfica da bacia Araguaia-Tocantins, rica em biodiversidade, com uma grande diversidade de 
espécies de peixes como pirararas, pirarucus, surubins, cacharas, cachorras, caranhas, fidalgos, 
barbados, bicudas e tucunaré. Esse segmento está presente nos municípios de Formoso do Araguaia, 
Peixe, Lagoa da Confusão e Caseara (BRASIL, 2010c; ADTUR, 2014). 

d) Sol e Praia: segmento muito praticado anualmente no período de junho a julho e chegando 
algumas vezes a se estender até agosto e setembro, durante a Temporada de Praias no Tocantins, 
ocasionada pelo baixo nível de água nos rios, que favorece o surgimento de praias fluviais. O Estado 
vem configurando um novo produto turístico denominado “Rotas do Sol”, que contempla os 
municípios margeados pelos rios que o cortam, e que sejam próprios para banho. No período de alta 
temporada, que coincide com as férias escolares, os municípios realizam eventos com investimentos 
em infraestrutura, shows e concursos, com o apoio e a orientação do governo do Estado para 
fomentar o lazer e o turismo. Na prática o turismo de sol e praia está relacionado às atividades como 
descanso, recreação e entretenimento em praias, em função da presença conjunta de água, sol e 
calor. Esse segmento vem sendo desenvolvido nas regiões turísticas da Ilha do Bananal e Serras 
Gerais, e nos municípios de Palmas, Caseara, Araguacema e Peixe (BRASIL, 2010b; ADTUR, 2014). 

e) Turismo Cultural: envolve a valorização, promoção e preservação do patrimônio material e 
imaterial e dos bens tangíveis e intangíveis da comunidade para o desenvolvimento sustentável da 
própria atividade. Essa atividade é desenvolvida nos municípios de Porto Nacional, Palmas, 
Natividade, Dianópolis e Arraias, principalmente por estas cidades possuírem uma história secular, 
um patrimônio cultural expressivo e reconhecido como de significativo valor, como o conjunto 
arquitetônico do casario colonial de Natividade e Arraias, os muros de pedras erguidos pelo trabalho 
dos escravos durante o ciclo do Ouro e a arquitetura neoclássica, representada pela catedral Nossa 
Senhora das Mercês, em Porto Nacional. Sete etnias indígenas e de comunidades quilombolas 
completam a riqueza cultural do Estado, com seus modos de vida, suas danças e seus rituais que se 
eternizam por meio de gerações (BRASIL, 2010c; ADTUR, 2014). 
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Figura 52. Localização dos polos do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável no Estado do Tocantins 
Fonte: ADTUR, 2014. 
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Em meio aos diversos destinos turísticos mencionados no âmbito de sua segmentação, que 
influenciam o maior ou o menor fluxo turístico, faz-se necessário reconhecer o esforço do governo do 
Estado (ADTUR), em parceria com o Sebrae, para fomentar o cadastro de pessoas físicas e jurídicas 
que atuam no setor de turismo, no Sistema de Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas, o chamado 
CADASTUR, executado pelo Ministério do Turismo em parceria com os órgãos oficiais de turismo nas 
27 unidades federativas, permitindo o acesso a diferentes dados sobre os prestadores de serviços 
turísticos cadastrados (ADTUR, 2014). 

A fim fomentar o turismo no Estado, foram definidas sete regiões turísticas (ADTUR, 2014d), com 
base nas regiões turísticas definidas pelo MTur no Programa de Regionalização, sendo elas:  

1) Vale dos Grandes Rios 

Essa região turística abriga cidades na porção norte do Estado, em uma área entre os rios Araguaia e 
Tocantins, banhada pelos afluentes do Araguaia. Os municípios que se destacam nessa região são: i) 
Araguaína, pela pecuária e por sediar feiras de negócios; ii) Filadélfia, por possuir um passado 
contextualizado no período da rota fluvial que ligava Goiás ao norte do Brasil, além de suas praias 
fluviais às margens do rio Tocantins e do Monumento das Árvores Fossilizadas, um raro patrimônio 
científico mundial; e iii) Xambioá, conhecida pelo histórico de conflitos entre guerrilheiros e 
militares; atualmente o município tem se destacado com a prática de ecoturismo, que vem se 
difundindo nas corredeiras e praias de rio (ADTUR, 2011). 

2) Serras Gerais 

Compreendida na região sudeste do Estado, reúne cidades antigas que abrigam casarios, igrejas, 
ruínas e cultura popular, que pode ser vivenciada nas festas religiosas e na culinária típica. 
Destacam-se os seguintes municípios:i) Dianópolis, devido aos festejos do Divino que envolvem a 
comunidade e os turistas de todo o Estado; ii) Natividade, que também tem seu histórico tecido no 
período do Brasil colonial e que na época da mineração chegou a ter mais de 40 mil escravos 
trabalhando; atualmente sobraram ruínas da igreja e da cidade velha, ruas estreitas e antigos 
casarões, com sua arquitetura de influência portuguesa e francesa, tombados pelo IPHAN; iii) Peixe, 
que também tem seu passado relacionado ao período do ouro, e que vem ganhando destaque com os 
atrativos naturais de um conjunto de mais de 300 ilhas e ilhotas ao longo do rio Tocantins; iv) 
Paranã, uma das cidades mais antigas do Estado, também possui relevância histórica, além de ter 
sido berço dos movimentos de emancipação do Tocantins - hoje destaca-se como um dos mais 
importantes centros comerciais da região; v) Almas, com suas belezas naturais, possui enorme 
potencial para o ecoturismo; e vi) Taguatinga, que também se destaca por sua arquitetura, com os 
casarões coloniais, por suas festas populares, como as cavalhadas, e pelas paisagens naturais de 
cerrado e cânions (ADTUR, 2011). 

Na Figura 53 está o Mapa dos Atrativos Turísticos do Estado do Tocantins.  

3) Serras e Lago 

Essa região está localizada na planície central do Estado, nas proximidades da capital Palmas, onde a 
oeste está o grande lago e a leste as serras do Lajeado e do Carmo. Destacam-se os seguintes 
municípios: i) Palmas, com suas ruas e avenidas largas e prédios imponentes, como o Palácio 
Araguaia, na Praça dos Girassóis, ou o lago da Usina Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães, que 
oferece opções de esportes náuticos e pesca, além da Serra do Carmo, com trilhas, cachoeiras e 
paredões rochosos propícios para a prática de esportes radicais; ii) o distrito de Taquaruçu, 
localizado entre montanhas, tem mais de 82 cachoeiras catalogadas; iii) Porto Nacional, com prédios 
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tombados pelo IPHAN, também tem sua história envolvida na busca pelo ouro no Brasil colônia; iv) 
Lajeado, com as corredeiras do ribeirão Lajeado e rio Tocantins, destaca-se por suas opções de 
esportes náuticos e cavernas com pinturas rupestres; v) Monte do Carmo também tem sua origem 
no ciclo do ouro e hoje se destaca pelos eventos religiosos e por ser polo pecuário e comercial; e vi) 
Paraíso do Tocantins possui belezas naturais, como a Serra do Estrondo, principal cartão postal da 
cidade (ADTUR, 2011). 

4) Lagos e Praias do Cantão 

A região de lagos e praias do Cantão é uma área de transição entre o Cerrado e a Floresta Amazônica. 
Destacam-se os municípios: i) Pium, que foi importante centro de garimpo de cristal de rocha e teve 
influência na história da emancipação do Estado; ii) Caseara, situada às margens do rio Araguaia e 
Coco, é o principal portal da entrada do Parque Estadual do Cantão no período de julho a setembro, 
época de seca que contribui para a formação de praias fluviais, chegando a formar mais de 800 lagos. 
A região integra também a APA da Ilha do Bananal e está repleta de peixes e aves; e iii) Araguacema, 
às margens do Araguaia, tem a praia da Gaivota, considerada a mais famosa do Tocantins, por 
receber até 10 mil turistas em um único fim de semana, principalmente no mês de julho (ADTUR, 
2011). 

5) Ilha do Bananal 

Conhecida como a maior ilha fluvial do mundo, ocupa um espaço de 20 mil km2. É considerada um 
dos mais importantes locais de preservação ecológica do Brasil, desde 1959, quando foi instituída 
como reserva ambiental. Ela é cercada pelos rios Araguaia, a oeste, e Javaés, a leste. Essa ilha localiza-
se na porção oeste do Estado, e no período de outubro a março chega a ter dois terços do seu 
território invadido pelas águas, formando uma área típica do pantanal, com importantes espécies da 
fauna, incluindo peixes de grande valor como o pirarucu, além de ter como característica os biomas 
do cerrado e da floresta amazônica em sua paisagem, em meio a lagos, e uma mata fechada com 
espécies de árvores de até 30 m de altura. Nessa região destacam-se os seguintes municípios: i) 
Lagoa da Confusão, que abriga paisagens de diferentes ecossistemas, além da própria lagoa, com 
praias de areias brancas e finas, considerada um dos pontos preferidos no contexto do turismo 
regional, especialmente pelos admiradores dos esportes náuticos, que podem ser praticados o ano 
todo; e ii) Gurupi, principal cidade da região, destaca-se por suas feiras de agronegócios e por dispor 
de uma razoável infraestrutura de serviços (ADTUR, 2011). 

6) Encantos do Jalapão 

O Jalapão, localizado na porção leste do Estado, tem uma paisagem de cerrado, com dunas 
alaranjadas, rios encachoeirados, nascentes e impressionantes formações rochosas. É considerado 
um dos principais destinos ecoturísticos do País. Os principais municípios da região são: i) Ponte Alta 
do Tocantins, considerada o portal de entrada da região, possui estrutura básica de hospedagem, 
gastronomia e guias para as praias de areias brancas e cachoeiras, além dos trabalhos artesanais 
elaborados com matérias- primas da região; ii) Mateiros concentra alguns dos atrativos mais 
visitados da região, incluindo cachoeiras, mirante na serra, dunas de 40 m e corredeiras; muitas 
dessas atrações estão concentradas no Parque Estadual do Jalapão. Somam-se também como 
atrativos os artesanatos locais elaborados com capim-dourado, pela comunidade de Mumbuca, 
fundada por antigos quilombolas; e iii) São Félix do Tocantins, que abriga o povoado de Prata, com 
atrativos naturais que merecem ser conhecidos, como os fervedouros (ADTUR, 2011). 
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Figura 53. Distribuição e localização dos atrativos turísticos pelo Estado do Tocantins 
Fonte: ADTUR, 2014.  
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7) Bico do Papagaio 

Situada no extremo-norte do Estado, a região do Bico do Papagaio é a área de transição entre o 
cerrado e a floresta amazônica. Seus principais municípios são: i) Tocantinópolis, cuja história 
envolve missionários religiosos e o seu auge econômico alcançado no século XIX, quando integrava a 
rota que ligava Goiás ao Norte do País - o babaçu foi um dos primeiros produtos explorados; ii) 
Araguatins, cidade mais populosa da região, destaca-se pelas praias do rio Araguaia, muito 
procuradas durante a temporada de verão; iii) Esperantina, conhecida por ser local de encontro dos 
rios Araguaia e Tocantins, com praias de areia branca e uma vegetação preservada, além de sua 
relevância pela presença do bioma amazônico em seu território (ADTUR, 2011). 

No mapa das Regiões Turísticas elaborado pela ADTUR constam as mesmas regiões turísticas 
presentes no mapa das regiões turísticas pelo Programa de Regionalização do MTur, diferindo 
apenas a inclusão, ou não, de alguns municípios nas regiões, conforme demonstrado no Quadro 1. 

Quadro 1. Regiões turísticas no Estado do Tocantins e municípios integrantes 

Bico do Papagaio 
Encantos 

do Jalapão 
Ilha do 

Bananal 
Lagos e Praias 

do Cantão 
Serras e Lago Serras Gerais 

Vale dos 
Grandes Rios 

Angicoab 
Ananásab 

Aguiarnópolisab 

Araguatinsb 

Augustinópolisab 

Esperantinaab 

Itaguatinsab 

Praia Norteab 

Sampaiob 

São Bentoab 

São Sebastiãoab 

Tocantinópolisab 

Mateirosab 

Novo 
Acordoab 

Ponte Alta 
do 

Tocantinsab 

São Félix do 
Tocantinsab 

Formoso do 
Araguaiaab 

Gurupiab 

Lagoa da 
Confusãoab 

Peixeab 

Araguacemaab 

Casearaab 

Piumab 

Brejinho de 
Nazaréab 

Ipueirasab 

Lajeadoab 

Monte do 
Carmoab 

Palmaab 

Paraíso do 
Tocantinsab 

Porto 
Nacionalab 

Almasab 

Arraiasab 

Aurora do 
Tocantinsab 

Dianópolisab 

Natividadeab 

Paranãab 

Rio da 
Conceiçãoab 

Taguatingaab 

Araguaínaab 

Araguanãb 
Babaçulândiaa

b 

Darcinópolisb 

Filadelfiaab 

Itacajáab 

Pau D’Arcoab 

Wanderlândia
ab 

Xambioáb 

a Municípios listados pela Agência de Desenvolvimento Turístico do Estado do Tocantins. 
b Municípios incluídos no Mapa do Turismo Brasileiro (2013), do Ministério do Turismo. 

Após observar o quadro constata-se que alguns municípios estão vigentes apenas pela 

regionalização determinada pelo MTur, tendo sido excluídos da região turística proposta pela 
ADTUR.  

Na Figura 54 está o Mapa das Regiões Turísticas da ADTUR.  

O setor de turismo tem sido apontado como alternativa importante em termos de criação de 
oportunidades de trabalho em processos de desenvolvimento sustentável, tanto no âmbito nacional 
como local (IPEA, 2011). Além de se apresentar como um dos setores que mais cresce em diversos 
países do mundo, contribui para o desenvolvimento econômico e social e para a redução da pobreza 
(OIT, 2011). 

A participação do Estado do Tocantins nos empregos gerados pelo turismo no contexto nacional é 
pouco expressiva, girando em torno de 0,3% entre 2002 e 2009 (IPEA, 2011). Além disso, nenhuma 
cidade do Estado figura na lista dos destinos mais visitados no Brasil por turistas estrangeiros, 
conforme o Estudo da Demanda Turística Internacional 2006-2012 (BRASIL, 2013a). O Tocantins é 
também um dos Estados que menos recebe turistas domésticos (0,8%) (BRASIL, 2012a), apesar de 
possuir uma grande variedade de atrativos. 

Em 2000 o Estado do Tocantins foi inserido no Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo na 
Amazônia Legal - Proecotur. O ecoturismo, por sua vez, é um segmento da atividade turística que 
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utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a 
formação de uma consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, promovendo o 
bem-estar das populações (BRASIL, 2010a). Além disso, grande parte dos turistas que praticam essa 
atividade tem um perfil definido, com elevada consciência ambiental, e busca experiências únicas. Os 
ecoturistas possuem como características: a maioria é homem, com idade entre 18 e 29 anos, 
solteiro, com nível médio e superior de ensino, prefere viajar sozinho ou em pequenos grupos, tem 
poder aquisitivo variando entre médio e alto e é extremamente exigente. Em média permanece de 
três a dez dias no local (BRASIL, 2008b; 2010a). 

A iniciativa do Proecotur no Tocantins objetivou gerar oportunidades de negócios capazes de 
conciliar desenvolvimento econômico e social com respeito ao meio ambiente (MMA, 2000a). Por 
meio do estabelecimento de zonas prioritárias (polos) para implantação de projetos, visou proteger 
os atrativos ecoturísticos, implementar infraestrutura básica, capacitar recursos humanos, valorizar 
a cultura local e contribuir para a conservação da biodiversidade (MMA, 2000b). Esse polos são 
voltados para um público-alvo específico, o ecoturista. Os polos estabelecidos foram Cantão e 
Jalapão, que abrangem vários municípios, que se beneficiam direta e indiretamente com o 
desenvolvimento da atividade. 

O território do Tocantins possui áreas de extrema beleza natural e cultural, principalmente para o 
desenvolvimento de atividades ecoturísticas. Porém, são necessárias condições básicas para receber 
o turista, dentre elas: infraestrutura, equipamentos e serviços (acesso fácil, estradas asfaltadas, 
hospedagem, saneamento básico, comunicação e outros) (MMA M. d., 2002). Muitas localidades com 
potencial turístico necessitam de investimentos e melhorias para desenvolvimento de suas 
potencialidades. 

Para fomentar o turismo pelo interior do Estado é necessário cuidado com as rodovias de acesso aos 
municípios receptores e/ou com interesse turístico, pois essas podem inibir ou incentivar o fluxo de 
viajantes, de modo geral, por mais que o turismo venha se apropriando dessas estruturas de acesso, 
mesmo que a finalidade não seja a de atender exclusivamente ao turismo (CRUZ, 2001). O acesso é 
um dos principais fatores limitadores para o desenvolvimento local e do turismo, e algumas regiões 
turísticas do Tocantins possuem essas restrições (Foto 5). 
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Figura 54. Localização das regiões turísticas definidas pela Agência de Desenvolvimento Turístico do Estado Tocantins e municípios integrantes 
Fonte: ADTUR. 2014. 
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Foto 5. Condições de acesso em partes do Estado do Tocantins. A - Trajeto de Pau D’Arco para 
Araguaína (TO-226); B - Percurso Babaçulândia para Filadelfia (TO-424); C - Estrada para Araguacema, 
com necessidades de recapeamento; e D - Rodovia TO-239, que liga o município de Araguacema a 
Pequizeiro, Colméia e Guaraí. 

Algumas ações em conjunto e isoladas do governo federal, estadual e municipal estão sendo 
implementadas para melhorar as condições de acesso no interior do Estado (Foto 6), o que contribui 
diretamente para o escoamento da produção agrícola e a instalação de empresas, e indiretamente 
para o acesso a áreas que possibilitam a realização de atividades de lazer, recreação e turismo. 

Dos municípios visitados, dez fazem parte do projeto “Rota do Sol”, sob gestão da Agência de 
Desenvolvimento Turístico, organismo responsável por promover o desenvolvimento do turismo no 
Estado do Tocantins. O projeto objetiva a estruturação das praias (naturais e artificiais) para receber 
os visitantes. Pode-se dizer que esse é o produto turístico que mais dinamiza o turismo no interior do 
Estado, por ocorrer em áreas públicas e relacionar sol e praia, ainda que seja um produto 
extremamente sazonal, por ocorrer no mês de junho e julho, podendo se estender até agosto e 
setembro, período de vazante nos principais rios do Estado, onde há maior ampliação das faixas de 
praias fluviais (Foto 7). 

Alguns municípios como Babaçulândia e Filadélfia contam com infraestrutura permanente de praia, 
proveniente de obra de compensação pela CESTE (Consórcio Estreito Energia - Usina Hidrelétrica 
Estreito), por isso estão aptos a receber o turista durante todos os meses do ano, uma vez que o 
clima no Estado do Tocantins favorece o desenvolvimento do turismo de sol e praia. 

Existem diversas potencialidades turísticas que podem fortalecer o desenvolvimento do turismo no 
Estado do Tocantins, representadas por vários atrativos naturais e culturais espalhados pelo 
território tocantinense, localizados em áreas protegidas e em espaços de uso público (Foto 8). 

A B 

C D 
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Foto 6. Obras de acesso no interior do Estado do Tocantins. A - Obra de pavimentação na TO-080, 
ligando Paraíso do Tocantins a Divinópolis do Tocantins; B - Recuperação da BR-153, sentido Guaraí 
para Presidente Kennedy; C - Asfaltamento de parte da Rodovia TO-230, acesso para Colinas do 
Tocantins; e D - Obras na rodovia TO-226 ligando a BR-153, para acesso a Pau D’Arco. 

 

  

  
Foto 7 . Praias fluviais formadas no Estado do Tocantins. A - Praia da Gaivota, em Araguacema; B - Praia 
da Fofoca, em Pau D’Arco; C - Praia do Coqueiro, em Filadélfia; e D Praia do Rio do Sono, em Pedro 
Afonso. 

A B 

C D 

A B 

C D 
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Foto 8. Potencialidades turísticas no interior do Estado do Tocantins. A - Estrada de terra ligando 
Babaçulândia-Filadélfia (turismo de aventura); B - Balneário Ilha Verde, no município Lajeado 
(ecoturismo); C - Parque Estadual do Lajeado (ecoturismo); e D - Rio Piranhas, em Araguacema 
(turismo de pesca). 

Medidas como a criação de um programa integrador de regionalização pelo governo do Estado, em 
parceria com prefeituras e órgãos federais que dispõem de programas e ações para fomentar o 
turismo, poderiam fortalecer e otimizar efetivamente os programas já existentes no Estado do 
Tocantins, conforme demonstra o Quadro 2. 

Quadro 2. Incidência dos programas por municípios 

Município 
Região Turística 

MTUR (2013) 

Polo Ecoturismo 
(MMA) 

Regiões Turísticas 
ADTUR 

PDITS 
(ADTUR) 

Araguaína Vale dos Grandes Rios   Vale dos Grandes Rios   

Babaçulândia Vale dos Grandes Rios   Vale dos Grandes Rios   

Pau D'Arco Vale dos Grandes Rios   Vale dos Grandes Rios   

Filadélfia Vale dos Grandes Rios   Vale dos Grandes Rios   

Wanderlândia Vale dos Grandes Rios   Vale dos Grandes Rios   

Xambioá Vale dos Grandes Rios       

Araguanã Vale dos Grandes Rios       

Darcinópolis Vale dos Grandes Rios       

Almas Serras Gerais   Serras Gerais   

TAGUATINGA Serras Gerais   Serras Gerais   

PARANÃ Serras Gerais   Serras Gerais   

NATIVIDADE Serras Gerais   Serras Gerais   

AURORA DO TOCANTINS Serras Gerais   Serras Gerais   

Arraias Serras Gerais   Serras Gerais   

Dianópolis Serras Gerais   Serras Gerais   

A B 

C D 
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Município 
Região Turística 

MTUR (2013) 

Polo Ecoturismo 
(MMA) 

Regiões Turísticas 
ADTUR 

PDITS 
(ADTUR) 

Rio da Conceiãção Serras Gerais   Serras Gerais   

Paraíso do Tocantins Serras e Lago Polo Cantão Serras e Lago Polo Palmas 

Palmas Serras e Lago   Serras e Lago Polo Palmas 

LAjeado Serras e Lago   Serras e Lago Polo Palmas 

Porto Nacional Serras e Lago   Serras e Lago Polo Palmas 

Brejinho de Nazaré Serras e Lago   Serras e Lago   

Ipueiras Serras e Lago   Serras e Lago   

Monte do Carmo Serras e Lago   Serras e Lago   

Caseara Lagos e Praias do 
Cantão 

Polo Cantão Lagos e Praias do 
Cantão 

Polo Cantão 

Araguacema Lagos e Praias do 
Cantão 

Polo Cantão Lagos e Praias do 
Cantão 

Polo Cantão 

Pium Lagos e Praias do 
Cantão 

Polo Cantão Lagos e Praias do 
Cantão 

Polo Cantão 

Lagoa da Confusão Ilha do Bananal Polo Cantão Ilha do Bananal Polo Cantão 

Gurupi Ilha do Bananal   Ilha do Bananal   

Peixe Ilha do Bananal   Ilha do Bananal   

Formoso do Araguaia Ilha do Bananal   Ilha do Bananal   

Novo Acordo Encantos do Jalapão Polo Jalapão Encantos do Jalapão Polo Jalapão 

Mateiros Encantos do Jalapão Polo Jalapão Encantos do Jalapão Polo Jalapão 

São Félix do To Encantos do Jalapão Polo Jalapão Encantos do Jalapão Polo Jalapão 

Ponte Alta do Tocantins Encantos do Jalapão Polo Jalapão Encantos do Jalapão Polo Jalapão 

Praia Norte Bico do Papagaio   Bico do Papagaio   

Ananás Bico do Papagaio   Bico do Papagaio   

Augustinópolis Bico do Papagaio   Bico do Papagaio   

Esperantina Bico do Papagaio   Bico do Papagaio   

São Sebastião do Tocantins Bico do Papagaio   Bico do Papagaio   

Tocantinópolis Bico do Papagaio   Bico do Papagaio   

Aguiarnópolis Bico do Papagaio   Bico do Papagaio   

Angico Bico do Papagaio   Bico do Papagaio   

Itaguatins Bico do Papagaio   Bico do Papagaio   

São Bento do Tocantins Bico do Papagaio   Bico do Papagaio   

Sampaio Bico do Papagaio       

Araguatins Bico do Papagaio       

Itacajá     Vale dos Grandes Rios   

Lagoa do Tocantins   Polo Jalapão     

Santa Tereza do Tocantins   Polo Jalapão     

Rio Sono   Polo Jalapão     

Lizarda   Polo Jalapão     

Pugmil   Polo Cantão     

Divinópolis do Tocantins   Polo Cantão     

Monte Santo do Tocantins   Polo Cantão     
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Município 
Região Turística 

MTUR (2013) 

Polo Ecoturismo 
(MMA) 

Regiões Turísticas 
ADTUR 

PDITS 
(ADTUR) 

Nova Rosalândia   Polo Cantão     

Cristalândia   Polo Cantão     

Barrolândia   Polo Cantão     

Santa Rita do Tocantins   Polo Cantão     

Chapada de Areia   Polo Cantão     

Marianópolis do Tocantins   Polo Cantão     

Abreulândia   Polo Cantão     

O quadro apresenta os municípios que estão inseridos em um ou mais programas de turismo, 
podendo ser observadas incompatibilidades na abrangência dos programas nos municípios, ou seja, 
um mesmo município ser parte de mais de um polo em esferas diferentes, como no caso do 
Programa de Regionalização do Turismo pelo MTur, que tem em comum sete regiões turísticas 
também contempladas pela ADTUR, em que muitos municípios não coincidem nas regiões de ambas 
instituições, federal e estadual.  

A soma dos esforços dos programas existentes no território tocantinense pode vir a estimular a 
instalação de infraestrutura de acesso e equipamentos de apoio (restaurantes e hotéis) e a promoção 
turística para o desenvolvimento do turismo e o uso público local em prol da valorização dos espaços 
naturais e melhoria da qualidade de vida, além de favorecer a geração de empregos (diretos e 
indiretos) àqueles que não têm acesso ao trabalho na principal atividade desenvolvida no Estado, 
agricultura e pecuária. 

Programas de desenvolvimento do turismo, como o Fundo Amazônia do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, exclusivo para o Bioma Amazônia, que faz a aplicação 
de recursos financeiros não reembolsáveis para projetos na região amazônica, em especial as áreas 
protegidas. O Tocantins possui uma pequena porção, ao norte do Estado, do bioma em seu território. 
O acesso a esse fundo pode beneficiar iniciativas de proteção e conservação de recursos naturais 
importantes para prestação de serviços ambientais importantes para a sociedade, como o turismo. O 
Prodetur (Programa de Desenvolvimento do Turismo) é outro programa que contribui para o 
fomento do turismo, por meio de intervenções públicas que proporcionem o desenvolvimento do 
turismo, podendo o Estado do Tocantins pleitear acesso aos recursos para realização de 
investimentos necessários para a estruturação de áreas turísticas. 

O desenvolvimento do turismo em algumas municipalidades é interessante, por minimizar as 
pressões sobre os recursos naturais e contribuir para geração de fundos para conservação dos 
espaços naturais (principal fonte de atração turística), renda para comunidades locais e valorização 
dos locais turísticos pela população local e visitantes. Porém, o estabelecimento de parcerias 
governamental, não governamental e com o setor privado é vital para o sucesso do desenvolvimento 
de programas para o estabelecimento de atividades turísticas. Além da execução de estudos para 
analisar a viabilidade ou não de projetos turísticos em determinadas regiões. 

6.7 Importações e exportações 

Em 2013, a balança comercial do Tocantins fechou com saldo positivo. Os dados da Secretaria de 
Comércio Exterior, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, apontam que 
o agronegócio foi o responsável por esse índice positivo na economia estadual. 
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O Estado ultrapassou R$ 702 milhões na exportação. A importação, por sua vez, foi de R$ 186 
milhões, o que representa um superávit da balança comercial favorável de R$ 515 milhões, um 
crescimento de 9,03% nas exportações, se comparado com 2012. Esta média está, inclusive, acima da 
média nacional, que por sua vez apresentou queda de 0,16%, acarretando também aumento nas 
importações em 7,36%, comparado ao ano anterior.  

O agronegócio é o setor que mais movimenta a economia do Tocantins. Em 2013 a soja foi 
responsável por R$ 468 milhões (814,4 mil toneladas de grãos), correspondendo a 66% das 
exportações do Estado. A carne aparece na sequência, com R$ 219 milhões, correspondendo a 31% 
do valor das exportações (33,8 mil toneladas). Os principais mercados são Estados Unidos, Rússia, 
China e Espanha. Outros países também se apresentam como compradores, como é o caso do Japão e 
da República Dominicana.  

Além da soja, outro produto que merece destaque na economia é o milho. O Estado exportou 
23.480.573 kg de milho em grão (com exceção daquele destinado à semeadura).  

Somente para exemplificar esse salto, em 2008 o saldo da Balança Comercial do Tocantins era de R$ 
154.059.248. Houve decréscimo nos anos posteriores, alcançando R$ 152.644.103 em 2009 e R$ 
104.105.964 em 2010. Nos anos seguintes houve boa recuperação da economia. Em 2011 o saldo 
correspondeu a R$ 324.010.298 e em 2012, a R$ 516.191.004. 

O total dos principais produtos exportados para o período de janeiro a maio de 2013 e 2014 está 
descrito na Tabela 37. 

A importação por produto teve o seguinte comportamento para o período de janeiro a maio de 2014 
e 2013: i) 2014 - a) US$ F.O.B - 144.105.799 e b) kg Líquido - 179.068.769; e ii) 2013 - a) US$ F.O.B - 
46.679.883 e b) kg Líquido - 96.653.684. 

As importações do Tocantins para o mesmo ano tiveram acréscimo de 46%, passando dos US$ 186 
milhões. O principal produto importado é adubo, haja vista o investimento no setor agrícola. Outros 
produtos importados correspondem a cloretos de potássio, álcool etílico não desnaturado e 
dildrogeno - ortofasto de amônio. 

Tabela 37. Principais produtos exportados para o período de janeiro a maio de 2013 e 2014 

Descrição 
2014 (Jan/Mai) 2013 (Jan/Mai) Variação 

US$ F.0.B PART% kg Líquido US$ F.O.B Part% kg Líquido 2014/2013 

Soja 185.905.794 66,71 375.170.472 178.708.965 66,35 332.063.448 4,03 

Total dos Principais 

Produtos Exportados 
278.673.910 100 397.595.264 269.350.766 100 376.154.951 3,46 

Principais Produtos Exportados 

Carne de Bovino 

Congelada 
63.243.690 22,69 14.839.716 62.624.330 23,25 15.271.755 0,99 

Carne de Bovino Fresca 

ou Refrigerada 
8.101.974 2,91 1.540.184 9.038.046 3,36 1.810.910 - 10,36 

Outs. Couros Bovinos, Incl. 

Búfalos, Divid. Unid. P. 
6.850.156 2,46 1.846.155 3.039.618 1,13 866.444 125,36 

Tripas de Bovino Frescas, 

Refrigrigeradas, Cong., 

Salg. 

4.690.800 1,68 1.165.174 3.612.551 1,34 947.809 29,85 

Outras Miudezas 

Comestíveis de Bovino 

Congeladas 

4.628.586 1,66 1.384.928 3.477.370 1,29 1.130.470 33,11 
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Descrição 
2014 (Jan/Mai) 2013 (Jan/Mai) Variação 

US$ F.0.B PART% kg Líquido US$ F.O.B Part% kg Líquido 2014/2013 

Outros Couros Bovinos 1.358.685 0,49 591.932 - - - - 

Quartos Desossados de 

Bovino 
       

Fonte: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR. Secretaria de Comércio Exterior. Consulta 
em julho de 2014. 

Tomando como mês de referência junho de 2014, têm-se a seguir a Balança Comercial de alguns 
municípios do Estado do Tocantins e o comportamento referente à exportação e importação (Tabela 
38). 

Tabela 38. Balança comercial referente à exportação e importação de alguns municípios 

Município 
Exportação Importação Saldo 

US$ FOB (A) VAR% US$ FOB (A) VAR% US$ FOB (A) - (B) 

Silvanópolis 10.263.042 17,46 0,00 0,00 10.263.042 

Pedro Afonso 6.727.384 -53,24 6.410.539 34,08 316.845 

Nova Olinda 405.722 -18,05 0,00 0,00 405.722 

Guaraí 13.697.527 -1,68 0,00 0,00 13.697.527 

Cariri do Tocantins 27.166.467 609,78 0,00 0,00 27.166.467 

Araguaína 12.343.724 45,50 0,00 0,00 12.343.724 

Paraíso do Tocantins 3.200.463 -16,63 21.165 -37,80 3.179.298 

Miranorte 36.270 0,00 0,00 0,00 36.270 

Fortaleza do Tabocão 1.679.004 -55,26 0,00 0,00 1.679.004 

Campos Lindos 45.111.439 61,70 0,00 0,00 45.111.439 

Alvorada 664.382 -14,27 0,00 0,00 664.282 

Wanderlândia 0,00 0,00 105.785 -30,16 -105.785 

Ponte Alta do Tocantins 10.469 17,26 0,00 0,00 10.469 

PAlmas 2.024.879 -84,50 5.440.833 -22,02 -3.415.954 

Gurupi 10.663.923 83,63 53.601 -51,01 10.610.322 

Colinas do Tocantins 1.751.624 177,46 23.327 566,49 1.728.297 

Fonte: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR. Secretaria de Comércio Exterior. Consulta 
em julho de 2014. 

A síntese de todos os municípios pode ser visualizada na Tabela 39. 
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6.8 Endividamento do Estado 

De acordo com MORA (2002), o endividamento dos Estados[24] remonta a década de 1970, quando 
havia uma gestão administrativa centralizadora dos governos militares. Isto se deve à oferta de 
crédito e ao mercado de títulos governamentais. Em 1975, com a Resolução 93 do Senado, teve início 
o processo de endividamento estadual. 

A restrição orçamentária dos governos estaduais fez com que houvesse a contratação de créditos 
extras. A concessão de crédito tornou-se um instrumento de dominação do governo militar. 

O desequilíbrio observado na década de 1970 foi agravado pela crise do padrão de financiamento na 
década de 1980. A adoção pelo governo federal do programa de ajuste fiscal preconizado pelo Fundo 
Monetário Internacional (FMI) em 1982 dificultou o financiamento do setor público, por meio do 
endividamento interno, uma vez que uma das metas do programa estava associada ao déficit público. 
Mesmo assim, o desempenho das finanças estaduais foi alvo de críticas do Fundo, na medida em que 
tornava impeditivo o cumprimento das metas do programa. Em 1983, a Resolução 831 do Banco 
Central impôs limites nominais ao crescimento do financiamento do setor público junto ao sistema 
financeiro nacional, o que mais uma vez atingiu os governos subnacionais (MORA, 2002: 06). 

Durante décadas os Estados passaram a negociar mais com a União (tanto por transferências 
voluntárias, como pela renegociação das dívidas). Neste sentido, a Constituição de 1988 instituiu a 
descentralização fiscal, dando maior autonomia aos Estados brasileiros. 

Em 1989 houve a primeira rodada de renegociação das dívidas estaduais. Neste sentido, a Lei 
7.976/89 regulamentou os critérios de rolagem da dívida dos governos estaduais. Entretanto, a falta 
de alternativas de financiamento para o restante da dívida subnacional, compatíveis com a sua 
capacidade de pagamento, não só impediu a reestruturação financeira abrangente, como também 
agravou o desequilíbrio.  

Na década de 1990, o acompanhamento da dívida dos Estados foi feito a partir do uso de estatísticas, 
que foram produzidas pelo Banco Central e pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Em 1996 a 
dívida líquida do setor subnacional atingiu R$ 134 bilhões. No mesmo ano, o endividamento dos 
Estados chegou a 85%, porcentual bastante superior ao da década de 1990. Grande parte dessa 
dívida era de caráter mobiliário.  

Nos últimos anos houve renegociação por parte de muitos Estados, ocasionando ainda mais o 
acúmulo de dívidas. Conforme LOPREATO (2000:09), há uma articulação livre com o Tesouro 
Nacional, os bancos estaduais e as empresas.  

No final de 2011, a dívida líquida dos Estados era de R$ 434 bilhões, correspondendo a 10,5% do 
PIB. Desta forma, no período compreendido entre 2002 e 2011 houve acréscimo de 12,3%. 
Entretanto, quando a dívida dos Estados é medida em termos reais (utilizando o índice de preços IGP 
- DI), constata-se que a queda real durante os dez anos foi de 11,11%.  

Segundo o Relatório do Balanço Geral do Tocantins, elaborado pela Controladoria Geral do Estado, 
em 2013 o governo aumentou a despesa com pessoal em 12,98%, enquanto o crescimento das 
Receitas Correntes Líquidas foi de 6,65%. 

                                                             
[24] O endividamento dos Estados fere a Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF). Essa Lei tem como finalidade melhorar as contas públicas do Brasil. Desta forma, o seu artigo 1° pressupõe que a 
responsabilidade na gestão fiscal depende de ação planejada e transparente, visando prevenir riscos e corrigir desvios que venham 
a afetar o equilíbrio das contas públicas, por meio do cumprimento de metas e resultados entre receitas e despesas e a obediência 
a limites e condições no que diz respeito a dívidas. 
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Considerando que a inflação de 2013 foi de 5,91% (IPCA), o Tocantins teve crescimento econômico 
inferior a 1% (0,74%), o que fez com que o governo do Estado buscasse recursos em operação de 
crédito bancário no valor de R$ 353 milhões para sanar despesas da administração pública, elevando 
o endividamento para 439,41%. Conforme o mesmo relatório, o Tocantins aumentou sua dívida em 
longo prazo em 32,59%. 

Embora em franco crescimento econômico (a safra agrícola cresceu 20% e os serviços 13% em 
2013), o Estado pagou R$ 346,9 milhões de juros e amortizações. 

Ainda segundo o relatório, ao analisar a composição patrimonial do Estado constata-se que o passivo 
permanente apresentou aumento de 20,74% das obrigações em 2012, comparado com 2011. Essa 
situação foi influenciada pela contabilização matemática do Regime Próprio da Previdência dos 
Servidores, num montante superior a R$ 1,2 bilhão, contribuindo significativamente para o aumento 
do passivo real descoberto, que já era deficitário em 2011 em 2,1 bilhões, passando em 2012 para R$ 
2,7 bilhões (CGE/TO, 2013:264). 

Nesse ano, a Receita Corrente Líquida evoluiu 9,73% e passou de R$ 4.548.795.397,79 em 2011 para 
R$ 4.991.475.367,76 em 2012.  

As instituições que mais tiveram despesas no governo do Tocantins foram a Secretaria Estadual de 
Administração (R$ 1.382.937.702,77 - 23,91%), a Secretaria Estadual de Saúde (R$ 978.903.560,22 - 
16,93%), a Secretaria Estadual de Educação (R$ 999.439.879,82 - 17,28%) e a Secretaria Estadual de 
Segurança Pública (R$ 623.882.887,19 - 10,79%). 

De acordo com o Relatório, o Estado encontra-se em situação bastante favorável em relação à Dívida 
Consolidada Líquida e Operações de Crédito, pois esta é de R$ 1,02 bilhão e representa apenas 
20,61% da Receita Corrente Líquida - RCL, bem inferior ao limite fixado na Resolução n° 40 do 
Senado Federal, em seu artigo 3°, Inciso I. As Operações de Crédito contraídas no exercício tiveram 
índice de 1,31% da RCL, mantendo-se aquém do limite máximo definido pela Resolução n° 43, artigo 
7°, do Senado Federal, em 16% (CGE/TO, 2013:265). 

Ainda de acordo com o documento, o valor do resultado primário para esse ano correspondeu a R$ 
102,9 milhões, acima da meta anual prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 
2012, correspondendo a R$ 720,8 milhões negativos.  

Apesar dos pontos negativos, o relatório ressalta também o desenvolvimento da economia, com 
destaque para a realização da Feira de Tecnologia Agropecuária, que contou com 16.761 
participantes e movimentou R$ 325.705.080,00, ampliando, assim, a agrotecnologia no Estado. 

Houve também iniciativas para implementar ações de políticas públicas com o propósito de apoiar a 
geração e a socialização de tecnologias e extensão rural; a capacitação para diversos públicos por 
meio do Pronatec, Programa de Capacitação de Técnicos do Estado, para melhor desempenho e 
produtividade; o fortalecimento da agricultura familiar; a ampliação do agronegócio; as ações 
socioculturais; a regularização fundiária; o melhoramento do escoamento da produção; a 
qualificação dos processos produtivos; o aumento da competitividade dos produtos; a melhoria da 
atividade turística no Estado; a melhoria dos serviços de saúde; a ampliação do número de leitos; o 
reforço da Atenção Especializada; a realização de prevenção e proteção em Vigilância em Saúde; a 
ampliação e o melhoramento do saneamento básico; a redução do déficit habitacional e a 
regularização de lotes; a regularização dos transportes e o beneficiamento aos usuários; a geração de 
renda; a oportunidade de trabalho, segurança alimentar e nutricional, e educação escolar 
(proporcionando melhor desempenho acadêmico na rede estadual, por meio de oferta de vagas, 
reforma e implantação de infraestrutura adequada, garantia de merenda escolar e material didático, 
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além de transporte escolar); e o enfrentamento ao trabalho infantil, medidas essas que visam 
melhorar a segurança pública, o sistema de gestão e controle ambiental do Estado, a modernização 
do serviço público, a valorização do servidor das instituições estaduais, o acesso à cultura e a 
implantação de gestão para resultados .  

Todas as ações listadas estão vinculadas ao desenvolvimento sustentável do Tocantins e incidem, 
fundamentalmente, no melhoramento do PIB estadual, o que contribui para a amortização da dívida, 
a melhoria da qualidade de vida da população, a conservação/preservação ambiental e a 
modernização e o acesso dos/aos serviços públicos.  

Na Tabela 40 estão o endividamento dos Estados e a porcentagem DCL/RCL, assim como as devidas 
variações nos anos de 2010 e 2013. 

Tabela 40. Endividamento dos Estados e porcentagem DCL/RCL 

UF 
2010 2013 

Variação (p.p.) 
DCL/RCL (%) DCL/RCL (%) 

AC 53,72 68,51 14,79 

AL 161,66 146,35 - 15,31 

AM 27,09 21,98 - 5,11 

AP (a)[25] 18,03 4,29 - 13,74 

BA 52,13 46,26 - 5,87 

CE 27,73 29,45 1,72 

DF 18,13 16,09 - 2,04 

ES 17,18 20,74 3,56 

GO 129,91 92,36 - 37,54 

MA 64,54 38,21 - 26,33 

MG 182,34 183,38 1,03 

MS 121,59 102,41 - 19,18 

MT (a)[26] 55,33 22,19 - 33,14 

PA 28,62 10,34 - 18,29 

PB 35,72 26,70 - 9,01 

PE 38,59 52,76 14,17 

PI (b)[27] 53,99 43,47 - 10,52 

PR 90,87 59,91 - 30,96 

RJ 156,23 153,78 - 2,45 

RN (a)[28] 20,72 7,95 - 12,77 

RO (a)[29] 54,10 44,83 - 9,28 

RR 4,12 37,49 33,38 

RS 214,00 208,58 - 5,41 

SC 62,95 47,92 - 15,03 

SE (a)[30] 33,30 48,99 15,70 

SP 152,86 141,93 - 10,93 

TO 16,36 25,64 9,28 

                                                             
[25] Informou até o segundo quadrimestre de 2013. 
[26] Idem. 
[27] Informou até o primeiro quadrimestre de 2013. 
[28] Informou até o segundo quadrimestre de 2013 
[29] Idem. 
[30] Ibidem. 
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UF 
2010 2013 

Variação (p.p.) 
DCL/RCL (%) DCL/RCL (%) 

Total 112,26 102,57 - 9,69 

Fonte: BANCO CENTRAL, 2014. 

Os dados do Banco Central, listados a seguir, demonstram a dívida contratual interna junto ao 
Tesouro Nacional e ao Sistema Financeiro do Tocantins para o ano de 2013. A Tabela 41 mostra os 
detalhes da dívida do mês de dezembro do mencionado ano [31]. 

Tabela 41. Detalhes da dívida no mês 12 

Mês Devedor 

Credor 

Total Tesouro 
Nacional 

Instituições 
Públicas 

Financeiras 

Instituições 
Públicas 
Privadas 

12 

a) Administração Direta 14.915.554,79 1.147.723.643,93 0,00 1.162.639.198,72 

b) Administração Indireta 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Autarquias 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Fundações 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Empresas Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: BANCO CENTRAL, 2014. 

A dívida do Estado com o Tesouro Nacional e as instituições públicas financeiras alcançou, em 2013, 
R$ 8.840.087.908,29. A dívida com o Tesouro Nacional foi de R$ 250.371.210,55 e com as 
instituições públicas financeiras chegou a R$ 8.589.716.697,74. 

Com relação ao Tocantins, convém ressaltar que apesar dos avanços o governo deverá dedicar 
esforços nos próximos anos a ações que envolvam, fundamentalmente, o desenvolvimento 
econômico ainda maior, as medidas para ampliação de arrecadação tributária e o enxugamento da 
máquina estatal. 

 

                                                             
[31] Dados que não incluem informações para a dívida externa, mobiliária e junto ao INSS ou outras instituições financeiras que não o 

Tesouro Nacional. 
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7 
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

 

Quanto à rede urbana, o sul do Estado do Tocantins é polarizado pelo município de Gurupi, 
importante polo agropecuário e situado no eixo da rodovia Transbrasiliana (BR-153). Ao norte está o 
polo de Araguaína, que cumpre importante papel polarizador tanto da região do Bico do Papagaio 
como de polo mesorregional que rivaliza com Marabá (PA) e Imperatriz (MA). Araguaína está 
estrategicamente situada no eixo da Transbrasiliana (BR-153) e da Transnordestina. Além disso, a 
região está no eixo da Ferrovia Norte-Sul. Possui uma população urbana expressiva e uma gama de 
serviços que atende a uma parcela do Estado ao sul do município e toda a região norte do Estado.  

A região central do Estado está polarizada por Palmas, que possui no seu entorno três municípios: 
Paraíso do Tocantins, Porto Nacional e Miracema, quem vêm crescendo em razão da necessidade de 
abastecimento e articulação da capital com o restante do Estado. No caso de Miracema foi 
importante a construção da Usina Hidrelétrica de Lajeado, que alterou o panorama do município, 
além de uma ligação alternativa de Palmas com a Belém-Brasília em direção ao norte do Estado. 

Porto Nacional está localizada a cerca de 60 km de Palmas, no eixo da rodovia estadual Coluna 
Prestes (TO-050), que liga o Estado a Goiás e ao oeste da Bahia. É um dos municípios de ocupação 
mais antiga do Estado, cuja importância durante muitos anos esteve associada à navegação do rio 
Tocantins. 

Apesar da rede urbana fragmentada, a capital do Estado e seu entorno, num raio de cerca de 100 km, 
podem ser um importante polo de desenvolvimento regional. Em 2007, Palmas possuía mais de 228 
mil habitantes, o que significa uma taxa de crescimento anual de mais de 5,2% entre 2000 e 2010.  

Se considerarmos o conjunto de municípios no seu entorno, a população ultrapassa os 300 mil 
habitantes em 2010, ou seja, 25% da população do Estado está concentrada em um raio de 100 km 
no entorno da capital. Em suma, a região está se tornando um mercado consumidor com potencial de 
consumo relativamente alto, quando comparado com outras regiões do Estado e mesmo do País. 
Certamente o abastecimento dessa região exigirá alguma industrialização e fará aumentar a procura 
por serviços especializados. Além disso, a ferrovia Norte-Sul passará pela capital, tornando-a 
importante ponto na integração logística regional, pois além da ferrovia, Palmas possui um 
aeroporto com possibilidade de expansão e uma rede rodoviária, que se reforçada dará nova 
dinâmica a região. 

Entretanto, se por um lado é necessário reforçar a centralidade de Palmas e de seu entorno, 
possibilitando que a capital cresça nos próximos anos e atraia novas atividades econômicas 
tornando-se um polo regional para o Brasil central, é importante destacar que está um curso um 
processo de esvaziamento de parcela significativa do território tocantinense, pelo menos em termos 
populacionais.  

O desenvolvimento econômico requer uma base sólida de instrumentos e equipamentos, 
organizados no tempo e no espaço, que permitam sua plena realização. Essas atividades constituem-
se de objetos geográficos que servem de base para a efetivação do mercado por meio da circulação 
da mercadoria. Esses objetos são a infraestrutura da economia, e sua disposição e suas conexões são 
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a logística. O termo, originário da ciência militar, que planeja a movimentação, o suprimento e a 
manutenção daquela força, foi posteriormente usado para descrever a gestão do fluxo de materiais 
na economia e o planejamento da circulação, armazenagem e distribuição dos bens e serviços. 

Nesse sentido, é pressuposto básico descrever e analisar o arranjo da infraestrutura e sua lógica de 
funcionamento para compreender as formas de constituição e apropriação do território, bem como 
suas limitações e potencialidades econômicas. 

A solução para uma logística eficiente e de baixo custo está no equilíbrio entre os modais de 
transporte, aproveitando as melhores características de cada um. Um exemplo disso é usar ferrovias 
e hidrovias para o transporte por longas distâncias de mercadorias volumosas, como cereais. Para 
outras cargas que necessitam chegar a locais de mais dífícil acesso, pode-se optar por modal 
rodoviário ou outro que melhor se apresente.  

7.1 Sistemas de transportes 

As relações entre transportes e desenvolvimento são essenciais para o entendimento de uma região. 
Uma rede de transporte eficiente e integrada contribui para o desenvolvimento econômico e social 
do país, uma vez que permite não somente que os produtos, os serviços, as pessoas e o próprio 
capital possam circular pelo território em prol dos interesses do mercado, mas que a população 
possa ter acesso ao conhecimento, à renda, à tecnologia, ao comércio, ao lazer, á educação e à saúde. 
O transporte não pode ser considerado uma atividade fim em si, pois é uma demanda derivada das 
atividades econômicas, que permite circular a mercadoria e realizá-la como bem econômico. O 
transporte tem influência direta no desenvolvimento econômico de uma região, ao melhorar e 
reduzir o tempo dos deslocamentos de pessoas (e da força de trabalho) e cargas em geral, 
características de demandas das atividades urbanas e regionais. Como consequência, pode gerar 
maiores pressões sobre recursos naturais (por exemplo, desmatamento) e a ocupação territorial 
desordenada. 

As trocas se estabelecem em diferentes condições para os usuários, por meio de rotas com diversas 
densidades de fluxo de transporte. Por isso, o conhecimento dos diferentes modais de transportes é 
essencial, pois contribui para a análise do sistema de circulação urbano-regional.  

Os meios de transporte possuem um papel importante no desenvolvimento econômico e social do 
país, desde que seja planejado de forma conjunta com outros seguimentos da sociedade: atividades 
do setor primário, agricultura, extração de minerais (mineração); do setor secundário e o de serviço, 
bem como agroindústria e a própria ocupação do solo (BARROS, 2008). 

Os itens a seguir fornecem uma visão geral dos modais rodoviário, ferroviário, aeroviário e 
hidroviário no Estado do Tocantins. De forma complementar, serão tratadas a infraestrutura de 
telecomunicação e o setor energético no Estado. 

7.1.1 Modal rodoviário 

O transporte rodoviário é o principal sistema de transporte no Brasil. Até meados da década de 1950 
eram bastante incipientes os esforços para a coordenação de sistemas de transportes no País. Com a 
implantação da indústria automobilística, houve o estímulo necessário para o desenvolvimento do 
transporte rodoviário (MELO, 2007). 

O modal rodoviário influencia a elaboração da proposta de Zoneamento Ecológico-Econômico, uma 
vez que são os grandes eixos de ocupação e desenvolvimento na região. Por outro lado, a abertura de 
novas rodovias pode ocasionar perda da fragmentação dos remanescentes de vegetação natural e 
novas frentes de ocupação e contribuir para a degradação ambiental. Assim, esse tipo de 
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infraestrutura deve ser considerado na definição de estratégias e diretrizes de uso e ocupação dos 
solos nas suas áreas de influência. 

Segundo CNT (2011), a malha rodoviária brasileira possuía 1.580.809 km de extensão, com apenas 
212.618 km de pistas pavimentadas - o que representa aproximadamente 13,4% da extensão total. 
Essas, por sua vez, estão distribuídas conforme a jurisdição, da seguinte forma: 61.961 km de 
rodovias federais, 123.830 km de rodovias estaduais e 26.827 km de rodovias municipais. 

Em relação à infraestrutura de transportes do Estado do Tocantins, os principais eixos rodoviários 
são constituídos pelas rodovias BR - 153 (Transbrasiliana) e TO - 050 (Coluna Prestes), ambas 
asfaltadas. Essas rodovias atravessam o Estado na direção norte-sul, e são consideradas “artérias” 
principais para todo o sistema viário estadual (SEPLAN, 2012).  

Outras estradas importantes são a BR-010, a BR-235 e a BR-242, que ainda possuem muitos trechos 
sem pavimentação, ou mesmo incompletos, além da BR-230 (Transamazônica). Entre as rodovias 
estaduais, merecem destaque a TO-050, a TO-070, a TO-255, a TO-080, a TO-010, a TO-445 e a TO-
342, que são justamente aquelas que ligam as cidades de Palmas e Porto Nacional à BR-153 e aos 
demais municípios do interior do Tocantins. 

A BR-153 e a BR-226 formam o eixo viário da Rodovia Belém-Brasília, ligando a cidade de Marabá, 
no Estado do Pará, até o município de Aceguá, no Rio Grande do Sul, e de acordo com o DNIT 
(2014[32]), possui 3.566,3 km de extensão. Configura-se como a principal ligação do meio-norte com 
a região geoeconômica centro-sul do País, constituindo um dos mais importantes eixos de transporte 
de passageiros e cargas do Brasil. Portanto, é atualmente considerada uma das principais rodovias 
de integração nacional. 

A rodovia BR-153 foi a base utilizada para pavimentação das rodovias alimentadoras do Estado e 
tem função primordial de ligar Tocantins com o norte-nordeste e sul-sudeste do País. Outro fator 
relevante é que as cidades que margeiam a rodovia foram pontos de partida para o planejamento da 
malha viária que liga o Tocantins aos Estados circunvizinhos (SEPLAN, 2012).  

Desta forma, identifica-se um eixo central do Estado induzido pelo traçado da BR-153, que apresenta 
as melhores condições de infraestrutura rodoviária. Predominam vias simples na malha viária 
estadual. Embora grande parcela das rodovias federais e estaduais seja pavimentada, a manutenção 
e a conservação ainda conferem precariedade a algumas regiões. Destacam-se no leste do Estado, 
junto à divisa com a Bahia, o Piauí e o Maranhão, algumas regiões que apresentam precária 
infraestrutura do sistema rodoviário, com sedes municipais acessíveis apenas por rodovias não 
pavimentadas. Destacam-se neste sentido os municípios de Recursolândia, Centenário, Lizarda, São 
Felix do Tocantins, Mateiros, Rio Sono e Taipas do Tocantins. Itacajá, Itapiratins. Tupiratins e 
Maurilândia do Tocantins - informa-se que as três últimas sedes devem ser ligadas por pavimentação 
asfáltica à malha rodoviária estadual por obras em curso atualmente. 

Há uma expressiva relação entre a disponibilidade de infraestrutura rodoviária e a dinamização 
econômica do Estado. É justamente o eixo central norte-sul, aquele melhor dotado de infraestrutura 
rodoviária, onde estão localizados os municípios com maior desenvolvimento econômico do Estado. 
Ao longo da BR 153 concentram-se os municípios com o maior nível de industrialização e com os 
melhores PIBs e IDHs municipais do Estado. Por outro lado, a precariedade do sistema viário condiz 
com a estagnação econômica de algumas regiões. Neste contexto, destacam-se os municípios de São 

                                                             
[32] Fonte: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. Disponível em: <http://www.dnit.gov.br/rodovias/rodovias-

federais/nomeclatura-das-rodovias-federais/rodoviaslongitudinais.pdf>. Acesso: mai. 2014. 



Diagnóstico da Dinâmica Social e Econômica do Estado do Tocantins 

Inventário Socioeconômico 198 

Felix do Tocantins e Lizarda, que não estão integrados aos principais eixos viários do Estado e 
apresentam estagnação econômica, predomínio de agricultura familiar e grande dependência de 
empregos gerados pela administração pública. A BR-153 é, portanto, uma grande indutora do 
desenvolvimento econômico e ocupação territorial do Estado, interligando as regiões de maior 
concentração populacional. Os municípios de Araguaína, Gurupi, Paraíso do Tocantins e Guaraí, em 
sua extensão, juntamente com Palmas e Porto Nacional, destacam-se entre aqueles com maior 
número de unidades industriais do Estado. 

Vários municípios, que hoje estão às margens da BR-153, surgiram a partir de pequenos povoados 
que foram se instalando ao longo da rodovia, desde a década de 1950. O município de Guaraí, por 
exemplo, apresenta um dos maiores parques industriais do Estado e tem o seu principal eixo 
comercial estabelecido paralelamente ao traçado da rodovia, conforme pode-se observar na Foto 9. 

  

  
Foto 9. Infraestrutura do município de Guaraí. (A) Rua no interior do município; (B) e (C) BR-153 e 
comércio local; e (D) Sede da Prefeitura Municipal diante da BR-153. 

Destacam-se ainda os municípios de Paraíso do Tocantins, Colinas do Tocantins e Araguaína, 
também localizados na BR-153, que tiveram influências provenientes da rodovia. O município de 
Colinas do Tocantins, por exemplo, possui dois distritos industriais, que contribuem para a geração 
de emprego e renda, além da arrecadação de tributos que favorecem o crescimento econômico do 
município. Algumas indústrias e fábricas se instalaram em municípios localizados no traçado ou 
próximos da rodovia (Foto 10). 

A B 

C D 
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Foto 10. Fábricas e indústrias instaladas ao longo da BR-153 e do entorno. (A) Entrada do Parque 
Industrial de Paraíso do Tocantins e (B) Exploração madeireira de pinus em Paraíso do Tocantins. 

A BR -153 e toda a malha viária interligada a ela contribuíram para a expansão das atividades 
econômicas, ao possibilitar integração com outras regiões do País e ampliar as possibilidades de 
produção agropecuária em larga escala no Estado. A BR-153 tem grande relação com o 
desenvolvimento do agronegócio no Estado, na medida em que garante o escoamento da produção 
agropecuária, com destaque para a produção de soja, carne e milho. Esse escoamento ocorre no 
sentido de Porto Itaqui, no Maranhão, sendo mais intensa ao sul de Porto Nacional, onde o trecho da 
Ferrovia Norte-Sul ainda não está em funcionamento e as áreas de cultivo de soja estão em constante 
avanço.  

A exportação de carne bovina, atividade econômica de destaque no Estado, foi viabilizada pela rede 
viária para escoamento, e seu fortalecimento está vinculado à melhoria da BR-153 e das vias 
coletoras, que condiz justamente com as áreas de pastagens para criação bovina no Tocantins. Além 
de exportação para o exterior, Tocantins abastece mercados do Nordeste. 

Cabe pontuar a relevância de melhoria viária para o desenvolvimento de regiões com potencialidade 
turística no Estado. Segundo o Ministério dos Transportes[33], o leilão realizado em 23 de maio de 
2014 concedeu o trecho da BR 153(TO/GO) entre Anápolis (GO) e Aliança do Tocantins (TO) à 
empresa Galvão Engenharia. O lance vencedor para a tarifa de pedágio foi de R$ 4,979 por 100 km, 
sendo o valor da tarifa-teto de pedágio fixado em R$ 0,0922 por quilômetro de rodovia. O trecho 
concedido tem 624,8 km de extensão e passa por 23 municípios. O segmento tem início no 
entroncamento da BR-060 em Anápolis, no Estado de Goiás, e termina no entroncamento com a 
rodovia TO-070, em Aliança do Tocantins. O sistema contará com nove praças de pedágio. Estima-se 
que serão investidos R$ 4,31 bilhões em 30 anos de concessão. A BR-153 representa o sexto trecho 
rodoviário do Programa de Investimentos em Logística (PIL)[34], que corresponde à terceira etapa do 
programa de concessão de rodovias da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). 

Em relação ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 1 e 2, as obras previstas, segundo o 
Ministério dos Transportes [35] , para o Estado do Tocantins, no que se refere a BR-153, são a 
Travessia Urbana de Miranorte, a Travessia Urbana de Guaraí e a Travessia Urbana de Colinas do 

                                                             
[33] Fonte: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. Disponível em: <http://www.transportes.gov.br/conteudo/101907>. Acesso em: 24 ago. 2014. 
[34] O Governo Federal, em 15 de agosto de 2012, lançou o Programa de Investimentos em Logística - PIL, com o objetivo de ampliar a 

escala dos investimentos públicos e privados em infraestrutura rodoviária, ferroviária, hidroviária, portuária e aeroportuária. Em 
linhas gerais, o Programa estabelece diretrizes, visando restabelecer o planejamento integrado dos transportes, de forma a 
implantar uma rede de infraestrutura de transporte moderna e eficiente, capaz de prover maior competitividade ao país, bem como 
fomentar o desenvolvimento econômico e social. No que concerne ao modal ferroviário, o Programa busca, essencialmente, 
expandir a capacidade de transporte da malha ferroviária nacional, resgatar a ferrovia como alternativa logística e reduzir fretes. 

[35] Fonte: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. Disponível em: <http://www2.transportes.gov.br/bit/02-rodo/2-pac-rodo/pac-rodo-n.pdf>. 
Acesso em: 24 ago. 2014. 
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Tocantins, todos concluídos[36] , e a Ponte sobre o rio Araguaia, em Xambioá, cujo estágio segundo o 
PAC encontra-se na fase de ação preparatória. 

A BR-226 é uma rodovia transversal que corta o País na direção leste-oeste, estendendo-se desde o 
Estado do Rio Grande do Norte até o Estado do Tocantins. Passa pelas seguintes localidades: Natal, 
Santa Cruz , Currais Novos, Augusto Severo, Pau dos Ferros, Jaguaribe, Crateús, Teresina, Presidente 
Dutra, Grajaú, Porto Franco e o entroncamento com a BR-153. Sua extensão é de 1.673,0 km. 

A BR-226, no extremo norte do Estado do Tocantins, faz parte do complexo de rodovias que 
compõem a Belém-Brasília. Está localizada em região de grande produtividade agrícola e pecuária, 
interligando as cidades de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), onde está em andamento a obra do 
maior terminal de cargas da ferrovia Norte-Sul, além de permitir o acesso às praias dos rios Araguaia 
e Tocantins, nos dois Estados. 

A BR-010 ou Rodovia Bernardo Sayão é uma rodovia radial, ou seja, que parte da capital federal em 
direção a Belém (PA), com 1.954,1 km de extensão, cortando os municípios de Brasília, Paranã, 
Carolina, Porto Franco, São Miguel do Guamá e Belém.  

A BR-235 é uma rodovia transversal que liga Aracaju (SE) ao Campo de Provas Brigadeiro Velloso, ou 
base Aérea do Cachimbo, em Novo Progresso (PA), possuindo 2.093,5 km de extensão. Ao longo do 
seu percurso atravessa Sergipe, Bahia, Pernambuco, Piauí, Maranhão, Tocantins, além do Pará, 
passando pelas localidades de Aracaju, Jeremoabo, Canudos, Juazeiro, Petrolina, Remanso, Caracol, 
Bom Jesus, Alto Parnaíba, Araguacema e Cachimbo. O traçado da BR-235 beneficia diretamente a 
região central do Tocantins, de grande potencial agrícola. 

A rodovia facilita o acesso e a integração entre o litoral sergipano com regiões densamente povoadas 
do interior do Norte-Nordeste brasileiro, como o polo de Juazeiro-Petrolina, São Raimundo Nonato 
(cidade às margens do Parque Nacional Serra da Capivara - PI) e Palmas. 

A BR-242 ou Rodovia Milton Santos é uma rodovia transversal, que se estende do Estado da Bahia 
(na localidade de São Roque) até Porto Artur, na BR-163. Possui 2.295,5 km de extensão. As 
principais localidades atravessadas pela rodovia são: São Roque, Seabra, Ibotirama, Barreiras, 
Paranã, São Félix do Araguaia, Vale do Xingu e Porto Artur (BR-163).  

A BR-242 atende à maior região agrícola do Estado, a planície dos rios Formoso e Javaés, ligando-a 
aos mercados leste e nordeste do País. Atende igualmente à Região Sudeste, de solos férteis e onde 
existem indústrias de beneficiando de calcário que atendem o oeste da Bahia (SEPLAN, 2012). 

 No Estado do Tocantins o PAC prevê obras de construção da Rodovia BR-242/TO, no trecho de 
Taguatinga até Peixe (Lote 4/TO - em execução), nos municípios de Paranã e Arraias. 

A Rodovia BR-230 (Transamazônica), com 4.965,1 km de extensão, é a terceira maior rodovia do 
Brasil, ligando a cidade de Cabedelo na Paraíba até Benjamin Constant no Amazonas. As principais 
localidades ao longo da rodovia são: Cabedelo, João Pessoa, Campina Grande, Patos, Cajazeiras, 
Lavras da Mangabeira, Picos, Floriano, Pastos Bons, Balsas, Carolina, Estreito, Marabá, Altamira, 
Itaituba, Jacareacanga, Humaitá, Lábrea e Benjamin Constant. 

A rodovia Coluna Prestes ou TO - 050 é o segundo grande eixo rodoviário do Estado. Essa rodovia 
liga Palmas a Brasília, com redução de 200 km em relação a BR-153. Encurta ainda a distância a 
Salvador, pela Rodovia TO-040, tornando-se um grande corredor de escoamento da produção, uma 

                                                             
[36] Fonte: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. Programa de Aceleração do Crescimento. Disponível em: <http://www.pac.gov.br/obra/8310>. 

Acesso em: mai. 2014. 
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vez que interliga vários municípios de grande potencial produtivo às rodovias federais, bem como o 
Estado do Tocantins às regiões Centro-Oeste e Nordeste (SEPLAN, 2012). 

A TO-070 é uma rodovia estadual que liga Palmas à Fazenda Piratininga, localizada no rio Riozinho 
em Araguaçu. A TO-070 também passa pelos municípios de Porto Nacional, Brejinho de Nazaré, 
Crixás do Tocantins (zona rural), Aliança do Tocantins, Dueré, Formoso do Araguaia e Sandolândia. O 
trecho da TO-070 localizado entre Palmas e Aliança do Tocantins é um dos principais trechos 
rodoviários do Estado, sendo responsável por fazer a ligação entre Palmas, Porto Nacional e o eixo 
sul da BR-153. 

A rodovia TO-255 liga o município Lagoa da Confusão à Barreira da Cruz, divisa com a Ilha do 
Bananal, na região centro-oeste. A região é uma das maiores produtoras de grãos e de calcário do 
Estado. Além dos produtores de grãos, a rodovia vai beneficiar também os produtores de melancia, 
que esperam colher mais de 100 mil toneladas da fruta na safra 2013/2104. Já os grãos escoados 
pela rodovia serão mais de 300 mil. 

Segundo a SEPLAN (2012), a evolução da malha rodoviária estadual desde a criação do Estado do 
Tocantins, entre 1988 e 2008, é um fato marcante. Até 1988, ano de criação do Estado, predominava 
a malha rodoviária federal, com 793 km, referente à BR-153 (Transbrasiliana), e a 308 km de malha 
estadual, com apenas 8,5% da malha rodoviária do Estado pavimentada. Em 1991, o panorama 
mudou pouco. As rodovias estaduais pavimentadas passaram a 357,74 km, sem investimentos na 
construção de estradas federais, com 8,8% da malha asfaltada. Em 1991 o traçado rodoviário era 
predominantemente federal, com pequenos trechos que saem da BR-153 em direção a nove 
municípios do Tocantins: Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão, Pium, Palmas, Porto Nacional, 
Colméia, Arapoema, Aragominas e Tocantinópolis, segundo BATISTA FILHO (2009) apud SEPLAN 
(2012). 

Ainda segundo o autor, no período de 1991 a 2002 os investimentos na função ‘transporte 
rodoviário’ destacam-se no Plano Plurianual do governo estadual. Os investimentos públicos foram 
superiores a 30% do montante investido pelo governo estadual. Foram realizados empréstimos 
internacionais para o financiamento da pavimentação das rodovias estaduais, como o Projeto de 
Restauração e Gerenciamento de Conservação da Malha Rodoviária do Estado do Tocantins. Nesse 
período, o governo do Tocantins priorizou e asfaltou 3.049,57 km de rodovias estaduais, enquanto 
em nível federal o investimento em asfalto foi de 233,93 km. 

Cabe acrescentar que, dos Estados da Região Norte, o Tocantins é o que apresenta malha rodoviária 
mais extensa e distribuída. Segundo dados do DNIT (2011), o sistema rodoviário no Estado do 
Tocantins conta com 5.880,1 km de rodovias pavimentadas, 23.663,1 km de rodovias não 
pavimentadas e em planejamento mais de 7.064,1 km, totalizando 36.607,3 km de rodovias, 
conforme Tabela 42. 

Tabela 42. Sistema rodoviário, segundo dados do DNIT (2011) 

Rodovias 
Pavimentadas 

(km) 
Não Pavimentada 

(km) 
Planejadas 

(km) 
Total 
(km) 

Federais 1.524,5 846,8 337,3 2.708,6 

Estaduais 4.247,4 7.017,3 2.193,0 11.264,7 

Estaduais Coincidentes 108,2 - - 108,2 

Municipais - 15.799 6.835,0 22.634,0 

Total 5.880,1 23.663,1 7.064,1 36.607,3 

Fonte: DNIT, 2011. 
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Quanto ao Projeto de Integração Nacional (CNT, 2011), o Estado do Tocantins é cortado pelo Eixo 
Norte-Sul (E3), que liga os extremos do País, de Belém (PA) a Uruguaiana (RS).  

Esse eixo proporciona a exportação para os países do Mercosul e o comércio intercontinental, por 
meio, respectivamente, do entreposto aduaneiro de Uruguaiana (RS) e do Porto de Belém (PA). Além 
disso, tem importante característica de integração com os países sul-americanos.  

A infraestrutura do eixo norte-sul basicamente se alternam entre os modos aquaviário e rodoviário, 
por meio das hidrovias dos rios Tocantins e Paraná e das rodovias BR-153, BR-472, BR-258, BR-158 
e BR-163. Com isso, qualifica-se para prover a movimentação de cargas agrícolas, como soja e milho, 
provenientes da Região Centro-Oeste do Brasil e das regiões oeste paulista e paranaense, com 
destino ao mercado externo ou aos grandes consumidores internos - como a agroindústria de 
beneficiamento de aves e suínos da Região Sul do País. Esse conjunto de infraestruturas provê, além 
da atual rota comercial Cuiabá (MT) -Porto Velho (RO) -Itacoatiara (AM), uma rota alternativa para a 
exportação de commodities agrícolas: o caminho Cuiabá (MT) -Porto de Peixe (TO) -Porto de Belém 
(PA). 

A Figura 55 ilustra a distribuição espacial das rodovias no Estado do Tocantins, e pode ser útil para o 
planejamento do transporte e das medidas mitigadoras dos impactos ambientais na região. 

No entanto, muitas rodovias estão em más condições de conservação, acarretando maiores custos de 
manutenção dos veículos, além de maiores consumo de combustível, tempo de viagem e número de 
acidentes. 

Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT), do Serviço Social do 
Transporte e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat), em que foram 
pesquisados 2.996 km de extensão, sendo 1.553 km de rodovias federais e 1.443 km de rodovias 
Estaduais, o Estado do Tocantins apresentou, em relação ao estado geral das rodovias, 17,9% 
considerado bom ou ótimo e 82,1% considerado de regular a péssimo (Tabela 43 e Foto 11). 

Tabela 43. Classificação do estado geral das Rodovias, segundo CNT (2013) 

Estado Geral 
Extensão Total 

km % 

Ótimo 43 1,4 

Bom 494 16,5 

Regular 1.054 35,2 

Ruim 957 31,9 

Péssimo 448 15,0 

Total 2.996 100,0 

Fonte: CNT, 2013. 
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Figura 55. Mapa das rodovias do Estado do Tocantins, atualizado em 2013 
Fonte: SEINFRA/AGETRANS/SIG, Base de Dados de Rodovias, 2013. 
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Foto 11. (A) Condição precária na estrada entre Taguatinga e Aurora do Tocantins - TO, e (B) Trecho 
sem asfalto entre Arraias e Paranã - TO. 

A evolução da malha rodoviária nas duas ou três últimas décadas, vinculada a programas como o 
PAC, o PIL e as ações do governo do Estado, visando ampliação e melhoria das condições das 
rodovias, tem sido um fator condicionante para contribuir com o setor econômico no Estado, 
principalmente possibilitando escoamento de produção, avanço na integração entre os modais e os 
incentivos a novos investimentos para o Estado do Tocantins. 

Cabe acrescentar os investimentos no âmbito estadual, no que tange às ações previstas no PPA 2012-
2015, que demonstram o alto investimento e a intenção do governo na melhoria e ampliação das 
rodovias estaduais, atuando em 20.444 km de rodovias, visando conservação, manutenção, 
revestimento e pavimentação. 

De acordo com o Diário Oficial do Estado do Tocantins (30/12/2013), referente à Revisão do Plano 
Plurianual PPA 2012-2015, o Programa 1016 - Transporte e Logística, o valor previsto para o 
período 2012-2015 é de R$ 2.465.057.029,00. As ações relativas ao modal rodoviário, seus objetivos, 
os órgãos responsáveis e as metas estão apresentadas no Quadro 3. 

Quadro 3. PPA 2012-2015 Estadual, ações previstas em rodovias 

Objetivo 
Órgão 

Responsável 
Metas 2012 - 

2015 

Regionalização 
da Meta / 
Unidade 

2012 2013 2014 2015 Iniciativa 

0036 - 
Oportunizar 
melhorias no 
deslocamento da 
população 
moradora na 
zona rural, por 
meio da 
manutenção das 
estradas vicinais, 
incluindo 
principalmente 
obras de arte de 
pequeno porte 
(pontes, galeria, 
bueiros, gabiões) 
e melhoramento 
de greide. 

Agência de 
Máquinas e 
Transportes 
do Estado do 
Tocantins. 

Eliminar 
pontos críticos 
em 5.000 km 
de estradas 
vicinais do 
Estado do 
Tocantins; 
Melhorar 
4.276 km de 
estradas 
vicinais em 
370 
assentamento
s. 

Estadual / 
Quilômetro 

1426 1425 1425 0 

0132 - 
Melhoria 
nas 
estradas 
vicinais. 

0192 - Oferecer 
boas condições 
de 
trafegabilidade 
nas rodovias 
estaduais, por 
meio da 
pavimentação, 

Agência de 
Máquinas e 
Transportes 
do Estado do 
Tocantins 

Construir três 
pontes sobre 
os rios 
Tocantins e 
Araguaia até 
2015 

Região 
Administrativa de 
Araguaína / 
metro linear 
 
Região 
Administrativa de 
Paraíso do 

 
 
 
 
 
 
 
 

400 
 
 
 
 
 

1166 
 

400 
 
 
 
 
 

1167 
 

400 
 
 
 
 
 

1667 
 

0135 - 
Restauraçã
o e 
manutençã
o de 
estradas 
estaduais 
pavimentad

A B 
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Objetivo 
Órgão 

Responsável 
Metas 2012 - 

2015 

Regionalização 
da Meta / 
Unidade 

2012 2013 2014 2015 Iniciativa 

manutenção e 
conservação com 
qualidade e 
segurança para 
os usuários. 

Tocantins/ 
metro Linear 
 
Região 
Metropolitana de 
Palmas / metro 
linear 

 
 
 
 

900 

 
 
 
 

900 

 
 
 
 

900 

 
 
 
 

0 

as 
0149 - 
Redução 
dos riscos 
de 
acidentes 
de trabalho 
dos 
servidores 
da 
secretaria 
0124 - 
Pavimentaç
ão e 
duplicação 
de rodovias 
0336 - 
Oferecimen
to de 
condições 
de 
segurança 
nas 
rodovias 
estaduais 
0151 - 
Manutençã
o das 
residências 
0341 - 
Implantaçã
o de praças 
de pesagem 
0136 - 
Eliminação 
de pontos 
críticos nas 
rodovias 
estaduais 
não 
pavimentad
as 
0337 - 
Elaboração 
de projetos, 
execução e 
supervisão 
de 
programas 
ambientais 
0150 - 
Elaboração 
de projetos 
rodoviários 
0147 - 
Construção 
de obras de 
arte 
especial. 

Construir 
quatro pátios 
de pesagem 
fixa 

Estadual / 
Unidade 

2 2 0 0 

Construir seis 
praças de 
pesagem 
móvel 

Estadual / 
Unidade 

6 0 0 0 

Duplicar 173 
km de 
rodovias 
estaduais 

Região 
Metropolitana de 
Palmas/ 
Quilômetro 

57,67 57,67 57,66 0 

Elaborar 88 
projetos 
rodoviários e 
de viabilidade 
técnica e 
econômica 

Estadual 
/Unidade 

20 29 21 18 

Executar 83 
medidas de 
controle 
ambiental 

Estadual 
/Unidade 

15 29 21 18 

Implantar 
cinco praças 
de pesagem 
fixa 

Estadual 
/Unidade 

3 2 0 0 

Implantar 
melhorias em 
dez praças de 
pesagem 
móvel 

Estadual 
/Unidade 

6 4 0 0 

Implantar 
sinalização 
vertical e 
horizontal nos 
139 
municípios, de 
acordo com a 
necessidade 

Estadual / 
porcentagem 

25 25 25 25 

Manter e 
conservar 
6000 km de 
rodovias 
estadual 
pavimentadas 

Estadual / km 1000 2000 2000 1800 

Manter o 
funcionament
o adequado 
das sete 
residências 
rodoviárias do 
Estado / 
Melhorias de 
551 km de 
estradas não 
pavimentadas 
- PDRIS 

Estadual /km 138 138 137 138 

Pavimentar 
2.112 Km de 
rodovias 
estaduais 

Estadual /km 523,12 761,25 551,2 276,43 

Pavimentar 82 Região 27 27 28 0 
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Objetivo 
Órgão 

Responsável 
Metas 2012 - 

2015 

Regionalização 
da Meta / 
Unidade 

2012 2013 2014 2015 Iniciativa 

km de Rodovia 
Estadual - 
PDRIS 

Administrativa de 
Paraíso do 
Tocantins /km 

Realizar 83 
estudos 
ambientais 

Estadual / 
unidade 

15 29 21 18 

Reformar 11 
postos de 
pesagem fixa 

Estadual 
/unidade 

3 3 3 2 

Restaurar 
3.300 km de 
estradas 
estaduais 
pavimentadas 

Estadual/ km 435 1215 825 825 

Restaurar e 
manter 1.750 
km de 
estradas 
estaduais 
pavimentadas 
- PDRIS 

Estadual / km 625 375 375 375 

Revesti-mento 
primário de 
2.200 km de 
estradas 
estaduais não 
pavimentadas 

Estadual / km 600 600 600 400 

Fonte: Adaptado de PPA 2012-2015. Diário Oficial no 4.036, 30/12/2013. 

71.2 Modal ferroviário 

Cabe iniciar o presente item com a apresentação das vantagens que o modal ferroviário[37] oferece, 
referente à capacidade de carregamento do modal. Cargas de alta tonelagem são preferencialmente 
transportadas por ferrovias, em especial quando é necessário percorrer longas distâncias. O modal 
se destaca ainda por seus menores custos ambientais, em decorrência da menor emissão de 
poluentes das locomotivas e do menor impacto ambiental na construção de infraestrutura 
necessária ao transporte ferroviário de cargas. O nível de segurança é superior ao do modal 
rodoviário, uma vez que o risco de acidentes envolvendo terceiros ou as próprias locomotivas é 
proporcionalmente inferior (CNT, 2013). 

O governo federal realizou, em 2012, concessões para a construção, operação, exploração e 
conservação de ferrovias. No Estado do Tocantins a Ferrovia Norte-Sul foi concedida à Valec 
(Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.), em 1987, por meio do Decreto nº 94.813/1987. 

Segundo SOUZA (2012), no Brasil, o modal ferroviário corresponde a cerca de 25% dos transportes 
do País, enquanto em outros países, com as mesmas características, corresponde a cerca de 50%. Só 
a mineradora Vale S.A. detêm 40% dos transportes via ferrovia (10% do total de transportes), 
enquanto as demais atividades totalizam 60% (que corresponde a apenas 15% do total de 
transportes).  

De acordo com o Plano Nacional de Logística e Transportes (2010), a malha ferroviária brasileira 
possui mais de 29 mil quilômetros de extensão. Quase 100% (28,8 mil quilômetros) dessa malha foi 

                                                             
[37] As ferrovias surgiram no Brasil durante o ciclo do café, que predominou da segunda metade do século XIX até meados de 1930. Na 

época, a economia do País era primordialmente agrícola e agroexportadora. A partir da década de 1920, a construção de rodovias 
pavimentadas foi ampliada, passando a competir com as ferrovias por recursos públicos e pelo transporte de cargas e passageiros. 
Isso representou perda de receita para o modal ferroviário e menos investimentos em infraestrutura para o setor. As décadas que 
se seguiram trouxeram grandes obstáculos para as ferrovias. Na década de 1980, com a crise fiscal do Estado brasileiro, o modelo 
vigente de gestão das ferrovias se tornou insustentável (CNT, 2013). 



ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO 

7. Infraestrutura e Logística 207 

concedido à administração privada por um período de 30 anos, com possibilidade de prorrogação 
pelo mesmo período. As principais ferrovias que operam na malha ferroviária brasileira são: 
América Latina Logística (ALL), Companhia Ferroviária Nordeste (CFN), Companhia Vale do Rio 
Doce (CVRD) - que opera a Estrada de Ferro Carajás (EFC) e a Estrada de Ferro Vitória a Minas 
(EFVM), Ferrovia Centro-Atlântica S.A. (FCA), Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. (Ferroeste), 
Ferrovia Tereza Cristina S.A. (FTC), MRS Logística S.A., Ferrovia Novoeste S.A. e Ferrovia 
Bandeirantes S.A. (Ferroban). 

Na Tabela 44 estão as principais ferrovias de carga no Brasil, com dados de 2008, de acordo com as 
informações da ANTT (Agência Nacional dos Transportes Terrestres). Observando a tabela verifica-
se que as empresas controladoras são as principais usuárias desse tipo de modal. São empresas de 
logística e não apenas exploradoras de recursos naturais, em que o transporte do produto faz parte 
do negócio. Elas ainda oferecem transporte de passageiros, correspondências e mercadorias 
regionais e exploram o comércio e os serviços associados (restaurantes, bares, lazer, locações, etc.), 
sem falar no negócio de terras. Enfim, organizam a produção econômica regional e a própria 
sociedade. 

Tabela 44. Principais ferrovias de carga do Brasil 

Principais Ferrovias de Carga do Brasil - 2008 

Controladora Ferrovia Km Produtos 

Vale 

EFVM - Estrada de Ferro 
Vitória a Minas 

905 
Minério de ferro, carvão mineral, soja, 
produtos siderúrgicos e celulose 

EFC - Estrada de Ferro 
Carajás  

892 
Minério de ferro, ferro-gusa, manganês, 
cobre e combustíveis derivados do 
petróleo e da soja 

FCA - Ferrovia Centro-
Atlântica S.A. 

8.066 
Soja e farelo, calcário siderúrgico, 
minério de ferro, fosfato, açúcar, milho e 
fertilizantes 

FNS - Ferrovia Norte-Sul  420 
Soja e farelo, areia, fosfato e cloreto de 
potássio 

Vale, Companhia 
Siderúrgica 
Nacional (CSN), 
Usiminas e Gerdau 

MRS - MRS Logística S/A  1.674 
Minério de ferro, carvão mineral, 
produtos siderúrgicos, ferro-gusa, 
cimento e soja 

ALL 

ALL - América Latina 
Logística Malha Sul S.A. 

7.304 
Soja e farelo, açúcar, derivados de 
petróleo e álcool, milho e cimento 

ALL - América Latina 
Logística Malha Paulista 
S.A. 

1.989 
Açúcar, cloreto de potássio, adubo, 
calcário e derivados de petróleo e álcool 

ALL - América Latina 
Logística Malha Oeste S.A. 

1.945 
Minério de ferro, soja e farelo, açúcar, 
manganês, derivados de petróleo e 
álcool. 

ALL - América Latina 
Logística Malha Norte S.A. 

500 
Soja e farelo, milho, óleo vegetal, adubo e 
combustível. 

CSN  
Transnordestina Logística 
S.A. 

4.207 
Cimento, derivados de petróleo, 
alumínio, calcário e coque 

Gov. PR Ferroeste 248 Soja e farelo, milho, contêiner e trigo 

FTC 
FTC - Ferrovia Tereza 
Cristina S.A.  

164 Carvão mineral 
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Principais Ferrovias de Carga do Brasil - 2008 

Controladora Ferrovia Km Produtos 

Total ---------- 28.314  ---------- 

Fonte: ANTT, 2009 - dados de 2008. IPEA, 2010 - Transporte Ferroviário de Cargas no Brasil. 

A Ferrovia Norte-Sul (EF 151) trouxe novas possibilidades para o transporte de commodities 
agrícolas produzidas no interior do País, principalmente das áreas de Cerrado, e atuou junto a outras 
ações públicas federais e, a partir da criação do Estado, a ações públicas estaduais, no sentido de 
apoiar a implantação e/ou expansão do agronegócio no território tocantinense[38] (Foto 12). 

Quando estiver totalmente em operação, a ferrovia reduzirá o custo do transporte de longa distância 
e incentivará os empreendimentos ao longo de seu trajeto, impulsionando o crescimento da 
agropecuária e da agroindústria na região centro-norte do País.  

A Ferrovia Norte-Sul (FNS) poderá representar novo impulso na economia do Estado, hoje baseada 
principalmente na criação de bovinos, no cultivo de grãos e na agroindústria. Cabe ainda considerar 
que o processo de construção de ferrovias pode induzir também ao desenvolvimento de movimentos 
migratórios, a alterações de mercado imobiliário e a reações de grupos e entidades organizadas da 
sociedade civil. 

 
Foto 12. Ferrovia Norte-Sul, entre Peixe e 
Gurupi - TO. 

Na década de 1980 teve início a construção da FNS, por trechos, com o primeiro partindo da ligação 
com a Estrada de Ferro Carajás - EFC. Porém, somente em 2012 foi concluído o Estudo de Viabilidade 
Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEA dos trechos Barcarena - PA a Açailândia - MA e de Estrela 
d’Oeste a Panorama, ambos no Estado de São Paulo. Contudo, apenas o trecho Açailândia - MA a 
Porto Nacional- TO está em operação (VALEC, 2014).  

O trecho Açailândia (MA) - Porto Nacional (TO) foi finalizado em 2010, mediante um investimento 
do PAC de R$ 1,65 bilhão. Com 719 km de extensão, o trecho encontra-se em operação comercial 
pela subconcessionária Ferrovia Norte-Sul S.A., transportando grãos, carne, açúcar, milho, etanol, 
soja e seus subprodutos - farelo e óleo, fertilizantes e combustíveis para a região centro-norte do 
Brasil, contribuindo de modo significativo com o desenvolvimento econômico da região atendida 
pela ferrovia (VALEC, 2014). 

                                                             
[38] Por possuir preços de fretes menores  que o do transporte rodoviário para produtos de grande volume e baixo valor agregado a 

longas distâncias, a ferrovia torna-se viabilizadora da fluidez territorial necessária às novas demandas do agronegócio, que busca 
maior competitividade para seus produtos nos mercados internacionais. 
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Essa estrada de ferro está proporcionando uma nova logística de transporte de grãos, carne, açúcar, 
milho, etanol, soja e seus subprodutos - farelo e óleo, fertilizantes e combustíveis para a região 
centro-norte do Brasil. Em Açailândia/MA, a ferrovia se conecta à Estrada de Ferro Carajás - EFC, que 
acessa o complexo portuário de São Luís/MA. A partir de Porto Franco/MA, com a implantação da 
ligação a Eliseu Martins/PI, a Ferrovia Norte-Sul se conectará com a Ferrovia Transnordestina, em 
construção pela Transnordestina Logística S.A., o que permitirá acesso alternativo da produção aos 
portos de Suape/PE e Pecém/CE. 

O traçado da ferrovia no território do Tocantins também exerce influência na disposição espacial e 
na instalação de grandes empresas voltadas para a produção agrícola, principalmente devido à 
facilidade e ao custo-benefício no escoamento da produção. Por exemplo, no município de Pedro 
Afonso ocorre a produção e o escoamento de etanol pela empresa Bunge (Foto 13). 

  

  
Foto 13. Infraestrutura da empresa Bunge para escoamento do etanol na Ferrovia Norte-Sul. (A) e 
(B) Trilhos da ferrovia Norte-Sul, (C) Pátio da ferrovia Norte-Sul para carregamento de etanol e (D) 
Entrada da empresa BUNGE.  

Segundo dados da VALEC[39], a construção do trecho entre Porto Nacional (TO) e Anápolis (GO), com 
855 km de extensão, já foi concluída, porém ainda não está em operação.  

Tendo em vista a relevância do projeto, já estão sendo implantados nos Estados de Goiás e Tocantins 
42 plantas industriais de etanol e 20 usinas de biodiesel, para consolidar o desenvolvimento do 
corredor centro-oeste, impulsionar a produção na área do cerrado e promover cerca de 270 mil 
empregos diretos e indiretos nas comunidades do interior do País. Assim, o principal objetivo da 
construção da Ferrovia Norte-Sul é propiciar uma larga expansão do agronegócio, que para o Estado 
levará ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). Segundo dados da Valec, o escoamento da 
produção pela ferrovia custará 30% a menos que o custo do frete em relação ao transporte pelo 
modal rodoviário. “A estratégia da ferrovia consiste na captação de cargas agrícolas de diversos 
pontos de sua área de influência com o objetivo de fazer o escoamento para o mercado internacional 

                                                             
[39] Fonte: VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E FERROVIAS S.A. Disponível em: <http://www.valec.gov.br>. Acesso em: 26 ago. 2014. 

A B 

C D 
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através do Porto de Itaqui (MA)” (FECI, 2007).  

Ainda segundo o autor, nessa perspectiva de incentivo à expansão do agronegócio, o objetivo é, 
principalmente, aumentar a produção de soja no Estado do Tocantins e no Brasil, acrescentando que 
a produção da soja está migrando para as regiões de nova fronteira agrícola, no Centro-Oeste e Norte 
do Brasil, ficando cada vez mais distante dos principais polos consumidores e dos corredores de 
exportação, localizados nas Regiões Sul e Sudeste.  

CARVALHO (2004) aponta que o projeto da Ferrovia Norte-Sul, além de atender aos interesses da 
consolidação do agronegócio no Cerrado e na Amazônia, facilitará os objetivos da Iniciativa para a 
Integração da Infraestrutura da América do Sul (IIRSA), que propõe uma política de integração 
regional do Brasil, por meio do sistema de transporte fluvial, marítimo, rodoviário e ferroviário, com 
os demais países da América do Sul. O autor explica que a IIRSA é um plano sustentado em sete 
processos setoriais e dez eixos de integração por meio da consolidação do sistema de transporte. Um 
projeto que, através da integração, visa estimular a construção de hidrelétricas, a exploração mineral 
e de madeira e a expansão do agronegócio. 

A fronteira agrícola no Tocantins vem se desenvolvendo fortemente em frentes de expansão: na 
região de Pedro Afonso, por meio do Prodecer III; no sudeste do Estado, nos municípios de Santa 
Rosa e Silvanópolis, com o desdobramento da soja de Barreiras e Luis Eduardo Magalhães no Estado 
da Bahia; e na região das terras baixas do Araguaia, no município de Lagoa da Confusão, como 
resultado da substituição das técnicas agrícolas implementadas no Projeto Rio Formoso, projeto de 
arroz irrigado (inclusive presente no PAC II). 

Além disso, os 13 Pátios Multimodais que estão sendo construídos em pontos estratégicos ao longo 
do percurso da Norte-Sul vão proporcionar a articulação entre o sistema fluvial da Bacia Amazônica 
e o sistema ferroviário nacional, e reduzir o custo dos transportes, o consumo de combustíveis, os 
pesados ônus de manutenção do modal rodoviário e os índices de acidentes nas estradas. Assim, irão 
se constituir em agentes dinamizadores das atividades agrícolas e minerais de toda a área 
beneficiada, promovendo o surgimento de novas indústrias, o crescimento do comércio e a criação 
de empregos.  

No Estado do Tocantins está previsto (VALEC, 2014) um total de seis pátios, nos municípios de 
Aguiarnópolis, Araguaína, Palmeirante, Guaraí, Porto Nacional e Gurupi.  

Os trechos construídos e em operação da Ferrovia Norte-Sul estão especificados nas Tabelas 45 e 46. 

Tabela 45. Trechos construídos na ferrovia Norte-Sul 

EF Ferrovia Trecho km 

151 
Ferrovia 
Norte Sul - 
FNS 

Açailândia/MA - Palmas/TO 719 

Córrego Jaboti/TO - Córrego Cabeceira Grande/TO 109 

Córrego Cabeceira Grande/TO - Córrego Chicote/TO (Div.TO-GO) 102 

Anápolis/GO - Porto Seco /GO - Linha  7 

Total 937 

Fonte: VALEC - Engenharia, Construção e Ferrovias S.A. Disponível em: <http://www.valec.gov.br>. Acesso em: 
26 ago. 2014. 
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Tabela 46. Trechos em operação na ferrovia Norte-Sul 

EF Ferrovia Trecho km 

151 Ferrovia Norte-Sul - FNS Açailândia/MA - Palmas/TO 719 

Total 719 

Fonte: VALEC - Engenharia, Construção e Ferrovias S.A. Disponível em: <http://www.valec.gov.br>. Acesso em: 
26 ago. 2014. 

Um provável cenário é a tendência do Estado do Tocantins se tornar um grande eixo de 
desenvolvimento e principalmente de distribuição de produtos, aproveitando a ligação, pela Ferrovia 
Norte-Sul, do Tocantins com o Porto de Itaqui, no Maranhão. 

Em Figueirópolis (TO), a Ferrovia Norte-Sul se conectará à Ferrovia de Integração Oeste-Leste 
(FIOL), o que permitirá o acesso ao Porto Sul. Esse porto será construído nas proximidades de Ilhéus 
(BA) e está em processo de estudos. Em Campinorte (GO), ela se interligará à Ferrovia de Integração 
do Centro-Oeste - FICO, estabelecendo um canal com a maior região produtora de soja do País, no 
Estado de Mato Grosso. 

A Ferrovia de Integração Oeste-Leste (EF 334), com 1.527 km de extensão, estabelecerá a 
comunicação entre o porto de Ilhéus e as cidades de Caetité (BA) e Barreiras (BA) a Figueirópolis 
(TO), ponto de interligação dessa ferrovia com a FNS. O Projeto Básico da Ferrovia já foi concluído, 
conforme Tabela 47. 

A Ferrovia de Integração Oeste-Leste dinamizará o escoamento da produção do Estado do Tocantins 
e servirá de ligação com outros polos do País, por intermédio de conexão com a Ferrovia Norte-Sul. 
Incluída entre as prioridades do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a Ferrovia de 
Integração Oeste-Leste terá 1.527 km de extensão. Os trechos da FIOL estão especificados na Tabela 
47. 

Tabela 47. Projeto básico concluído na fiiierrovia de Integração Oeste-Leste - FIOL 

EF Ferrovia Trecho km 

334 Ferrovia de Integração Oeste-Leste-FIOL 

Ilhéus/BA - Caetité/BA  537 

Caetité/BA - Barreiras/BA 485 

Barreiras/BA - Figueirópolis/TO 505 

Total 1.527 

Fonte: VALEC - Engenharia, Construção e Ferrovias S.A. Disponível em: <http://www.valec.gov.br>. Acesso em: 
26 ago. 2014. 

No Estado do Tocantins, o principal núcleo urbano da área de influência da ferrovia é o município de 
Gurupi, que desempenha papel de polo comercial e industrial da região médio norte do Estado. 

Assim, o objetivo principal é interligar o litoral baiano, nas proximidades de Ilhéus, com a região sul-
amazônica por meio de outra ferrovia, entre Uruaçu e Vilhena, já no Estado de Rondônia, perfazendo 
um trajeto superior a 3.000 km e servindo todo o interior brasileiro.  

As justificativas apresentadas para a execução desse projeto foram: o aumento da produção de grãos 
no oeste baiano nas últimas décadas e a mineração com o aumento da extração de minério de ferro 
em Caetité, por meio do projeto da Bahia Mineração Ltda. Essas duas demandas tornaram viável a 
Ferrovia de Integração Oeste-Leste, gerando, inclusive, a força política que a incluiu no Programa de 
Aceleração do Crescimento do governo federal (PAC). A Figura 56 apresenta o Mapa de Ferrovias no 
Estado do Tocantins. 
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Figura 56. Mapa da situação das ferrovias no Estado do Tocantins 
Fonte: VALEC, Base de Dados Ferrovia, 2013 - atualização da situação agosto/2014.  



ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO 

7. Infraestrutura e Logística 213 

A FIOL, no que se refere à matriz brasileira, tem as mesmas características da Ferrovia Norte-Sul, 
com a função de ser uma ferrovia voltada à exportação. Ao interligar o Norte (Tocantins) e o 
Nordeste (Bahia), no município de Ilhéus, proporcionará significativa redução dos custos de 
transporte para a exportação de grãos oriundos das áreas produtivas do Cerrado brasileiro. 
Possibilitará, ainda, o desenvolvimento do mercado interno, uma vez que reduzirá os custos para as 
trocas dos produtos regionais. 

A análise da dinamização do uso da terra em decorrência do desenvolvimento da malha ferroviária 
no Estado permite constatar que as ferrovias não favorecem a concentração populacional e a 
dinamização de atividades comerciais ao longo de seu eixo, diferentemente do que ocorre com as 
rodovias, justamente por não apresentarem a finalidade de transporte de passageiros. 

No entanto, a implantação da malha ferroviária ocasiona uma expressiva alteração no uso e na 
ocupação da terra no meio rural do território estadual. Neste contexto, destaca-se o aumento das 
áreas de cultivo de cana-de-açúcar e soja, principais produtos do agronegócio do Tocantins, que 
avançam, principalmente, sobre áreas com predomínio de pastagens voltadas à pecuária extensiva.  

De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, na safra 2013/2014 a área de 
produção de cana-de-açúcar no Tocantins aumentou cerca de 850%, saltando de 2,8 mil hectares na 
safra de 2010/11 para 26,6 mil hectares de cana plantada. A área de cultivo de grãos, com destaque 
para a soja, teve um crescimento de 30,3%, passando de 813,9 mil hectares na safra 12/13, para 
1.060,6 mil hectares na safra 13/14. 

Essa alteração pode resultar, indiretamente, em aumento da população em áreas urbanas, em 
decorrência da pressão do capital e da consequente alteração da estrutura fundiária. O pequeno 
produtor, por falta de condições financeiras para se adequar ao novo cenário, e diante da pressão do 
capital, tende a deixar o espaço rural e se dirigir para a cidade. Devido à falta de infraestrutura dos 
pequenos centros urbanos das e às condições econômicas para absorver a mão de obra, deve ocorrer 
decréscimo populacional em algumas regiões e dinamização da economia em outras. 

Nesse sentido, destacam-se os municípios onde serão implantadas plataformas multimodais, que 
podem funcionar como polos de atração populacional e econômica, apresentando intensificação das 
atividades do setor terciário. Especialmente nessas regiões devem desenvolver-se ainda indústrias 
de processamento vinculadas ao agronegócio, como as usinas de etanol, produção de farelo de soja, 
entre outras. 

A construção do Pátio Multimodal, a 25 km de Palmas, que deverá abrigar a Base de Distribuição de 
Combustíveis de Porto Nacional (BAPON) e a Base de Distribuição de Combustíveis da Petrobrás 
Distribuidora, deve ocasionar uma nova etapa na dinâmica da microrregião e da capital Palmas. A 
obra da Petrobrás Distribuidora, localizada à margem esquerda do Lago de Palmas, fará a conexão da 
ferrovia e da Base de Distribuição com a Refinaria Premium I, da Petrobrás, em construção na cidade 
de Bacabeira, próximo ao terminal do porto de São Luiz do Maranhão (Telis). Outros 
empreendimentos de grande porte, como Granol, Los Grobo, Raízen e Nova Agri, empresas dos 
setores de logística, agroindústria, agronegócio, exportação e distribuição de energia, dentre outros, 
deverão ocupar a Base de Distribuição de Combustíveis de Porto Nacional, com vistas a imprimir 
nova dinâmica na região de Palmas. 

Toda estrutura acentua a especialização do território no que se refere ao processo produtivo. Essa 
especialização nem sempre é compatível com a vocação econômica local. As ferrovias desempenham 
funções no processo de expansão capitalista e deve-se avaliar se a busca por este elevado 
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crescimento econômico traz distribuição de riquezas e justiça social aos brasileiros e tocantinenses 
(FICI, 2007).  

7.1.3 Modal aeroviário 

O transporte aéreo oferece opções para todos, diretamente ou pela via do transbordo. Embora a 
capacidade de carga seja relativamente pequena em cada aeronave, são oferecidos transportes muito 
rápidos, comparados com os demais modais. Os aeroportos, em sua maioria, estão localizados mais 
próximos aos centros de produção industrial ou agrícola e de maior população. Portanto, encontram-
se em grande número e espalhados em todas as regiões, presentes nas capitais e em outros centros 
de maior relevância econômica e populacional nos Estados. 

A partir de dados do Ministério dos Transportes foram identificados três aeroportos principais no 
Estado do Tocantins, que atendem apenas a voos domésticos. A Tabela 48 mostra o local de 
instalação, a categoria e as informações adicionais sobre o total de passageiros e da carga aérea 
transportados no período de janeiro a junho 2012, pelos aeroportos administrados pela Infraero. 

Tabela 48. Localização dos aeroportos por categoria 

Local do Aeroporto Categoria 
Total de Passageiros 

(**) 
Carga Aérea (kg) 

(**) 

Araguaína Doméstico   

Gurupi Doméstico   

Palmas (*) Doméstico 298.041 1.569.492 

(*) Aeroportos Administrados pela Infraero. (**) Dados disponibilizados pela Infraero. 

Fonte: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, 2012. Superintendência de Planejamento Aeroportuário e de Operações. 
Movimento Operacional da Rede Infraero de Janeiro a Junho 2012. 

Além dos três principais aeroportos do Estado, existem outros, que são servidos apenas por 
empresas de táxi aéreo. A Tabela 49 apresenta a lista de aeródromos públicos. 

Tabela 49. Lista dos aeródromos públicos no Estado do Tocantins 
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SBPJ Brigadeiro Lysias Rodrigues TO Palmas SIM SIM 236 2500 45 

SBPN Porto Nacional TO Porto Nacional SIM SIM 265 1700 30 

SJAU Araguacema TO Araguacema SIM - 207 1400 30 

SJGU Araguatins TO Araguatins SIM SIM 125 1500 30 

SWBH Brejinho De Nazaré TO Brejinho de Nazaré SIM - 265 800 99 

SWDN Dianópolis TO Dianópolis SIM - 610 1270 30 

SWGI Gurupi TO Gurupi SIM - 350 1700 30 

SWGN Araguaína TO Araguaína SIM SIM 235 1804 45 

SWIY Santa Isabel do Morro TO Cristalândia SIM - 197 1540 30 

SWRA Arraias TO Arraias SIM - 586 1500 45 

SWTC Tocantínia TO Tocantínia - - 200 1200 90 

SWTO Paraíso do Tocantins TO 
Paraíso do 
Tocantins 

SIM - 330 1200 30 

SWTY Taguatinga TO Taguatinga SIM - 597 1200 40 
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Fonte: AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL. Disponível em: <http://www.anac.gov.br/Area.aspx?ttCD_CHAVE=8>. 
Acesso em: 26 ago. 2014. 

Segundo dados da ANAC, existem 30 Aeródromos Privados, conforme listados na Tabela 50, todos 
com voos diurnos (Tabela 50). 

Tabela 50. Lista dos aeródromos privados no Estado do Tocantins 
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SWAG Agrícola Rio 
Galhão 

Mateiros 10° 25' 29" S 46° 4' 37" W 778 1275 23 Cascalho 1948-
2012 

SWEJ Associação 
Tocantinense 
de Aviação 

Porto 
Nacional 

10° 10' 58" S 48° 32' 45" W 301 1026 20 Asfalto 0198-
2012 

SJEA Cadete 56 - 
147 Santana 

Palmeirópolis 12° 51' 0" S 48° 13' 31" W 300 1100 30 Cascalho 0940-
2009 

SWIS Caiapó Caseara 9° 11' 11" S 49° 46' 34" W 197 1400 25 Asfalto 0184-
2013 

SDVO Clube Voart Araguaína 7° 17' 3" S 48° 7' 50" W 259 860 18 Cascalho 2158-
2012 

SWKE Cobrape Formoso do 
Araguaia 

11° 30' 30" S 49° 50' 31" W 200 1000 18 Cascalho 1139-
2009 

SWCJ Coperjava Formoso do 
Araguaia 

11° 50' 6" S 49° 42' 44" W 192 900 30 Cascalho 2908-
2013 

SJQZ Dona 
Iracema 

Porto 
Nacional 

10° 36' 23" S 48° 20' 55" W 280 1216 40 Cascalho 2596-
2013 

SWUX Fazenda 4 
Amigos 

Abreulândia 9° 14' 35" S 49° 40' 6" W 184 800 20 Cascalho 0341-
2013 

SWGU Fazenda 
Água Fria 

Sandolândia 12° 23' 56" S 50° 3' 17" W 225 1100 30 Grama 1236-
2013 

SNHC Fazenda 
Alvorada 

Araguaína 7° 19' 3" S 48° 45' 46" W 208 900 23 Terra 2245-
2011 

SWFQ Fazenda 
Alvorada 

Porto 
Nacional 

10° 23' 31" S 48° 40' 46" W 259 1800 30 Cascalho 2644-
2013 

SNRW Fazenda 
Barreiro 

Miracema do 
Tocantins 

9° 54' 26" S 48° 39' 6" W 315 668 18 Cascalho 1216-
2012 

SWBF Fazenda Boa 
Fortuna 

Pium 10° 0' 18" S 49° 29' 31" W 226 1130 20 Asfalto 1063-
2010 

SDCE Fazenda Boa 
Sorte 

Aliança do 
Tocantins 

11° 18' 6" S 48° 40' 44" W 291 1200 20 Cascalho 0970-
2013 

SNLZ Fazenda 
Boca da Mata 

Divinópolis 
do Tocantins 

9° 25' 55" S 49° 35' 28" W 204 1004 20 Terra 2022-
2013 

SJFK Fazenda 
Cachoeira 

Araguaçu 12° 35' 28" S 49° 31' 30" W 235 1200 18 Terra 2462-
2013 

SJFL Fazenda 
Campo 
Formoso 

Sandolândia 12° 33' 42" S 49° 51' 48" W 330 800 20 Cascalho 1097-
2010 

SWED Fazenda Arapoema 7° 45' 26" S 49° 7' 18" W 209 1200 30 Cascalho 1126-
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Eldorado 2012 

SWUL Fazenda 
Furna Azul 

Ananás 6° 13' 5" S 48° 25' 17" W 124 1000 25 Cascalho 0348-
2009 

SJFI Fazenda Jade Santa Rita do 
Tocantins 

10° 57' 16" S 48° 59' 40" W 300 1140 25 Cascalho 0561-
2013 

SSUI Fazenda 
Novo 
Horizonte 

Santa Fé do 
Araguaia 

7° 5' 49" S 48° 45' 37" W 228 1200 20 Asfalto 2460-
2013 

SIZM Fazenda 
Santa Clara 

Porto 
Nacional 

10° 42' 10" S 48° 11' 40" W 312 1034 18 Asfalto 1017-
2013 

SDJX Fazenda 
Serra 
Dourada 

Palmeirópolis 13° 6' 16" S 48° 22' 55" W 483 1000 19 Terra 0734-
2010 

SJTR Fazenda 
Timbaúba I 

Aurora do 
Tocantins 

12° 31' 30" S 46° 11' 50" W 902 1600 25 Terra 2376-
2013 

SJDC Fazenda Vale 
Verde 

Pium 9° 57' 40" S 49° 45' 7" W 177 1000 30 Cascalho 0720-
2012 

SNHG Fazenda 
Varjadão 

Sandolândia 12° 20' 29" S 49° 37' 16" W 242 1000 18 Asfalto 2170-
2009 

SWMN Santa Mônica Natividade 12° 3' 56" S 47° 43' 19" W 372 1190 30 Cascalho 1964-
2012 

SDNB Sítio Flyer Palmas 10° 6' 29" S 48° 19' 35" W 292 655 18 Terra 0866-
2013 

SJOT Vista Alegre Araguanã 6° 52' 17" S 48° 32' 7" W 179 1050 25 Asfalto 1128-
2011 

Fonte: AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL. Disponível em: <http://www.anac.gov.br/>. Acesso em: 26 ago. 2014. 

Segundo a INFRAERO[40] , o Aeroporto de Palmas - Brigadeiro Lysias Rodrigues (Foto 14) - foi 
inaugurado pela Infraero em 5 de outubro de 2001, data do 13º aniversário do Estado do Tocantins. 
O sítio aeroportuário, com 23.739.952.00 m² de área, possibilita novos investimentos e expansão da 
infraestrutura existente. O terminal de passageiros dispõe de área total construída com 12.300m² e 
capacidade para 370 mil passageiros/ano, com praça de alimentação para 200 pessoas, espaço 
cultural, 25 lojas no conceito de Aeroshopping, 12 balcões de check-in, terraço panorâmico, além do 
ambiente inteiramente climatizado. 

De acordo com a SEDECTI (2014), o Teca - Terminal de Logística de Cargas, do Aeroporto Brigadeiro 
Lysias Rodrigues, em fase final de construção, irá operar com a movimentação de carga nacional, 
com possibilidade de expandir as operações para importação e exportação. A previsão de 
investimentos é de R$ 3,5 milhões para a construção de uma área de armazenamento de cargas de 
500 m², além de espaços para instalações administrativas. 

                                                             
[40] Fonte: INFRAERO. Disponível em: <http://www.infraero.gov.br/index.php/aeroportos/dtocantins/aeroporto-de-palmas.html>. Acesso 

em: out. 2014. 
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Foto 14. Aeroporto de Palmas - Brigadeiro 
Lysias Rodrigues. 

Ao todo, o terminal de cargas do aeroporto de Palmas contará com mais de 1.400 m² de área, com 
espaço para movimentação e recebimento de cargas, docagem, pátio externo, guarda valores, área de 
entrega e liberação de mercadorias.  

Conta com completa infraestrutura, que inclui torre de controle e instalações para o Grupamento de 
Navegação Aérea; seção Contra-Incêndio, com abrigo para viaturas, refeitório e salas de treinamento; 
dois terminais de combustíveis, para abastecimento de aeronaves; portão com controle de acesso 
eletrônico; guaritas; estacionamento; e edificações de proteção ao voo, além de um acesso viário de 
mais de 4 km, que liga o aeroporto à principal avenida da capital do Estado do Tocantins. 

O investimento total foi de R$ 91,5 milhões, sendo 80% dos recursos da Infraero e 20% do governo 
do Tocantins. As obras de construção do novo aeroporto foram iniciadas em 22 de setembro de 1999 
e finalizadas em 24 meses. 

As dimensões da pista de pouso são 45m x 2.500m, com capacidade para operar aeronaves do porte 
do Boeing 767. O aeroporto tem dois pátios, um para aviação regular e outro para aviação geral, que 
possuem juntos 41.360 m², hangares e áreas para instalações de terminais da carga e manutenção 
das empresas aéreas. 

A pista do Aeroporto de Araguaína tem 1.804 m de comprimento por 45m de largura. Com a nova 
estrutura de balizamento noturno, a pista conta com 137 luminárias, placas luminosas e torres do 
pátio de aviação geral. Os destinos e os passageiros transportados em 2009 dos aeroportos do 
Estado do Tocantins estão representados na Tabela 51. 

Tabela 51. Tráfego por origem e destino - ano 2009 (tráfego doméstico) 

Origem 
(UF) 

Origem - Localidade 
Atendida 

Destino 
(UF) 

Destino - Localidade 
Atendida 

Pax 
Carga 
(kg) 

Correio 
(kg) 

TO Araguaína AM Manaus - - - 

TO Araguaína AM Parintins - - - 

TO Araguaína DF Brasília 8.154 - - 

TO Araguaína MA Balsas 6 - - 

TO Araguaína MG 
Belo Horizonte - 

Pampulha 
- - - 

TO Araguaína MG Uberaba 852 9 - 

TO Araguaína MG Uberlândia 658 - - 

TO Araguaína PA Altamira - - - 

TO Araguaína PA Belém 528 55 - 
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Origem 
(UF) 

Origem - Localidade 
Atendida 

Destino 
(UF) 

Destino - Localidade 
Atendida 

Pax 
Carga 
(kg) 

Correio 
(kg) 

TO Araguaína PA Itaituba - - - 

TO Araguaína PA Parauapebas 6.225 1.459 - 

TO Araguaína PA Santarém - - - 

TO Araguaína PA Tucuruí 670 479 - 

TO Gurupi DF Brasília 520 172 - 

TO Gurupi GO Goiânia 313 972 - 

TO Gurupi GO Minaçu 9 58 - 

TO Gurupi MT Confresa 213 1.661 - 

TO Gurupi MT São Félix do Araguaia 799 2.166 - 

TO Gurupi PA Redenção 155 2.616 - 

TO Palmas AM Manaus - - - 

TO Palmas DF Brasília 123.786 511.090 6.161 

TO Palmas GO Goiânia 8.955 29.770 - 

TO Palmas RJ Rio de Janeiro - Galeão 827 1.825 - 

TO Palmas RN Natal 45 - - 

TO Palmas SP São Paulo - Congonhas 6.106 36.846 - 

TO Palmas SP São Paulo - Guarulhos - - - 

Fonte: ANAC, 2009. 

A reforma e a modernização do aeroporto de Palmas complementarão a estratégia de integração 
logística do Estado, uma vez que sinaliza uma nova dinâmica econômica na região metropolitana de 
Palmas e no Estado do Tocantins. O aeroporto de Palmas é facilmente acessível ao Pátio Intermodal, 
que dista aproximadamente 46 km do aeroporto, e possibilitará a integração entre os sistemas 
hidroviário, rodoviário, ferroviário e aeroportuário do Estado.  

Administrado pelo município, o Aeroporto de Gurupi recebeu o nome do Cmte. Jacinto Nunes da 
SILVA (09/08/1927 a 01/12/1988), um dos pilotos pioneiros na região e prefeito municipal na época 
de sua construção[41]. O aeroporto de Gurupi (SWGI), Aeroporto Regional Comandante Jacinto Nunes 
da Silva, tem uma pista de 1.700 m x 30 m, pavimentada e sinalizada. 

A Figura 57 apresenta o Mapa dos Aeroportos e Aerodrómos presentes no Estado do Tocantins. 

7.1.4 Modal hidroviário 

Segundo PEREIRA (2010), o modal hidroviário ou transporte aquaviário pode ser definido como o 
transporte praticado com embarcações em rios e mares, e é considerado o de menor custo de 
implantação e manutenção entre todos os modais. O transporte aquaviário, portanto, engloba o 
marítimo (mar), o fluvial (rios) e o lacustre (lagos).  

                                                             
[41] Como empreendedor da região, Jacinto ficou conhecido como “Comandante Nunes”, e trouxe para Gurupi a primeira empresa de 

aviação da cidade (Guta - Gurupi Táxi Aéreo). A empresa prestou serviços ao então norte de Goiás e Sul do Pará, e foi extinta após 
sua morte. 
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Figura 57. Mapa dos aeroportos e dos aeródromos no Estado do Tocantins em 2014 
Fonte: Adaptado de INFRAERO, aeródromos públicos e privados, 2014.  
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Como principais vantagens desse modal, destaca-se o fato de ser pouco poluente, seguro, apresentar 
maior capacidade de carga e ter manutenção mais barata e maior vida útil. Além de ser apontado 
como o mais barato, o transporte aquaviário é o que menos consome energia. É também considerado 
o mais indicado para mover grandes volumes a grandes distâncias. No entanto, esse modal apresenta 
limitações quanto à velocidade, à flexibilidade e pelo fato de ser limitado a rios e a mares navegáveis 
(PEREIRA, 2010). 

O Brasil, além de sua extensa costa marítima, tem em seu território diversos rios caudalosos, 
propícios à navegação. Entretanto, esse não é o meio mais utilizado no País para a movimentação 
interna de cargas. Estima-se que sua participação é de menos de 15% (BRASIL, 2010), abaixo, 
inclusive, da participação das ferrovias, reconhecidamente carentes em infraestrutura. 

Segundo o IPEA (2014), o Brasil dispõe de 27.500 km de vias fluviais navegáveis, o que corresponde 
a 64% do potencial total navegável no País para o transporte de cargas e passageiros. Em 2011, a 
navegação de interior transportou 28 milhões de toneladas, destacando-se os granéis sólidos entre 
os produtos transportados e as hidrovias amazônicas, que representaram, respectivamente, 61,9 e 
35,1% do total, conforme mostra a Tabela 52. 

Tabela 52. Participação (%) da navegação interior por tipo de carga e por região hidrográfica nas 
principais bacias hidrográficas 

Região Hidrográfica 
Carga geral 

solta (%) 

Carga Geral 
Conteinerizada 

(%) 

Granel 
Líquido 

(%) 

Granel 
Sólido (%) 

Participação 
Total (%) 

Amazônica 53,1 72,4 68,2 19,8 35,1 

Paraná 0,1 - - 33,5 20,7 

Paraguai - - - 31,4 19,4 

Sul 4,9 - 17,6 14,9 13,3 

Tocantins-Araguaia 41,9 27,6 14,2 0,5 11,5 

Participação Total por tipo 
de carga 

20,8 0,1 17,2 61,9 100,0 

Fonte: ANTAQ, 2013. 

As mercadorias mais frequentes no transporte por essas vias interiores e lacustres, em 2011, foram 
minério de ferro, soja, minerais não metálicos, produtos químicos orgânicos, semirreboque baú, 
combustíveis e óleos minerais e milho, respondendo por 81,3% da quantidade total transportada na 
navegação interior. A cana-de-açúcar, a soja e o milho podem se beneficiar ainda mais com a 
exploração do transporte fluvial, tendo em vista a importância que vêm assumindo na pauta de 
exportações brasileiras a aproximação desses cultivos de importantes rios no centro-norte do País e 
a relevância dos custos dos transportes para a competitividade dos produtos de baixo valor 
agregado (IPEA, 2014). 

Para o Ministério dos Transportes (2007), o transporte fluvial brasileiro é composto por cinco 
principais hidrovias, sendo elas: Madeira, São Francisco, Tocantins-Araguaia, Tietê-Paraná e 
Paraguai-Paraná. Essas hidrovias são responsáveis pela navegação em 10,5 mil quilômetros, 
inseridos em nove bacias hidrográficas, com 40 mil quilômetros de vias navegáveis. 

Para ser naturalmente navegável, sem necessidade de intervenções humanas, é preciso que o rio (ou 
lago) tenha uma morfologia adequada. Neste sentido, muitos rios ainda precisam de algum tipo de 
adequação de seus leitos para permitir o pleno aproveitamento para a navegação em mais larga 
escala. No caso das hidrovias do Tocantins-Araguaia, será necessária a construção de eclusas para 
transpor obstáculos e viabilizar o transporte intermodal na região, como é o caso das eclusas do 
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Tucuruí no rio Tocantins (ANTAQ, 2013).  

O Estado do Tocantins está inserido na Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia (RHTA). Essa 
região está localizada entre os paralelos 0º 30’ e 18º 05’ de latitude Sul e os meridianos 45º 45’ e 56º 
20’de longitude Oeste. Segundo a ANA (2009), a área total de drenagem da RHTA é de 918.822 km2, 
abrangendo parte das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Ocupa em torno de 11% do território 
nacional, incluindo áreas dos Estados de Goiás (21,4% da RHTA), Mato Grosso (14,7%), Tocantins 
(30,2%), Pará (30,3%), Maranhão (3,3%) e o Distrito Federal (0,1%), totalizando 409 municípios, 
dos quais 385 (94%) têm sua sede inserida na região. 

Deste modo, as principais hidrovias do Estado do Tocantins envolvem as dos rios Tocantins e 
Araguaia, embora existam outros rios, como Javaés, Sono, Balsas e Paranã. Assim, com uma extensão 
total de 2.250 km, a Hidrovia Tocantins-Araguaia é navegável em três trechos: no rio das Mortes 
(afluente da margem esquerda do rio Araguaia), no rio Araguaia e no rio Tocantins. O trecho do rio 
das Mortes tem início na cidade de Nova Xavantina (Mato Grosso) e vai até a sua confluência com o 
Araguaia, numa extensão de 580 quilômetros (BRASIL, 2010). Há ainda 1.300 km de potencial 
navegável nessa hidrovia (OLÍVIA, 2009). 

O sistema hidroviário do Estado do Tocantins é constituído pelo rio Tocantins, que percorre cerca de 
2.400 km até sua foz, na Baía de Marajó, próximo a Belém (PA), e pelo rio Araguaia com percurso 
total de 2.115 km. Esses rios possuem, no período de águas altas, uma grande extensão de vias 
navegáveis contínuas, com plena possibilidade de aproveitamento para o transporte de grandes 
volumes de cargas a longas distâncias. Por apresentar menores custos que outras modalidades, a 
utilização do transporte hidroviário pode constituir fator de indução para a intensificação do uso dos 
recursos naturais do Estado (SEPLAN, 2012). 

Segundo OLIVEIRA (2014), o rio Tocantins teve significativa importância para a penetração e o 
povoamento do interior do Brasil, desde a colonização, e foi por longo período o meio de 
comunicação mais utilizado na região. O lento processo de desenvolvimento que atingiria as 
populações da região da bacia do Tocantins durou várias décadas, com mudanças também lentas, 
principalmente no que se refere aos meios de transporte. Se no início do século XX o meio de 
transporte predominante no Tocantins (principalmente no Alto Tocantins) ainda era o rio com seus 
botes movidos a remos, a partir da década de 1920 vão aparecendo as lanchas a vapor e os barcos a 
motor. Mas o problema da difícil navegação vai persistir, pois tanto os barcos a remo, quanto os 
movidos a motor teriam de enfrentar os obstáculos naturais do rio, como as cachoeiras e corredeiras. 

O aproveitamento dos rios para gerar energia elétrica não é novo, mas a construção de barragens 
para esse fim, por motivos ambientais, tem provocado mais polêmica nas últimas décadas, devendo-
se ressaltar que os projetos de construção de barragens no rio Tocantins têm-se multiplicado 
(OLIVEIRA, 2014). Além das barragens de Tucuruí, Estreito, Lajeado e Peixe-Angical, que já estão 
prontas, há outras planejadas e/ou em construção. Os impactos da construção de barragens[42] não 
afetam somente os leitos e as margens dos rios, eles são sentidos também no patrimônio 
arquitetônico das cidades, na atividade ligada ao turismo e na identidade das populações ribeirinhas. 

Várias iniciativas em prol do aproveitamento do rio Tocantins, por parte dos governos, têm 

                                                             
[42] No rio Tocantins, tem-se recentemente o exemplo da barragem do Lajeado, ou Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães, cujos efeitos 

foram mais sentidos pela população da cidade de Porto Nacional, próxima à Palmas, capital do Estado do Tocantins. O impacto da 
construção dessa barragem, que represou o curso do rio, ocasionou mudanças no seu leito, nas praias, no patrimônio arquitetônico 
das cidades e na identidade das populações ribeirinhas afetadas por ela. Para essas comunidades, ocorre tanto a perda do rio 
como bem simbólico, quanto a perda das praias como lugar de lazer e fonte de economia. 
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acontecido desde a década de 1960, quando houve a criação da CIVAT (Comissão Interestadual dos 
Vales do Araguaia e Tocantins), e na década de 1970, com o Prodiat (Projeto de Desenvolvimento 
Integrado da Bacia do Araguaia-Tocantins). Hoje, vêm ganhando nova força com a efetivação da 
construção de barragens, fazendo desaparecer as cachoeiras mais proeminentes como Itaboca e 
Lageado, bem como os projetos de hidrovias e eclusas, que finalmente poderão tornar esse rio 
francamente navegável. 

O projeto de transformação dos rios Tocantins e Araguaia em hidrovias, inserido no Corredor 
Multimodal Centro-Norte, objetiva desenvolver e implementar, com recursos públicos em parceria 
com a iniciativa privada, um eixo multimodal de transportes entre as regiões Norte e Sul do País, 
constituindo-se como alternativa mais econômica para os fluxos de longa distância, além de possuir 
logística mais competitiva para exportações através do Atlântico Norte (SEPLAN, 2012). 

Segundo a SEPLAN (2012), objetivando o desenvolvimento social e econômico da imensa área que 
envolve sete Estados, principalmente o Tocantins, por meio do eixo estruturador multimodal 
formado pelas hidrovias Araguaia; Tocantins; das Mortes; Ferrovia Norte-Sul e por segmentos 
rodoviários da BR-153 e rodovias estaduais, o projeto de desenvolvimento do transporte hidroviário 
propõe expressiva redução dos custos de transportes, pela substituição do modo rodoviário pelo 
multimodal hidro-rodo-ferroviário, possibilitando a produção dessa imensa área de influência 
alcançar preços competitivos nos mercados da Europa e da Ásia.  

A hidrovia é gerida pela Administração das Hidrovias do Tocantins e Araguaia (AHITAR). Se 
realizadas as obras de melhoria e viabilidade necessárias, a extensão futura dessa hidrovia poderá 
alcançar aproximadamente 3.000 km. Essa extensão deverá atravessar as regiões Centro-Oeste e 
Norte do País, ligando o Brasil Central aos portos de Belém (PA) e Vila do Conde (PA), bem como aos 
de Itaqui (MA) e Ponta da Madeira (MA), através da Estrada de Ferro Carajás (EFC) (ANA, 2005). 

A Administração das Hidrovias do Tocantins e Araguaia (AHITAR) está vinculada à Companhia 
Docas do Pará (CDP), autorizada pelo decreto do Presidente da República até dezembro de 2007 e 
pelo convênio 003/90 e seus aditivos, cujo objeto é a de descentralização de serviços portuários e 
hidroviários firmado com a União. A AHITAR vem realizando as atividades necessárias para 
aproveitamento das vias navegáveis interiores, além de fazer as obras e os serviços de 
melhoramentos necessárias ao estabelecimento da navegação comercial na região da bacia dos rios 
Araguaia e Tocantins (AHITAR, 2006). 

Nesse contexto, é importante considerar a necessidade de integração das diferentes iniciativas para a 
região, para sua gestão. Isso incluiria um amplo processo interativo entre planos, projetos e 
programas nas diferentes instâncias governamentais. 

O modal hidroviário do Tocantins conta com o apoio de alguns portos e terminais portuários 
implantados na região, como os portos de Vila do Conde e de Belém, além dos terminais de uso 
privativo Ponta da Montanha, Murucupi, Bertolini Belém, Agropalma e J.F. de Oliveira Belém. Alguns 
terminais portuários estão em funcionamento em Imperatriz (MA), Marabá (PA) e Tucuruí (PA), mas 
ainda não estão autorizados pelo governo federal (BRASIL, 2013). 

O mapa da Figura 58 mostra as hidrovias do Estado do Tocantins, segundo sua classificação, os 
portos e as áreas aptas segundo a ANTAQ, que apresentou, em fevereiro de 2013, o Plano Nacional 
de Integração Hidroviária - PNIH. Utilizando mapeamento georreferenciado, buscou-se determinar o 
volume total de cargas que cada uma das bacias hidrográficas estudadas pode atrair para a sua área 
de influência em 2015, 2020, 2025 e 2030. O principal objetivo do plano foi identificar áreas 
propícias à instalação de novos portos e terminais hidroviários e alternativas de transporte de 
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navegação interior para escoamento da produção, nesse horizonte de planejamento. 

A ANTAQ (2013) realizou um estudo em que apresenta os principais produtos exportados e 
importados na Área de Influência contígua da hidrovia Araguaia-Tocantins em 2010 e suas projeções 
para os anos de 2015, 2020, 2025 e 2030. Com base nos dados da Tabela 53, é possível identificar as 
cargas que já são movimentadas na área contígua à hidrovia, assim como as cargas que possuem 
potencial de movimentação futura, como o minério de ferro, animais vivos, produtos siderúrgicos e 
carvão mineral. 

Tabela 53. Volume exportado e importado (t) por produto em 2010 e entre 2015 e 2030 

Exportações 

Produtos 2010 2015 2020 2025 2030 

Produtos siderúrgicos  3.437.500 6.768.598 10.937.500 15.109.950 

Gusa e ferro-ligas 1.208.875 1.326.884 1.591.793 1.822.752 2.040.211 

Soja 2.707.632 4.323.378 6.432.484 8.250.502 10.080.135 

Minério de ferro  15.000.000 1.620.697 1.750.000 1.879.031 

Animais vivos  73.521 87.385 105.747 122.723 

Produtos de exploração vegetal 244.382 240.791 258.430 436.379 613.763 

Milho 674.769 751.682 1.119.004 1.549.328 1.970.918 

Manganês 1.619.937 1.980.729 2.421.212 2.960.226 3.518.800 

Importações 

Fertilizantes 689.594 1.131.009 1.790.615 2.439.321 3.123.065 

Carvão mineral  1.998.547 3.935.231 6.359.012 8.784.855 

Fonte: ANTAQ, Plano Nacional de Integração Hidroviária, 2013. 

Os resultados descritos na Tabela 53 indicam que até 2015 háverá um predomínio das exportações 
de soja na Área de Influência contígua da hidrovia Araguaia-Tocantins. Porém, a partir desse ano, as 
exportações de produtos siderúrgicos ultrapassarão esses valores. Destacam-se, ainda, os aumentos 
de exportação de manganês e ferro-ligas, mesmo que em menor quantidade. Entre os produtos de 
importação, pode-se notar maior significância dos fertilizantes e carvão mineral, sendo este último o 
de maior crescimento ao longo do período analisado (ANTAQ, 2013). 

É possível observar que as participações relativas no total da movimentação das regiões contíguas à 
hidrovia se alteram significativamente. O marketshare[43] da movimentação de produtos siderúrgicos 
é o que mais aumenta, enquanto os da soja, do manganês e do ferro-gusa reduzem suas participações 
relativas - apesar de a soja continuar tendo grande importância nas movimentações. A participação 
de carvão mineral e de minério de ferro também aumenta, com o primeiro apresentando 
significativa relevância em relação ao total. 

 

                                                             
[43] Marketshare significa participação de mercado, em português, e é a fatia ou quota de mercado que uma empresa tem no seu 

segmento ou no segmento de um determinado produto. O marketshare serve para avaliar a força e as dificuldades de uma 
empresa, além da aceitação dos seus produtos (http://www.significados.com.br/market-share/). 
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Figura 58. Mapa das hidrovias do Estado do Tocantins em 2013 
Fonte: ANTAQ, Plano Nacional de Integração Hidroviária, 2013. 
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Segundo o estudo, as cargas mais importantes para a Hidrovia Tocantins-Araguaia, em 2015, 
deverão ser os produtos do complexo da soja e o carvão mineral, com participação de 36,1%. Juntos 
devem representar 76% da movimentação da hidrovia. A partir de 2020, será possível notar o 
desaparecimento do óleo e do farelo de soja na movimentação da hidrovia. Apenas o grão de soja 
será movimentado, passando de 2,8 milhões em 2015 para 12,2 milhões em 2030. Esse crescimento 
da demanda faz elevar a participação do grão de soja na movimentação total da hidrovia. Se em 2015 
a participação deve ser de 29,0%, em 2030 deverá ser de 36,1%. Exceto pelo óleo e o farelo de soja, 
nenhuma outra carga deve apresentar redução na movimentação entre 2015 e 2030. 

O estudo ressalta ainda que algumas cargas demandadas na área de influência da Hidrovia 
Tocantins-Araguaia não devem ser movimentadas nela, como é o caso de minério de ferro e minerais 
não ferrosos, uma vez que são cargas tipicamente movimentadas por via ferroviária. 

Previstos na Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/97), os planos de recursos 
hídricos, o enquadramento dos corpos d’água em classes, a outorga de direitos de uso de recursos 
hídricos, a cobrança pelo uso da água e o sistema de informações sobre recursos hídricos são 
ferramentas fundamentais à gestão das bacias hidrográficas. A Agência Nacional de Águas - ANA - 
elaborou em 2009 o Plano de Recursos Hídricos da Bacia dos rios Araguaia-Tocantins, contendo um 
diagnóstico da região, cenários alternativos de utilização dos recursos hídricos e proposição de 
Diretrizes, Programas e Ações a serem implementados até 2025. 

O que se verifica com relação ao setor hidroviário brasileiro é que, apesar de subexplorado em seu 
potencial e com poucos recursos financeiros efetivamente aplicados, há, na esfera federal, a vigência 
simultânea de planos e programas, sob a coordenação ou responsabilidade direta de várias 
instituições, incluindo o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte - CONIT.  

A consolidação do modelo hidroviário proposto e sua integração aos demais modais já existentes ou 
em fase de implantação, com destaque para o ferroviário, devem contribuir para a dinamização 
econômica no Estado do Tocantins, na medida em que amplia as possibilidades de escoamento da 
produção. As facilidades e alternativas de baixo custo para escoamento da produção devem 
dinamizar principalmente as atividades relacionadas ao agronegócio. 

Do ponto de vista do uso e da ocupação da terra, os reflexos da melhoria da logística são os mesmos 
previamente apontados na análise quanto ao impacto da ferrovia: 

- Ampliação das áreas de cultivo de soja, cana-açúcar e milho. 
- Êxodo rural e decréscimo populacional de alguns pequenos centros urbanos diante da entrada do 

capital e da falta de condições do pequeno produtor de se adequar ao novo cenário. 
- Dinamização e aumento populacional de alguns centros urbanos, com destaque para os 

municípios onde serão implantadas as plataformas multimodais e os portos. 
- Redução das áreas de pastagens para criação extensiva de gado. 

Em relação ao transporte de minerais (minério de ferro e minerais não ferrosos), a logística 
multimodal deve dinamizar a atividade de extração mineral e o processamento industrial no Estado. 
Embora os maiores benefícios da hidrovia no setor mineral sejam esperados para o Estado do Pará, 
que se destaca neste sentido, o Estado do Tocantins também deve ampliar seu potencial de atração 
para indústrias do setor. 

A melhoria da logística de transportes com a implantação da hidrovia no Estado deve ter reflexos no 
uso e na ocupação da terra na medida em que facilita o escoamento da produção agropecuária e, de 
forma indireta, deve contribuir para a ampliação de áreas de cultivo de eucalipto para atender à 
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demanda do processo industrial. 

7.2 Infraestrutura de telecomunicações 

O presente item trata da infraestrutura de telecomunicações existentes no Estado, como internet, 
telefonia, serviços postais, radiodifusão e televisão. 

• Internet 

Mesmo considerando o grande aumento do total de acesso de internet banda larga (Fixa+3G+4G) 
verificado nos últimos quatro anos, na ordem de 1212%, e o aumento de 375% nos municípios 
cobertos por internet banda larga 3G, que passou de quatro para 19 municípios, ainda continua baixa 
a cobertura da oferta do serviço no Estado, uma vez que representa 13,67% do total de municípios 
existentes no Estado do Tocantins. 

Foi relevante, também, o aumento dos municípios com oferta de banda larga dos Termos de 
Compromisso do Programa Nacional de Banda Larga (PNBL), que no período de abril de 2013 até 
abril de 2014 passou de 46 para 73 municípios, representando um aumento anual de 58,69%. 
Mesmo com a adoção da política implementada pelo Ministério das Comunicações para oferta de 
banda larga, o Estado ainda conta com 66 municípios sem a oferta daquele serviço, representando 
48,40% da população do Estado.  

O Tocantins foi o Estado da Região Norte com o maior número de municípios incluídos no Programa 
Nacional de Banda Larga (PNBL)[44], no período de abril de 2013 até abril de 2014, com dez 
municípios a mais que o segundo colocado na região, que foi o Estado do Pará, com 63 municípios. 
Na Tabela 54 está o quantitativo de banda larga no Estado do Tocantins, considerando janeiro de 
2010 e maio de 2014. 

A Região-Programa Noroeste não foi contemplada pelo PNBL e não possui nenhum município com 
internet banda larga 3G. Outra região com baixa abrangência do PNBL é a Região-Programa Sudoeste 
(Ilha do Bananal), com apenas dois municípios contemplados, Cristalândia e Oliveira de Fátima. 

Tabela 54. Banda larga no Estado do Tocantins 

Banda Larga Janeiro/2010 Maio/2014 Δ% 
Região 
Norte 

Brasil 

Total de Acessos de Internet Banda 
Larga (Fixa+3G+4G) 

65.805 863.179 1212% 9.300.943 146.749.819 

Teledensidade Internet Banda Larga  
(acessos por 100 hab.) 

4,76 60,28 1167% 56,37 75,16 

Acessos de Internet Banda Larga 
Fixa 

0 80.165 - 666.849 23.116.392 

Teledensidade Banda Larga Fixa 
(acessos por 100 hab.) 

0,00 5,60 - 4,04 11,84 

Acessos de 3G 65.805 771.486 1072% 8.468.543 120.804.309 

Teledensidade 3G (acessos por 100 
hab.) 

4,76 53,87 1033% 51,33 61,87 

Acessos de Internet Móvel M2M 0 12.368 - 158.589 9.005.907 

Acessos de 4G 0 11.528 - 165.551 2.829.118 

                                                             
[44] Criado pelo Decreto n.º 7.175/2010, o Programa Nacional de Banda Larga (PNBL) é uma iniciativa do governo federal, controlado 

pelo Ministério das Comunicações, que tem o objetivo principal de massificar o acesso à internet em banda larga no País, 
principalmente nas regiões mais carentes da tecnologia, na velocidade de 1 Mbps ao valor de R$ 35 mensais com impostos. 
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Banda Larga Janeiro/2010 Maio/2014 Δ% 
Região 
Norte 

Brasil 

Municípios Cobertos por Internet 
Banda larga 3G 4 19 375% 180 3.406 

Municípios com Oferta de Banda 
Larga dos Termos de Compromisso 
do PNBL 

0 73 - 177 4.633 

Fonte: ANATEL. Disponível em: <www.mc.gov.br/dados>. Acesso em: jul. 2014. 

A Tabela 55 e o mapa a seguir apresentam os municípios cobertos por internet banda larga móvel 
3G, e com Oferta de Banda Larga dos Termos de Compromisso do PNBL, com a respectiva localização 
no Estado. 

Tabela 55. Municípios com cobertura de banda larga 3G no Estado do Tocantins e sua respectiva 
população (2010) 

Município População 

Araguaína 150.484 

Araguatins 31.329 

Augustinópolis 15.950 

Carrasco Bonito 3.688 

Chapada de Areia 1.335 

Colinas do Tocantins 30.838 

Guaraí 23.200 

Gurupi 76.755 

Miracema do Tocantins 20.684 

Miranorte 12.623 

Nova Rosalândia 3.770 

Oliveira de Fátima 1.037 

Palmas 228.332 

Paraíso do Tocantins 44.417 

Porto Nacional 49.146 

Pugmil 2.369 

Sampaio 3.864 

São Sebastião do Tocantins 4.283 

Tocantinópolis 22.619 

Total da População 726.723 

Fonte: ANATEL. Disponível em: <www.mc.gov.br/dados>. Acesso em: jul. 2014; IBGE, População: Censo 
Demográfico 2010. 

Na Tabela 56 constata-se que em 2012, comparado com o ano anterior, houve considerado aumento 

de 17,6% nos domicílios com computador e que 19,9% dos domicílios possuíam computador e 
internet. Esses aumentos ficaram no mesmo patamar dos verificados para a Região Norte. 

A Figura 59 apresenta o Mapa do Programa Nacional de Banda Larga e municípios com internet 
banda larga 3G. 
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Tabela 56. Inclusão digital com computador no Estado do Tocantins 

Inclusão Digital 
PNAD 
2011 

PNAD 
2012 

Δ 
Região 
Norte 

Brasil 

Domicílios com computador (%) 25,24% 29,68% 17,6% 29,88 46,36% 

Domicílios com computador e internet (%) 19,23% 23,06% 19,9% 23,24 40,29% 

Fonte: PNAD/ IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Disponível em: 
<www.mc.gov.br/dados>. Acesso em: jul. 2014. 

Nos últimos anos a inclusão digital[45] passou a ser um indicador importante no quadro de 
desenvolvimento de qualquer Estado. Hoje há grande demanda e necessidade de informação, e a 
inclusão digital se faz necessária para possibilitar ao cidadão sua inclusão social, pois praticamente 
qualquer área de trabalho se utiliza de computadores e softwares. Assim, para o cidadão ingressar no 
mercado de trabalho há necessidade de conhecimentos básicos em informática. O conhecimento de 
uso e acesso à internet é uma considerável necessidade e preponderante para qualquer programa de 
inclusão digital. 

Por outro lado, a internet é uma poderosa ferramenta para facilitar e multiplicar a comunicação 
global entre pessoas e instituições. Do ponto de vista econômico, seu potencial é refletido 
principalmente por meio do comércio eletrônico, uma aplicação das tecnologias da informação 
direcionada para apoiar processos produtivos e transações de bens e serviços. 

Assim, cabe ao Estado do Tocantins aumentar as ações efetivas no desenvolvimento e na ampliação 
de programas locais, em sintonia com o Programa Brasileiro de Inclusão Digital do governo federal, 
visando ao aumento da inclusão digital no Estado, principalmente por meio da elevação do número 
de pontos digitais (PIDs) e de telecentros e da capacitação de pessoal no uso das tecnologias da 
informação e comunicação (TICs), possibilitando ao Tocantins alcançar uma posição de destaque no 
ranking nacional da inclusão digital. 

• Telefonia 

Conforme demonstrado na Tabela 57, houve queda de 1,57% na quantidade de telefones fixos em 
serviço e diminuição de quase 10% nos acessos de telefonia fixa disponibilizados por empresas 
concessionárias e autorizatárias, no mês de abril 2014, comparado ao mês de abril de 2013. Também 
no período considerado, houve queda de 9,07% no número de telefones de uso público (orelhões). 

Tabela 57. Telefonia no Estado do Tocantins. 

Período 

Telefones 

Fixos em 

Serviço 

Telefones 

de Uso 

Público 

(orelhões) 

Telefones Móveis 

(celular - somente 

serviço de voz, não 

inclui conexão à 

internet) 

Acessos de 

Telefonia Fixa 

Disponibilizados 

por Empresas 

Concessionárias 

Acessos de 

Telefonia Fixa 

Disponibilizados 

por Empresas 

Autorizatárias 

Nº total de 

Acessos 

Móveis (todos 

os acessos 

SMP) 

Abril 2013 146.327 7.488 1.791.900 137.025 9.302 1.835.655 

Abril 2014 144.059 6.799 1.900.200 134.846 9.213 1.948.303 

var. % -1,57 -9,07 6,04 -9,84 -9,90 6,13 

Fonte: MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES. Indicadores Estaduais. Disponível em: 
<www.mc.gov.br/DSCOM/view/Principal.php>. Acesso: ago. 2014. 

 

                                                             
[45] Inclusão digital' é gerar igualdade de oportunidades na sociedade da informação. A partir da constatação de que o acesso aos 

modernos meios de comunicação, especialmente a internet, gera para o cidadão um diferencial no aprendizado e na capacidade de 
ascensão financeira. 
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Figura 59. Programa Nacional de Banda Larga e municípios com internet banda larga 3G 
Fonte: MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕEs, maio/2014. Acesso em: ago. 2014. 
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Por outro, foi verificado naquele período aumento de 6,04% no número de telefones móveis, bem 
como acréscimo de 6,13% no número total de acessos móveis.  

• Serviços Postais 

Na Tabela 58 estão o número e o tipo das agências da Empresa Brasileira de Correios no Estado do 
Tocantins, onde a empresa mantém um efetivo próprio de 806 funcionários. No período de abril de 
2013 até abril de 2014, o número das agências dos Correios permaneceu quase inalterado, sem 
mudanças significativas. Cabe registrar apenas que houve pequeno aumento nos distritos com 
entrega postal externa, que passaram de 143 para 145, representando uma variação de 1,4% no total 
de agências, que passaram de 163 para 164, correspondendo uma variação de 0,6%, e por último no 
incremento registrado no total de agências comunitárias, que passaram de 13 agências em abril de 
2013 para 15 em 2014, representando uma variação de 15,4%. 

Tabela 58. Empresas Brasileira de Correios no Estado do Tocantins 

Período 

Distritos com 

Entrega 

Postal 

Externa 

Total de 

Agências 

ECT 

Total de 

Agências 

Próprias 

da ECT 

Total de 

Agências 

Franqueadas 

da ECT 

Total de 

Agências 

Comerciais 

da ECT 

Total de 

Agências 

Comunitár

ias da ECT 

Total de 

Agências ECT 

com Banco 

Postal 

Abril 2013 143 163 147 3 0 13 142 

Abril 2014 145 164 146 3 0 15 141 

var.% 1,4 0,6 -0,7 0 0 15,4 -0,7 

Fonte: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS (ECT). Indicadores Estaduais. Disponível em: <www.mc.gov.br/dados>. 
Acesso em: ago. 2014. 

• Rádiodifusão 

Conforme dados da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, em maio de 2014 o Estado 
possuía 116 emissoras de rádio em funcionamento e legalmente autorizadas. Dessas, 21 emissoras 
operam em frequência modulada (FM), sendo 13 emissoras comerciais e oito educativas. O Estado 
ainda conta com 12 emissoras operando em amplitude modulada (AM) e uma em ondas tropicais 
(OT). Complementando o quadro de emissoras, o Estado conta, ainda, com 82 emissoras de rádio 
comunitária, espalhadas em 80 municípios, com uma emissora em cada localidade, com exceção de 
Palmas e Carrasco Bonito, que possuem duas emissoras. As 82 rádios comunitárias atendem uma 
população de 1.109.391 habitantes. 

A Tabela 59 e o mapa (Figura 60) a seguir apresentam os municípios com emissoras de rádio 
comunitária e sua localização no Estado. 

Tabela 59. Municípios com emissoras de rádio comunitária no Estado do Tocantins 

Município População Total 
Autorizações de 

Radiodifusão Comunitária 
(RADCOM) 

Abreulândia 2.391 1 

Aguiarnópolis 5.162 1 

Aliança do Tocantins 5.671 1 

Almas 7.586 1 

Ananás 9.865 1 

Aparecida do Rio Negro 4.213 1 

Araguaçu 8.786 1 

Araguaína 150.484 1 
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Município População Total 
Autorizações de 

Radiodifusão Comunitária 
(RADCOM) 

Araguatins 31.329 1 

Arraias 10.645 1 

Aurora do Tocantins 3.446 1 

Axixá do Tocantins 9.275 1 

Babaçulândia 10.424 1 

Barrolândia 5.349 1 

Buriti do Tocantins 9.768 1 

Campos Lindos 8.139 1 

Carrasco Bonito 3.688 2 

Chapada da Natividade 3.277 1 

Colinas do Tocantins 30.838 1 

Colméia 8.611 1 

Combinado 4.669 1 

Darcinópolis 5.273 1 

Dianópolis 19.112 1 

Dois Irmãos do Tocantins 7.161 1 

Esperantina 9.476 1 

Fátima 3.805 1 

Figueirópolis 5.340 1 

Formoso do Araguaia 18.427 1 

Fortaleza do Tabocão 2.419 1 

Goianorte 4.956 1 

Goiatins 12.064 1 

Guaraí 23.200 1 

Gurupi 76.755 1 

Itacajá 7.104 1 

Itapiratins 3.532 1 

Jaú do Tocantins 3.507 1 

Lagoa da Confusão 10.210 1 

Lagoa do Tocantins 3.525 1 

Lajeado 2.773 1 

Lizarda 3.725 1 

Luzinópolis 2.622 1 

Marianópolis do Tocantins 4.352 1 

Mateiros 2.223 1 

Maurilândia do Tocantins 3.154 1 

Miracema do Tocantins 20.684 1 

Miranorte 12.623 1 

Monte do Carmo 6.716 1 

Nazaré 4.386 1 

Nova Olinda 10.686 1 

Nova Rosalândia 3.770 1 
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Município População Total 
Autorizações de 

Radiodifusão Comunitária 
(RADCOM) 

Novo Acordo 3.762 1 

Novo Alegre 2.286 1 

Palmas 228.332 2 

Palmeirante 4.954 1 

Palmeirópolis 7.339 1 

Paraíso do Tocantins 44.417 1 

Paranã 10.338 1 

Pau D'Arco 4.588 1 

Pedro Afonso 11.539 1 

Peixe 10.384 1 

Pequizeiro 5.054 1 

Piraquê 2.920 1 

Pium 6.694 1 

Ponte Alta do Tocantins 7.180 1 

Porto Alegre do Tocantins 2.796 1 

Porto Nacional 49.146 1 

Praia Norte 7.659 1 

Presidente Kennedy 3.681 1 

Rio da Conceição 1.714 1 

Rio Sono 6.254 1 

Sampaio 3.864 1 

Sandolândia 3.326 1 

Santa Rosa do Tocantins 4.568 1 

Santa Terezinha do Tocantins 2.474 1 

Sítio Novo do Tocantins 9.148 1 

Taguatinga 15.051 1 

Taipas do Tocantins 1.945 1 

Talismã 2.562 1 

Tocantínia 6.736 1 

Xambioá 11.484 1 

Total 1.109.391 82 

Fonte: ANATEL. Indicadores Estaduais. Disponível em: <www.mc.gov.br/dados>. Acesso em ago. 2014; IBGE, 
Censo Demográfico 2010. 

Segundo o Ministério das Comunicações, desde abril de 2013 havia 27 avisos para habilitação de 
novas emissoras de rádio comunitária. Na Tabela 60 estão discriminados os tipos de emissoras de 
rádio em operação no Estado do Tocantins. 

Tabela 60. Emissoras de rádio em operação no Estado do Tocantins 

Emissoras de Rádio em 
Operação 

Conceito Quantidade 

FM Comercial 
Serviço de rádiodifusão de sons, em frequência modulada 
direcionado a empresários de pequeno, médio e grande porte 
da área de comunicação. 

13 
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Emissoras de Rádio em 
Operação 

Conceito Quantidade 

FM Educativa 
Serviço de rádiodifusão sonora em frequência modulada (FM), 
cujos canais outorgados visam à divulgação e promoção de 
atividades culturais. 

8 

AM - Amplitude Modulada 
Serviço de rádiodifusão de sons em ondas médias (OM) 
direcionado aos empresários de pequeno, médio e grande 
porte da área de comunicação. 

12 

OT - Ondas Tropicais 
Subdivisões do serviço de rádiodifusão em amplitude 
modulada (AM), cuja portadora está compreendida na faixa de 
frequência de 3.200 kHz até 5.060 KHz. 

1 

Rádio Comunitária 

Serviço de rádiodifusão sonora em frequência modulada (FM), 
de baixa potência, criado por meio da Lei n.º 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998, e suas alterações. Seu principal objetivo é 
atender a pequenas comunidades, como: aldeias, distritos, 
vilas, cidades de pequeno e médio porte. 

82 

Total  116 

Fonte: ANATEL. Indicadores Estaduais. Disponível em: <www.mc.gov.br/dados>. Acesso em ago. 2014. 

• Televisão Analógica  

Segundo a ANATEL, em maio 2014 o Estado do Tocantins possuía quatro geradoras de TV, uma 
geradora de TV educativa e 96 retransmissoras de TV, todas com tecnologia analógica (Tabela 61).  

Tabela 61. Televisão analógica no Estado do Tocantins 

Televisão Analógica 

Geradoras de TV 4 

Geradoras de TV Educativa 1 

Retransmissoras de TV 96 

Fonte: ANATEL. Indicadores Estaduais. Disponível em: <www.mc.gov.br/dados>. Acesso em: mai. 2014. 

• TV Digital 

Segundo o Ministério das Comunicações, de abril de 2013 até abril de 2014 houve, no Estado do 
Tocantins, aumento significativo nas consignações de retransmissoras de TV digital, que passaram 
de 29 para 75 consignações, representando uma elevação de 158,6%. Também houve grande 
acréscimo nas emissoras de TV digital com autorização provisória de funcionamento, que passaram 
de uma para cinco emissoras, e nas emissoras e retransmissoras de TV digital licenciadas ou com 
autorização provisória de funcionamento, que passaram de uma para 79 emissoras e 
retransmissoras, naquele período considerado. Por outro lado, o aumento das consignações de 
geradoras de TV digital foi pouco significativo, passando de quatro em abril de 2013 para cinco 
consignações em abril de 2014. 

• TV por Assinatura 

A Tabela 62 mostra a evolução no número de assinantes de TV de todas as tecnologias, com grande 
aumento de 417 % nas assinaturas no período janeiro de 2010 até maio de 2014, bem como no 
porcentual de domicílios com acesso à TV por assinatura, que passou de 2,24% em janeiro de 2010 
para 10,43% em maio 2014. Mesmo considerando que os aumentos foram significativos, eles 
ficaram em patamares bem inferiores aos registrados para Região Norte e para o Brasil, 
respectivamente, de 17,86 e 29,85%.  
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Figura 60. Emissoras de rádio comunitária 
Fonte: MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, maio/2014. Acesso em: ago. 2014. 
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Tabela 62. TV por assinatura no Estado do Tocantins 

TV por Assinatura Janeiro/2010 Maio/2014 Δ% 
Região 
Norte 

Brasil 

Assinantes de TV por assinatura 
(todas as tecnologias) 

8.933 46.159 417 818.071 18.761.427 

% de domicílios com acesso à TV 
por assinatura 

2,24 10,43 365 17,86 29,85 

Fonte: ANATEL. Indicadores Estaduais. Disponível em: <www.mc.gov.br/dados>. Acesso em: mai. 2014. 

7.3 Sistema energético 

7.3.1 Geração 

A energia elétrica consumida no Tocantins é suprida pelo Sistema de Transmissão da Região Norte, 
fornecida principalmente pela energia gerada pela Usina Hidrelétrica Tucuruí (PA), mas como o 
Estado é o centro da interligação entre os sistemas elétricos brasileiros, também poderá receber, se 
necessário, a energia gerada em outras regiões. 

Além da energia recebida de Tucuruí (PA), o Estado do Tocantins possui quatro usinas hidroelétricas 
em operação em seu território (Lajeado, Isamu Ikeda, Peixe Angical e São Salvador) e uma no rio 
Tocantins, na divisa do Estado com o Maranhão (Estreito). O Estado também possui 14 pequenas 
centrais em funcionamento e três usinas termelétricas, devendo ser destacado que a Usina de Pedro 
Afonso utiliza biomassa tendo como combustível o bagaço de cana-de-açúcar. Ainda compondo o 
parque energético, o Tocantins possui sete centrais geradoras hidrelétricas e uma central geradora 
solar fotovoltaica. Assim, o Estado produz muito mais energia do que consome, exportando o 
excedente da energia produzida para outros Estados. Segundo a Empresa de Pesquisa Energética - 
EPE, em 2012 a geração elétrica no Estado foi de 12.747 GWh, enquanto seu consumo foi de 
1.612 GWh, representando 12,65% da energia gerada. 

Quando as empresas dispõem de excedente de energia, podem vendê-la para outras concessionárias 
do Sistema Interligado Nacional. Todo excedente de energia elétrica não consumida pelas unidades 
consumidoras do titular da concessão de autoprodução será liquidado no mercado de curto prazo ao 
Preço de Liquidação de Diferenças - PLD. 

A UHE Luis Eduardo Magalhães, em Lajeado, pertencente ao consórcio INVESTCO S.A., consórcio 
formado pelo Grupo REDE, EDP, CEB e CMS Energy. A UHE Lajeado foi construída em 39 meses, 
constituindo-se o maior empreendimento de geração realizado pela iniciativa privada no Brasil. O 
empreendimento possibilitou a implantação de 34 programas ambientais e a criação de 
6.200 empregos diretos. Localizada no rio Tocantins, entre os municípios de Lajeado e Miracema do 
Tocantins, seu reservatório ocupa área de 630 km² (63 mil hectares), para uma potência instalada de 
902,5 MW. 

Em relação ao aproveitamento turístico da usina hidrelétrica Luis Eduardo Magalhães 
(UHE Lajeado), a barreira construída para bloquear a água acabou transformando a geografia local, 
fazendo surgir o grande lago da UHE Lajeado, que proporcionou a criação de três atrações turísticas 
muito especiais: Ilha Canela, Praia da Graciosa e Praia da Prata[46].  

 

                                                             
[46] A Agência de Meio Ambiente e Turismo do Município de Palmas (AMATUR) controla e monitora os mananciais e balneários da 

região, para garantir qualidade de água satisfatória e adequada, de acordo com os padrões de balneabilidade exigidos pelo 
Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA.  
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A Usina Hidrelétrica Isamu Ikeda[47], pertencente a Isamu Ikeda Energia S.A, fica localizada entre os 
municípios de Ponte Alta do Tocantins e Monte do Carmo. Sua capacidade de geração é de 30 
megawatts, sendo a terceira maior usina do Tocantins. Foi construída em 1982, quando a região 
ainda era parte do Estado de Goiás.  

A Celtins mantém um viveiro de plantas nativas na Usina de Isamu Ikeda, com objetivo de dar 
suporte às suas ações ambientais e atender à comunidade do Estado do Tocantins, nas ações de 
recuperação de áreas degradadas e mata ciliar, bem como na arborização urbana.  

A Usina Hidrelétrica de Peixe Angical pertencente à Sociedade de Propósito Específico Enerpeixe, 
hoje formada pela Energia do Brasil (Grupo EDP /Energias de Portugal), com 60% de participação, e 
Furnas, com 40%, totalizando investimentos de R$ 1,6 bilhão. Localizada no rio Tocantins, entre os 
municípios de Peixe, São Salvador do Tocantins e Paranã, na região sul do Estado do Tocantins, a 
usina possui uma potência instalada de 452 MW, gerando energia anual assegurada de 2.374 GWh, 
suficiente para abastecer uma cidade com cerca de 4 milhões de habitantes. A energia produzida é 
transferida ao Sistema Elétrico Brasileiro por uma linha de transmissão de 500 kV, através da 
subestação de Furnas em Gurupi (TO). Foram implantados 30 programas ambientais pertinentes aos 
meios físico, biótico e socioeconômico, os quais consumiram 14% do investimento total do 
empreendimento. Durante o período de enchimento do reservatório, equipes de biólogos, 
veterinários e técnicos em meio ambiente monitoraram em toda área de influência do lago as 
possíveis interferências ambientais, tendo efetuado o resgate de mais de 55 mil animais, que foram 
identificados, cadastrados e destinados às áreas nas proximidades de seus hábitats. 

A Usina Hidrelétrica de São Salvador, no rio Tocantins, está localizada entre os municípios de São 
Salvador do Tocantins e Paranã, a 420 km da capital. O projeto, no valor de R$ 850 milhões, foi 
contratado pela Tractebel, subsidiária do Grupo GDF Suez. A usina foi executada em 32 meses e 
entregue dois anos antes do previsto. Nos picos de trabalho foram contratadas 4.500 pessoas. A 
hidrelétrica tem capacidade instalada de 243 megawatts e gera energia suficiente para abastecer 
uma cidade com cerca de 1 milhão de habitantes. A energia gerada por São Salvador é levada até a 
usina de Cana Brava, por uma linha de transmissão de 75 km. De lá, parte da energia gerada passa a 
alimentar o sistema Eletronorte e parte será vendida pela Tractebel ao mercado livre dos grandes 
usuários. Na Tabela 63 tem-se a evolução da geração e do consumo total de energia no período 
2008/12. A Figura 61 contém um gráfico com a geração e consumo de energia elétrica no Estado do 
Tocantins entre 2008 e 2012. 

Tabela 63. Evolução da geração e do consumo total de energia no período 2000 - 2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Var. % 

2012/11 

Geração Elétrica (GWh) 7.310 7.742 9.296 10.650 12.747 19,7 

Consumo Total (GWh) 1.136 1.219 1.426 1.503 1.612 7,3 

Part.% do Consumo na Geração 15,54 15,75 15,34 14,11 12,65   

Fonte: ELETRONORTE. Disponível em: <www.eln.gov.br>. 

                                                             
[47] O nome da usina é uma homenagem ao engenheiro que a projetou, que veio a óbito por afogamento quando sua canoa afundou no 

lago formado pela barragem. 
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Quadro 4. Empreendimentos hidrelétricos em operação no Estado do Tocantins 

 UHE (Usina Hidrelétrica) 
UTE (Usina 

Termelétrica) 

UFV (Central 
Geradora 

Solar 
Fotovoltaica) 

CGH (Central 
Geradora 

Hidrelétrica) 

PCH (Pequena 
Central 

Hidrelétrica) 

1 
Luís Eduardo Magalhães 

(Lajeado) 
Aeroporto de 

Palmas 
Porto 

Nacional 
Bagagem Agro Trafo 

2 Isamu Ikeda Itafós 1  Buritirana Água Limpa 

3 Peixe Angical Pedro Afonso  Corujão Areia 

4 São Salvador   Fazenda Jedai Bagagem 

5    Mateiros Boa Sorte 

6    Peixinho Diacal II 

7    Ponte Alta Dianópolis 

8     Lajeado 

9     Lagoa Grande 

10     Lajes 

11     Porto Franco 

12     Riacho Preto 

13     Sobrado 

14     Taguatinga 

Total 4 3 1 7 14 

Total Geral    29 

Fonte: ANEEL, 2012. 

Em relação à potência instalada, foram classificados em CGH (central geradora hidrelétrica) os 

empreendimentos com potência <1Mw; em PCH (pequena central hidrelétrica), os 
empreendimentos com potência superior a 1Mw e igual ou inferior a 30Mw, com reservatórios não 
superiores a 13km²; e em UHE (usina hidrelétrica) os empreendimentos com potência superior a 
30Mw, considerando os critérios da Resolução da ANEEL nº 652, de dezembro de 2003 (BRASIL, 
2003). 

O Quadro 5 e a Figura 62 ilustram a localização das usinas hidrelétricas do Estado do Tocantins e seu 
estágio atual, com quatro usinas em operação no Estado e uma na divisa com o Maranhão. Ainda 
existem seis usinas hidrelétricas no estágio de inventariadas, seis no estágio de viabilidade com 
registro, uma com viabilidade aprovada e uma com viabilidade com aceite.  

Quadro 5. Estágios das UHEs no Estado do Tocantins 

Em Operação Inventariado VB Aprovado 
VB com 
Registro 

VB com Aceite 

Luís Eduardo Magalhães (Lajeado) Araguanã Ipueiras Brejão Tupiratins 

Isamu Ikeda Arraias  Paraná  

Peixe Angical Barra da Palma  Pau D'Arco  

São Salvador Cachoeira Velha  Perdida 1  

Estreito* Novo Acordo  Perdida 2  

 Rio Sono  São Domingos  

Fonte: ANEEL, 2012. 

As usinas hidrelétricas no Brasil podem ser classificadas, quanto à sua potência para geração de 
energia, em dois tipos: as que produzem de 1 MW (megawatt) a 30 MW e possuem reservatório com 
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área menor que 3 km² são classificadas como pequenas centrais hidrelétricas (PCHs); e aquelas que 
produzem mais que 30 MW são classificadas como grandes centrais hidrelétricas (GCHs). 

Cabe acrescentar alguns impactos positivos da construção de reservatórios: 

• Produção de energia e possibilidade de usos múltiplos (recreação, abastecimento público, 
etc.); 

• Retenção de água regionalmente.; 

• Aumento do potencial de água potável e de reserva de recursos hídricos; 

• Criação de possibilidades de recreação e turismo, com prática de esportes, pesca, atividades 
náuticas e contemplação das paisagens; 

• Aumento de potencial de irrigação; 

• Aumento e melhoria de navegação e transporte; 

• Aumento da produção de peixes por meio da aquicultura; 

• Aumento das possibilidades de trabalho para a população local. 

As atividades turísticas e de lazer devem ser planejadas adequadamente, evitando impactos no uso 
da água, ocupação imobiliária inadequada, alteração da paisagem, deslocamento das comunidades 
locais, aumento demográfico e aumento na produção de esgoto e lixo. 

Dentre os principais problemas ambientais em usinas hidrelétricas, destacam-se: 

• Alteração do regime hidrológico, comprometendo as atividades a jusante do reservatório; 

• Comprometimento da qualidade das águas, em razão do caráter lêntico do reservatório, 
dificultando a decomposição dos rejeitos e efluentes; 

• Assoreamento dos reservatórios, em virtude do descontrole no padrão de ocupação territorial 
nas cabeceiras dos reservatórios, submetidos a processos de desmatamento e retirada da 
mata ciliar; 

• Emissão de gases de efeito estufa, particularmente o metano, decorrente da decomposição da 
cobertura vegetal submersa definitivamente nos reservatórios; 

• Aumento do volume de água no reservatório formado, com consequente sobrepressão sobre o 
solo e subsolo pelo peso da massa de água represada, em áreas com condições geológicas 
desfavoráveis (por exemplo, terrenos cársticos), provocando sismos induzidos; 

• Problemas de saúde pública, pela formação dos remansos nos reservatórios e a decorrente 
proliferação de vetores transmissores de doenças endêmicas; 

• Dificuldades para assegurar o uso múltiplo das águas, em razão do caráter histórico de 
priorização da geração elétrica em detrimento dos outros possíveis usos como irrigação, lazer, 
piscicultura, entre outros; 

Em relação às questões sociais dos empreendimentos hidrelétricos, com frequência eles 
representam para as populações ribeirinhas a destruição de seus projetos de vida, impondo sua 
expulsão da terra, sem apresentar compensações que pudessem, pelo menos, assegurar a 
manutenção de suas condições de reprodução no mesmo nível daquele que se verificava antes da 
implantação do empreendimento. 

Alguns benefícios foram concedidos pelo órgão regulador para incentivar a geração de eletricidade a 
partir das PCH, como a concessão de um desconto de 50% nas tarifas de transporte da eletricidade 



Diagnóstico da Dinâmica Social e Econômica do Estado do Tocantins 

Inventário Socioeconômico 240 

energia gerada por esse tipo de usina. Do ponto de vista socioambiental, a construção de pequenas 
centrais hidrelétricas também deve ser concebida com os mesmos cuidados que devem ser 
observados nos grandes aproveitamentos hidrelétricos.  

No Quadro 6 e na Figura 63 estão a localização das pequenas centrais hidrelétricas do Estado do 
Tocantins e seu estágio atual, com 14 pequenas centrais em operação e 22 com seus projetos em fase 
de análise. 

Quadro 6. Estágio das PCHs do Estado do Tocantins 

Em Operação Protocolado 

Agro Trafo Barra do Lajeado 

Água Limpa Barra do Mambo 

Areia Cara 

Bagagem Caracol 

Boa Sorte Carlita 

Diacal II Cavalo Queimado 

Dianópolis Doido 

Lajeado D'anta 

Lagoa Grande Foz do Brejão 

Lajes Foz da Gameleira 

Porto Franco Gameleira 

Riacho Preto Grotão 

Sobrado Manoel Alves 

Taguatinga Manoel Alvinho 

  Manoel Alvinho II 

  Manoel Pinto 

  Porto Real 

  Samoron 

  Santa Tereza 

  São Silvestre 

  Taquaral 

  Zacarias 

Fonte: ANEEL, 2012. 

7.3.2 Transmissão 

Segundo o Ministério de Minas e Energia - MME (2013), o atendimento ao Sistema Interligado no 
Estado do Tocantins é feito por instalações da rede básica nas tensões de 500 e 230 kV, sendo o 
principal ponto de suprimento a Subestação (SE) Miracema 500 KV. Em nível da subtransmissão o 
suprimento é feito a partir das SE Porto Franco e SE Imperatriz, ambas no Estado do Maranhão. O 
sistema de distribuição do Estado é de responsabilidade da Celtins.  

Com o objetivo de proporcionar o atendimento ao critério “N-1” na SE Porto Franco 230 kV, foi 
recomendada a duplicação das linhas de transmissão (LT) 230 kV Imperatriz - Porto Franco.  

Atualmente a capital do Estado, Palmas, é suprida pela Celtins, por meio da linha de transmissão (LT) 
em 138 kV, a partir da SE Miracema. Com o objetivo de aumentar a qualidade e a confiabilidade no 
suprimento à capital, foi indicada nesse plano decenal a implantação de um ponto de suprimento 
230/138 kV em Palmas, sendo este alimentado por uma linha de transmissão em 230 kV, a partir da 
SE Lajeado (MME, 2013). 
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A Eletrobras-Eletronorte[48] opera o trecho de Imperatriz (MA) até Miracema (TO), em uma extensão 
de 517 km e 1.232 torres. Em solo tocantinense, são 392 km de rede e 930 torres.  

O traçado do Linhão passa próximo a Palmas, capital do Estado, e à Usina Hidrelétrica Luiz Eduardo 
Magalhães, em Lajeado. No Tocantins, a Eletrobras-Eletronorte montou subestações em Colinas e 
Miracema, ambas com transformadores de 500 kV. Em Miracema a energia é rebaixada para 138 kV 
e entregue à Rede Celtins, empresa responsável pela distribuição no Estado.  

A Eletrobras-Furnas[49] também participa da operação da transmissão do Estado do Tocantins por 
meio de seu Centro Regional Goiás, localizado na Usina de Itumbiara, cuja área de responsabilidade 
inclui os troncos de alimentação aos Estados de Goiás, Mato Grosso, parte do Tocantins e do Distrito 
Federal. 

7.3.3. Distribuição 

A distribuição de energia elétrica no Estado do Tocantins é feita pela Companhia de Energia Elétrica 
do Estado do Tocantins - Celtins[50], que foi criada em 20 de março de 1989 e privatizada em 27 de 
setembro do mesmo ano, quando seu controle acionário foi adquirido pela Rede, através da Caiuá - 
Serviços de Eletricidade S.A. Foi a primeira concessionária de energia estadual a ser privatizada no 
País. Hoje a Celtins é a única distribuidora de energia elétrica do Estado. Também é a maior empresa 
privada do Tocantins e sua história confunde-se com a criação do Estado. 

Antes da criação do Tocantins, o fornecimento de energia elétrica na região era feito pela Centrais 
Elétricas de Goiás S.A. - CELG. Em 1989 a Rede Energia venceu o leilão público para exploração da 
concessão de distribuição de energia em todo o Tocantins, tendo, na ocasião, ofertado o melhor 
plano de investimentos para a região. 

No dia 31 de agosto de 2012, a Celtins teve a intervenção administrativa decretada pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), junto com mais sete distribuidoras do Grupo Rede Energia. 
Em janeiro de 2014, a ANEEL aprovou a transferência de controle do Grupo Rede Energia para o 
Grupo Energisa. A participação da Rede Energia S.A. na Celtins, em dezembro de 2013, representava 
50,86% do capital total e 70,00% do capital votante da concessionária. 

Sua área de concessão abrange 277.621 km2, aproximadamente 3,3% do território nacional, 
beneficiando uma população estimada em 1,4 milhão de habitantes, distribuídos em 139 municípios, 
o que corresponde a 524.413 clientes atendidos em 2013. 

O mercado consumidor da Celtins, nos últimos anos, apresentou crescimento significativo. De 2010 a 
2013, o crescimento médio foi de 9,6 %. Esse desempenho foi impulsionado pelo crescimento 
vegetativo populacional, além das temperaturas mais elevadas e do menor volume de chuvas em 
alguns períodos desse intervalo. 

Em 2013, o crescimento do mercado consumidor da companhia foi de 12,1%, motivado pelo bom 
desempenho das classes residencial, industrial e comercial. Esse crescimento foi motivado pelo 
regime de chuvas irregular e pelas temperaturas mínimas mais elevadas em relação à média 
climatológica do ano anterior do Estado do Tocantins, bem como pela entrada de novas cargas. 

Na Figura 64 está representado o Mapa das linhas de transmissão do Estado do Tocantins. 

                                                             
[48] Fonte: Eletrobras Eletronorte. Disponível em: <ewww.eln.gov.br>. Acesso em: mai. 2014. 
[49] Fonte: Eletrobras Eletronorte. Disponível em: <www.furnas.com.br/hotsites/sistemafurnas/sist_transm.asp>. Acesso em: mai. 2014. 
[50] Fonte: CELTINS. Disponível em: <www.celtins.com.br>. Acesso em: mai. 2014. 
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A Tabela 66 apresenta a evolução do mercado consumidor no Estado do Tocantins entre os anos de 
2009 e 2013. 

Tabela 66. Mercado consumidor no Estado do Tocantins 

  2009 2010 2011 2012 2013 
Var% 

2012-2013 

Vendas em GWh 1.233 1.430 1.489 1.585 1.777 12,1 

Nº de consumidores 416.390 441.578 473.006 499.886 524.413 4,9 

Fonte: CELTINS. Disponível em: <www.celtins.com.br>. 

Dentre as classes de consumo que apresentaram maior desempenho em 2013, destacam-se: (I) a 
classe residencial foi responsável por 39,7% do consumo total da energia fornecida em 2013 e 
apresentou crescimento de 15,8% em relação ao ano anterior, correspondendo a 78,6% da base de 
clientes da Celtins; (II) a classe industrial apresentou crescimento de 14,5% no seu consumo em 
relação ao ano anterior, principalmente pela entrada de novos consumidores, com destaque para os 
setores de indústria química, abate de animais, beneficiamento de arroz e extração de minerais; (III) 
a classe comercial foi responsável por 19,71% do consumo total de energia fornecida em 2013 e 
apresentou crescimento de 9,8% em relação ao ano anterior, devido ao bom desempenho do setor 
de comércio varejista e atacadista; (IV) a classe rural teve crescimento de 11,5% em relação ao ano 
anterior; e (V) o setor público foi responsável por 16,6% do consumo total de energia fornecida em 
2013 e obteve crescimento de 4,9%. O crescimento apresentado por essa classe foi motivado pelos 
serviços públicos municipais, estaduais e federais, que cresceram 5,0%, o que representa um total de 
80,5% do consumo da classe pública. Outro fator importante foi o serviço público de água e esgoto, 
que apresentou crescimento de 4,6% devido a investimentos na expansão do atendimento pelo 
sistema de esgoto e abastecimento. 

A Tabela 67 apresenta o mercado consumidor do 1º trimestre 2013 até o 1º trimestre de 2014 dos 
principais municípios atendidos. 

Tabela 67. Principais municípios consumidores de energia elétrica 

Principais Municípios  1º Trimestre 2013 - MWh* 1º Trim. 2014 - Nº Consumidores 

Palmas 101.446 98.902 

Araguaína 51.156 58.997 
Gurupi 33.123 33.657 

Paraiso do Tocantins 18.469 18.156 
Xambioá 17.703 3.933 

Porto Nacional 16.593 20.265 
Lagoa da Confusão 8.197 3.478 

Formoso do Araguaia 8.066 7.048 
Colinas do Tocantins 7.997 11.393 

Guaraí 6.334 9.345 
Total 269.084 265.174 

* Consumo Cativo acumulado no período[51]  

Fonte: CELTINS. Disponível em: <www.celtins.com.br> 

                                                             
[51] O consumo cativo é formado pelo mercado onde a energia é suprida pela distribuidora na qual a unidade consumidora está 

conectada, devendo ser ressaltado que o valor pago já inclui o custo da energia e do serviço de uso da transmissão e distribuição - 
serviço de fio. 
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Figura 62. Mapa das usinas hidrelétricas do Estado do Tocantins 
Fonte: ANEEL, 2012. 
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Figura 63. Mapa das pequenas centrais elétricas do Estado do Tocantins 
Fonte: ANEEL, 2012. 
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Figura 64. Mapa das linhas de transmissão do Estado do Tocantins 
Fonte: ANEEL, 2012. 
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e Energia - MME, a Celtins celebrou com o MME o Termo de Compromisso, em fevereiro de 2010, 
para atendimento a 49.500 domicílios sem energia elétrica em sua área de concessão, sendo 19.000 
domicílios no ano de 2009 e 30.500 no ano de 2010. 

Desse total, a distribuidora Celtins efetuou atendimento a 18.892 domicílios até dezembro de 2010, 
restando um saldo de 30.608 domicílios, cujo atendimento foi repactuado para o período de 2011 a 
2013. Encontra-se em fase de assinatura com a Celtins um novo contrato do Programa Luz para 
Todos, para atendimento a 7.975 domicílios, conforme o Termo de Compromisso celebrado com o 
MME em outubro de 2013, com previsão de execução das obras até dezembro de 2014.  

Apesar da situação da Celtins, que se encontra atualmente sob intervenção da ANEEL, os 
atendimentos no âmbito do Programa Luz para Todos não foram suspensos, mas tiveram a execução 
prejudicada em função das dificuldades financeiras da distribuidora. No período de janeiro de 2011 a 
outubro de 2013 foram atendidos 19.257 domicílios, restando atualmente um saldo de 11.351 
domicílios, cujos contratos para o atendimento já estão devidamente providenciados. 

No tocante à meta de universalização, a distribuidora Celtins apresentou à ANEEL o seu Plano de 
Universalização para atendimento a todos os domicílios rurais da sua área de concessão, que prevê, 
além das metas a serem executadas no âmbito do Programa Luz para Todos, a ligação de mais 4.028 
domicílios com recursos próprios até o ano de 2016[52].  

• Previsão das Obras 

As obras mais importantes de rede básica e rede básica de fronteira no Tocantins para o decênio 
2013-2022 estão sumarizadas nos quadros 7e 8, a seguir. 

Quadro 7. Linhas de transmissão (LT) previstas - rede básica - Tocantins 

Descrição da Obra Data Prevista 

LT Miracema - Gilbués, 500 kV, CD, 300 km 2014 

LT Imperatriz - Porto Franco 230 kV, C2, 110 km 2016 

LT Lajeado - Palmas 230 kV, C1 e C2, 60 km 2016 

LT Miracema - Lajeado 500 kV, C2, 30 km 2016 

Fonte: MME, 2013. 

Quadro 8. Subestações (SE) previstas - rede básica e rede básica de fronteira  

Descrição da Obra Data Prevista 

SE Lajeado 500/230 kV 20 AT - 500/230 KV - 3 x 320 MVA 2016 

SE Miracema 500/138 kV 3º AT 500/138 kV - 3 x 60 MVA 2013 

SE Palmas 230/138 kV 1º e 2º AT 230/138 - 2 x 200 MVA 2016 

SE Colinas 500/138 kV 1º TR - 500-138-138,8 KV - (3 + 1) x 50 MVA 2021 

Fonte: MME, 2013. 

Conforme ficou demonstrado, o Estado do Tocantins produz muito mais energia do que consome. 
Com base no consumo total de energia no período de 2008/2013, ocorreu uma média anual de 
crescimento de 6,7%. Assim, se considerarmos o crescimento anual de 7,5 % no consumo, o Estado 
do Tocantins não terá nenhum problema de geração até 2020, mesmo considerando a atual 
produção de energia sem nenhum incremento. 

                                                             
[52] Este plano foi aprovado pela Nota Técnica nº 024/2012 - SRC/ ANEEL, de12 de dezembro de 2012. 



7. Infraestrutura e Logística 

Na Tabela 71 está uma projeção
consumo total de 2012 e com cre
projetada para em 2022, sem n
energia. 

Tabela 71. Projeção do consumo

Ano 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

Fonte: adaptado de CELTINS. Disponí

Figura 
Fonte: adap
Acesso em: 

Levando em consideração os pro
obras de linhas de transmissão 
Tocantins terá capacidade de ge
Também será relevante um es
hidrelétricas (PCH), caso haja c
distribuição a ser realizada pela C

 

 

 

 

ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO 

a projeção do consumo total de energia no período 2014
2 e com crescimento anual de 7,5%. Assim, considerando a
22, sem nenhum aumento, o Estado iria consumir 26%

o consumo total 

Consumo Tota

 1.862,9

 2.002,6

 2.152,8

 2.314,2

 2.487,8

 2.674,4

 2.875,0

 3.090,6

 3.322,4

. Disponível em: <www.celtins.com.br>. Acesso em: out. 2014.

ra 69. Projeção do consumo total de energia até 2022
onte: adaptado de CELTINS. Disponível em: <www.celtins.com.b
cesso em: out. 2014. 

ação os projetos de aumento na capacidade de geração, m
nsmissão e subestações, conforme demonstrado neste tr

e geração para suprir com folga a sua demanda at
um estudo para escoamento de geração de futuras

aso haja confirmação dessas usinas e a ampliação e m
zada pela Celtins. 

251 

íodo 2014-2022, com base no 
iderando a geração de energia 
umir 26% da sua geração de 

Total (GWh) 

1.862,9 

2.002,6 

2.152,8 

2.314,2 

2.487,8 

2.674,4 

2.875,0 

3.090,6 

3.322,4 

 out. 2014. 

 
 até 2022 

.com.br>. 

 geração, mais as previsões de 
o neste trabalho, o Estado do 

emanda até 2022 (Figura 69). 
de futuras pequenas centrais 
liação e melhoria da rede de 



Diagnóstico da Dinâmica Social e Econômica do Estado do Tocantins 

Inventário Socioeconômico 252 

8 
DINÂMICA POPULACIONAL 

Em razão da emancipação política do norte de Goiás, que deu origem ao Estado do Tocantins, sua 
taxa de crescimento populacional [53] nos últimos anos foi uma das maiores do País, principalmente 
para o município de Palmas, criado para ser a capital do Estado. A necessidade de formação de uma 
burocracia estatal e a implantação de serviços públicos estaduais e federais atraíram um grande 
contingente populacional para a região, ou seja, a região atraiu população em busca de novas 
oportunidades. Foi necessária a criação de toda a infraestrutura de apoio (hotéis, restaurantes, 
hospitais, áreas de lazer e serviços diversos), o que impulsionou a migração para a região. 

Esse dinamismo demográfico não é observado para o conjunto do Estado. Há regiões que continuam 
expulsando muita população e outras regiões consolidadas, como é o caso de Araguaína, que tem 
taxa de crescimento estabilizada. 

A estrutura etária do Estado é bastante concentrada em população jovem, o que dá perspectivas de 
crescimento econômico ao Estado e ao mesmo tempo impõem desafios imediatos. O primeiro 
consiste em aproveitar as janelas de oportunidade demográfica, principalmente àquelas ligadas à 
educação fundamental e do ensino médio.  

Do ponto de vista histórico, a região do atual Estado do Tocantins foi ocupada desde o século XVIII 
com as buscas por metais preciosos na região, e seus rios (Araguaia e Tocantins) serviram como 
forma de penetração para as bandeiras vindas do norte do País. Natividade, que está ao sul da capital 
(200 km na rodovia Coluna Prestes - TO-050) do Estado, foi importante reduto aurífero, entrando 
em decadência com o esgotamento das jazidas. 

A região do Bico do Papagaio, no norte do Estado, ficou marcada, na década de 1970, pela guerrilha 
do Araguaia, tendo Xambioá sido um dos pontos de apoio do exército para o combate à guerrilha. 
Essa região, diferentemente do restante do Estado, viveu um intenso processo de interferência 
estatal ao longo dos anos de 1970 e 1980. Por estar em uma região muito próxima ao sul do Pará, 
tornou-se importante ponto de passagem da população que correu, principalmente do Maranhão, 
em direção ao Pará na busca por ouro. A interferência estatal na região se acentuou com a criação do 
Grupo Executivo de Terras Araguaia-Tocantins, que atuou na região até a criação do Estado. 

Essa região foi marcada por acirrados conflitos pela posse da terra nas décadas de 1970 e 1980, onde 
se opunham de um lado os trabalhadores rurais da região noroeste do País, que chegaram a partir da 
década de 1950 em busca de terras devolutas, e de outro os fazendeiros e investidores da região 
centro-sul do País, motivados pelos incentivos fiscais oferecidos pelo governo federal como forma de 
promover a ocupação da Amazônia. Durante esse período a grilagem, a expropriação violenta das 
famílias, as perseguições e os assassinatos dos posseiros foram práticas correntes. 

                                                             
[53] Por se tratar de um Estado criado em 1988 e implantado em 1989, os dados populacionais de crescimento para o Estado só estão 

disponíveis para comparação nos últimos três Censos Demográficos (1991, 2000 e 2010) e na contagem da População de 2007.  
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A luta pela resistência iniciou-se antes da chegada da Comissão Pastoral da Terra (CPT), mas se 
fortaleceu com a vinda de missionários dessa entidade. Um dos símbolos dessa resistência foi o Pe. 
Josimo, que lutou ao lado dos trabalhadores rurais, num processo de conscientização em uma época 
de acirrados conflitos na região. Pe. Josimo foi assassinado por pistoleiros contratados por grileiros 
das terras da região. Tornou-se uma marca dessa resistência, por ter lutado pela posse da terra e dos 
diversos direitos dos quais os trabalhadores desconheciam.  

Na década de 1980 foram criados os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, com o apoio daquela 
instituição, e com isso os trabalhadores rurais se organizaram e articularam a implementação de um 
amplo processo de reivindicação pela reforma agrária. Na segunda metade dos anos de 1980 o 
governo federal, por meio do Incra, iniciou de fato as ações da reforma agrária na região, 
desapropriando latifúndios improdutivos. Os primeiros assentamentos foram implementados nos 
municípios de Esperantina e São Miguel do Tocantins. 

Na segunda metade da década de 1990, com o aumento expressivo no número de famílias 
assentadas, as organizações dos trabalhadores rurais, já consolidadas e amadurecidas pelos anos de 
luta, passam a reivindicar e negociar políticas públicas voltadas para o fortalecimento da agricultura 
familiar. Nessa fase o crédito rural passa a ser uma das principais bandeiras do movimento sindical. 
Em resposta a essa demanda, o governo federal passa a liberar recursos para o crédito rural 
destinado à agricultura familiar, por meio de linhas principais: PROCERA, FNO e Pronaf [54]. A luta 
pela terra evoluiu para a defesa do desenvolvimento rural sustentável centrado na agricultura 
familiar. 

A partir de 2001, como reflexo do projeto de desenvolvimento nacional para o eixo Araguaia-
Tocantins, apresentado pelo governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o governo 
estadual elaborou projetos nas áreas de energia, transporte e plantio de monocultura. Um deles é o 
PDRI - Programa de Desenvolvimento Rural Integrado do Bico do Papagaio, que visa à implantação 
de lavouras de soja em uma área de 400.000 ha, ao longo dos rios Tocantins e Araguaia. 

Dentro desse programa está sendo desenvolvido, de forma parcial, o Projeto Hidroagrícola Sampaio, 
que originalmente contemplaria 12.500 ha de áreas irrigáveis, que seriam destinadas ao cultivo de 
arroz, soja e milho e à fruticultura. No entanto, a ação dos movimentos populares conseguiu impedir 
parcialmente sua implantação, por ser considerado uma ameaça ao desenvolvimento da região por 
parte das organizações de trabalhadores rurais[55]. 

Por meio da construção de um processo de organização, outras conquistas também foram obtidas 
pelos trabalhadores rurais. Destacam-se o acesso a determinadas linhas de créditos, como Pronaf, 
fomento e alimentação; algumas melhorias na infraestrutura local, como construção de estradas 
vicinais e habitação; a implementação de obras pelo Pronaf Infraestrutura; e a ocupação de novos 
espaços de discussão e deliberação, a exemplo dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural 
Sustentável (CMDRS). 

                                                             
[54] Respectivamente: Programa de Crédito Especial para a Reforma Agrária; Fundo Constitucional do Norte e Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar. 
[55] O Projeto Sampaio foi concebido originalmente contemplando 12.500 hectares de áreas irrigáveis, as quais seriam destinadas ao 

cultivo de arroz, soja e milho e à fruticultura. Esse projeto atingiria áreas da Reserva Extrativista do Extremo Norte do Estado do 
Tocantins (RESEX) e quatro assentamentos do Incra. Em vista do questionamento do Ministério Público Federal, foi promovida a 
primeira alteração na configuração e na área útil do Projeto, reduzindo-se para 9.200 ha, excluindo-se os barramentos previstos e 
as áreas da RESEX e dos assentamentos do Incra. Sequencialmente, houve novas reduções na área e no objetivo do Projeto, que 
passou também a apoiar a pecuária leiteira intensiva. 
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Em 2007, 34% da população da região do Bico do Papagaio encontrava-se na área rural. Essa 
população corresponde a 22% da população rural do Estado, que é de 271 mil habitantes (Tabela 
72). 

Consideradas apenas as últimas décadas, a população do Estado do Tocantins passou de 920 mil 
habitantes em 1991 para 1,1 milhão em 2000 e 1,2 milhão em 2007, uma taxa média de crescimento 
de 1,8% ao ano, contra 1,4% da média nacional no período. Mais impressionante foi o crescimento 
da população urbana, a uma taxa média anual de 3,7%. Inversamente, a população rural caiu tanto 
em termos relativos quanto em termos absolutos, tendo diminuído nos últimos dez anos, passando 
de 387 mil pessoas na área rural para menos de 271 mil, uma redução de 115 mil pessoas em termos 
absolutos, o que corresponde a uma taxa negativa de -2,2% ao ano. O resultado desse processo foi 
que o grau de urbanização atingiu 78% em 2007, ainda sim um dos mais baixos do País.  

Tabela 72. Tocantins e Regiões-Programa: população total, segundo condição do domicílio, 
distribuição e taxas de crescimento, 2000 e 2010 (em mil) 

Região-Programa/ 

Estado/Brasil 

População Total Taxa 
Geométrica de 
Crescimento 

População Urbana 
(%) 

População Rural 
(%) 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Bico do Papagaio 174.224 19.6367 1,2 64 66 36 34 

Central 244.711 341.596 3,4 89 91 11 9 

Centro-Oeste 94.512 109.827 1,5 77 77 23 23 

Leste (Jalapão) 26.664 30.629 1,4 48 62 52 38 

Nordeste 44984 54486 1,9 41 53 59 47 

Noroeste 118.345 131.557 1,1 73 78 27 22 

Norte 178.195 219958 2,1 81 84 19 16 

Sudeste 112172 118.110 0,5 60 71 40 29 

Sudoeste (Ilha do 
Bananal) 

49.546 52.575 0,6 69 69 31 31 

Sul 113.745 128.340 1,2 84 86 16 14 

Tocantins 1.157.098 1.383.445 1,8 74 79 26 21 

Brasil 169.799.170 190.755.799 1,2 81 84 19 16 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 2000 e 2010. Cálculos do autor. 

Apesar da população na área rural ter sofrido decréscimo nos últimos dez anos, a produção 
agropecuária cresceu de forma constante ao longo do mesmo período.  

Em termos regionais, o crescimento populacional foi bastante diferenciado. As regiões do Bico do 
Papagaio e de Araguaína, palcos de importantes conflitos ao longo da década de 1980, tornaram-se 
áreas prioritárias de atuação dos governos estaduais e federal.  

A Secretaria do Planejamento e Orçamento do Estado tem um programa voltado para o Zoneamento 
Ecológico-Econômico da região. No âmbito federal, a região faz parte do programa de 
desenvolvimento territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário e também do Ministério da 
Integração Nacional. Por se situar na confluência de duas bacias hidrográficas importantes (Araguaia 
e Tocantins), próximas a eixos rodoferroviários importantes (Belém-Brasília, Ferrovia Carajás e 
Norte-Sul), tem atraído população e despertado interesse econômico. Nos últimos anos parece estar 
havendo um incremento da área de reflorestamento, com o objetivo principalmente de atender à 
demanda por carvão das usinas siderúrgicas e das guserias no sul do Pará.  
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A Tabela 72 diferencia ainda o crescimento demográfico no período 2000-2010, segundo as Regiões 
Programa do governo estadual. Constata-se um comportamento muito distinto, com algumas regiões 
crescendo a taxas muito elevadas e outras com taxas bem inferiores, mas nenhuma apresenta taxa 
de crescimento negativa no período. É interessante observar que todas as Regiões-Programa do 
Estado, sem exceção, sofreram decréscimo de sua população rural mais do que compensado pelo 
crescimento das áreas urbanas, fenômeno que segue o padrão observado para o restante do País.  

Chama atenção o expressivo crescimento da Região-Programa Central, onde está localizada a capital 
Palmas, cujo crescimento ao longo dos últimos 20 anos foi o maior do Estado. Essa Região-Programa 
continua sendo a maior responsável pela atração populacional do Estado na presente década, com 
uma taxa que é duas vezes maior do que a média de crescimento do Estado. 

As demais regiões do Estado (Bico do Papagaio, Norte, Nordeste, Noroeste, Centro-Oeste, Sul, 
Sudeste, Sudoeste e Sul) tiveram taxas de crescimento populacional bastante variadas, tendo as 
regiões Nordeste e Norte apresentado taxa de crescimento acima da média do Estado, ou seja, o 
comportamento populacional das regiões tem sido muito distinto. 

Em termos de urbanização, apesar de todas as regiões terem apresentado taxas positivas de 
crescimento, as regiões têm características muito distintas. A região do Jalapão e a Nordeste se 
destacam por ter quase a metade de sua população na área rural. Em patamares inferiores à média 
do Estado, encontram-se ainda as regiões do Bico do Papagaio, Sudeste e Sudoeste, todas com mais 
de 30% de sua população nas áreas rurais. 

Por outro lado, a regiões Central, Norte e Sul têm 80% ou mais de sua população na área urbana. A 
região Central tinha, em 2010, 91% de sua população residindo em áreas urbanas. 

As diferenças regionais no crescimento populacional e a distribuição também diferenciada entre as 
regiões da população urbana e rural indicam que as regiões precisam de políticas públicas distintas. 
Certamente as regiões mais rurais demandam um tipo de intervenção pública diferente das áreas 
mais urbanizadas, como é o caso, por exemplo, das microrregiões do Bico do Papagaio, Leste e 
Sudeste. 

Analisando as taxas de crescimento municipal para o período 2000-2010, constata-se que os 
municípios têm perdido população tanto em termos relativos como em termos absolutos ao longo 
dos últimos sete anos. Trinta e um municípios tiveram perda absoluta de população, ou seja, a 
população em 2010 é menor que a de 2000. Noventa e seis municípios apresentaram crescimento 
populacional abaixo da média do Estado (menos de 1,8% ao ano no período considerado). Os demais 
39 municípios apresentaram taxa de crescimento populacional superior a 1,8% a.a. Isso significa que 
pouco menos da metade (63) dos municípios tocantinenses permaneceu estagnada em termos 
populacionais entre 2000 e 2010, enquanto a outra metade apresentou crescimento positivo. Se 
retirarmos a capital do Estado, a taxa de crescimento média anual no período foi de 1,3%, ou seja, 
semelhante à média do Estado. 

8.1 Distribuição da população 

A dinâmica populacional do Estado do Tocantins, nesta análise, é realizada a partir do processo de 
ocupação e do fenômeno de transição demográfica[56] que vem ocorrendo no País. Esses aspectos 

                                                             
[56] Conceito desenvolvido pelo americano Warren Thompson, com base na observação da dinâmica do crescimento populacional em 

função de avanços na medicina, do aparecimento de novas tecnologias, do processo de urbanização e de aspectos típicos de uma 
sociedade industrializada, refletindo mudanças na estrutura etária da população. 
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podem ser observados pelas taxas de crescimento populacional, de urbanização, de fecundidade e de 
mortalidade e pelos dados migratórios. 

Como um Estado de criação recente, a instituição de uma nova burocracia pública no antigo norte de 
Goiás passou a reforçar a atração, por um lado, de um novo contingente de migrantes de todo o País 
e, por outro lado, tornou-se marcado pelos típicos processos de transição demográfica ocorridos no 
Brasil. 

Sob o primeiro aspecto, o Tocantins passou a ser ponto de chegada de novos migrantes da Região 
Nordeste, que se dirigiam para o sudeste-sul, tornando-se atraídos por novas oportunidades que 
estavam surgindo na esteira do avanço da ocupação do Planalto Central do Brasil. Em sentido oposto, 
migrantes do Sul do País avançaram em direção ao novo Estado, expandindo a fronteira agrícola em 
busca de novas terras. 

Sob o segundo aspecto, a transição demográfica brasileira, marcada por um acentuado declínio das 
taxas de fertilidade e, mais lentamente, de mortalidade, em um período de tempo curtíssimo, 
proporcionou um carácter típico ao fenômeno, em uma região de produção agrícola, mas com fortes 
traços de urbanização acelerada.[57] 

Até o início da década de 1970, o Brasil apresentava elevadas taxas de fecundidade e mortalidade, 
que passaram a experimentar, desde então, queda acentuada, o que provocou profundas alterações 
no padrão demográfico do País. A taxa de fecundidade total, que no início do século XX era, no Brasil, 
quase oito filhos por mulher em idade de procriar, cai, em 2010 para cerca de 1,86. Se for 
considerado o período pós-1960, a mesma taxa caiu em mais de quatro filhos por mulher. No Estado 
do Tocantins essa taxa era, em 2000, cerca de 2,9 e, em 2010, cerca de 2,5, um pouco maior que a 
média do Centro-Oeste e menor que a da Região Norte. Ainda assim, o seu rápido declínio foi muito 
expressivo e bem próximo da média nacional. 

Esses fenômenos ocorreram em um contexto de deslocamento populacional em transição do litoral 
para o interior, nos marcos da “marcha para o oeste”. Esta marcha, consolidada pela fundação de 
Brasília, bifurcou, a partir do Planalto Central, para o eixo Mato Grosso-Rondônia e para o Pará, cujo 
eixo é a BR 153 (Transbrasiliana). Por isso, Tocantins vai tornar-se ponto de passagem tanto da nova 
fronteira agrícola proveniente do Sul-Sudeste, quanto de uma parcela de população nordestina que 
se desviou para o Centro-Oeste e Norte, ampliando um fenômeno que já ocorria historicamente, 
ainda que de forma incipiente. 

Assim, a dinâmica populacional do Estado ocorreu em estreita relação com o seu desenvolvimento 
econômico e com a evolução da ocupação territorial do Norte do País. 

Até a criação do Estado do Tocantins, a população se encontrava dispersa por municípios de relativa 
extensão territorial, constituindo-se no norte distante do Estado de Goiás, com maiores ligações com 
o sul do Maranhão e leste paraense. À época de sua fundação, possuía cerca de 60 municípios, com 
sedes concentradas nos eixos da BR 153 (Transbrasiliana) e dos rios principais, Araguaia e 
Tocantins. Já no Censo de 1991, constatou-se que os municípios aumentaram cerca de um terço, 
chegando, em 2010, mais que dobrar em relação a 1988. Entretanto, nesse período, o maior número 
deles concentrarou suas sedes no eixo da BR 153, principal rodovia de interligação entre sul-norte 

                                                             
[57] Ver MERRICK e GRAHAM (1979), que analisam a transição demográfica brasileira em um ambiente de intenso fluxo migratório, de 

desigualdades sociais e regionais, e de crescimento urbano acelerado. População e Desenvolvimento Econômico no Brasil, Rio 
de Janeiro, Zahar, 1981. 
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do País, sobretudo com sua base de expansão concentrada no Planalto Central (ver Mapa Malha 
Municipal 1991). 

A população tocantinense no período inicial de formação do Estado apresentava certa regularidade 
em sua distribuição espacial, pois a grande maioria dos municípios, com população pouco 
expressiva, encontrava-se espalhada em todo o seu território. Até então, sua cidade mais importante 
era Araguaína, única com mais de 100 mil habitantes, localizada ao norte do Estado. Em 1991, os 
cinco municípios mais populosos, além de Araguaína, eram Gurupi, ao sul (56.752 habitantes), Porto 
Nacional (43.224 habitantes) e Paraíso do Tocantins (28.825 habitantes), ambos na área próxima a 
Palmas, em fase inicial de sua construção (24.334 habitantes), e Araguatins (27.861 habitantes), no 
Bico do Papagaio. 

Assim, por volta da criação do Estado, as regiões que mais concentravam população localizam-se ao 
norte, a saber, Região-Programa Norte e Região-Programa Extremo Norte (Bico do Papagaio), com 
maior articulação sub-regional com os municípios de Açailândia e Imperatriz, no Maranhão, e 
Marabá, no Pará. Entretanto, suas taxas de crescimento nos anos de 1980 foram moderadas, como a 
maioria das taxas das demais regiões, excetuando-se a Região-Programa Central que, já naquele 
período, apresentou crescimento expressivo (4,63% a.a.), sobretudo por causa de Palmas, 
inaugurada em 1990, com cerca de 24 mil habitantes, mas também de Porto Nacional (3,23% a.a.) e 
Miracema do Tocantins (4,23% a.a.). Por outro lado, algumas outras regiões tiveram perda 
populacional ou taxas insignificantes de crescimento, como a Região-Programa Noroeste (0,02% 
a.a), a Região-Programa Centro-oeste (0,98% a.a.) e a Região-Programa Leste (Jalapão) (0,75% a.a.). 

Após a criação do Estado, no limiar do século XXI, o processo de consolidação se reflete tanto na 
criação de novos municípios (de 79 para 139) e na urbanização, quanto no crescimento da 
população. No período 1991/2010, o Estado cresceu a uma taxa média de 2.24% a.a., incorporando 
um contingente absoluto de 475 mil habitantes em 19 anos. No mesmo período, passou de uma taxa 
de urbanização de cerca de 58% em 1991 para 79% em 2010. Entretanto, o fluxo interno intra e 
entre regiões apresenta uma dinâmica populacional acelerada, com deslocamento rural-urbano e 
entre regiões. 

Nesse mesmo período Palmas, já com 137.355 habitantes em 1991, era realidade em franca 
expansão, liderando o crescimento populacional, e junto com os municípios de Porto Nacional 
(49.991 habitantes) e Paraíso do Tocantins (36.130 habitantes) determinava a dinâmica 
populacional da Região-Programa Central do novo Estado e influenciava a dinâmica das demais 
regiões. Essa Região obteve o mais significativo crescimento populacional do Estado, dentre todas as 
regiões nos anos 1990, com taxa de 7,97% a.a. para população total e 10,8% a.a. para população 
urbana. Foi seguida, em menor proporção, pelas regiões ao norte do Estado, Região-Programa 
Extremo Norte (3,34% a.a.) e Norte (2,5% a.a.), com Araguaína como centro principal, enquanto as 
demais regiões passaram a ter crescimento insignificante (menos de 1% a.a.). Esse fato demonstra o 
poder de atração exercido por essas poucas cidades, que, por sua vez, vai reforçar o papel de centro 
de serviços e comércio.  

A evolução da malha municipal no Estado do Tocantins está representada nas Figuras 70, 71 e 72. 
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Figura 70. Malha municipal e distribuição espacial da população - Tocantins - 1991 
Fonte: IBGE, 2010. 
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Figura 71. Malha municipal e distribuição espacial da população - Tocantins - 2000 

Fonte: IBGE, 2010. 
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Figura 72. Malha municipal e distribuição espacial da população - Tocantins - 2010 

Fonte: IBGE, 2010. 
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Constata-se, também, o expressivo crescimento das cidades nesse mesmo período. A população 
urbana de todas as Regiões-Programa apresentou taxas de crescimento maior que 3% a.a., com 
exceção da Região-Programa Sul (2,88% a.a.), ainda assim com valor alto. São taxas significativas em 
quaisquer condições, embora a média estadual fosse de 5,64% a.a., com algumas delas ultrapassando 
7% a.a., como a Região-Programa Central e o Jalapão. Por outro lado, todas as regiões perderam 
população rural, algumas com taxas significativas de grande fluxo migratório para áreas urbanas e 
outras regiões. O Estado apresentou crescimento da população urbana da ordem de 5,65% a.a. entre 
1991 e 2000 e de perda populacional de -2,79% a.a., no mesmo período. Como mencionado, a 
Região-Programa que mais teve crescimento da população urbana foi a Central, seguida da Região-
Programa Leste (Jalapão), Extremo-Norte (6,76% a.a.) e Nordeste (6,87% a.a.). Entretanto, os 
decréscimos na população rural mais significativos ocorreram nas Regiões Programa Sul (-5,51% 
a.a.) e Sudoeste (4,99% a.a.). Esses dados são indícios de que em algumas regiões, como a Extremo-
Norte, Norte e Central, a população rural foi absorvida pelas áreas urbanas da própria região, e em 
outras, como a Noroeste, Nordeste, Sudoeste e Sul, a população rural migrou para fora das regiões, 
deixando um saldo de crescimento nas áreas urbanas, mas insuficiente para alterar a população total 
dos municípios. 

Mais recentemente, na primeira década do século XXI, essa dinâmica se arrefece. As cidades 
continuaram crescendo a taxas mais moderadas, exceto a Região-Programa Leste (Jalapão), que 
prolongou o fenômeno ocorrido na década anterior, com deslocamento da população rural para 
aglomerados urbanos, e a Região-Programa Central, que continuou crescendo, com sua população 
urbana ainda puxada pelo ritmo de Palmas, a capital brasileira que mais cresceu na década. Na área 
rural, diminuiu o processo de expulsão de população, embora o fenômeno tenha continuado 
ocorrendo principalmente na Região-Programa Sudeste (-2,69% a.a.). Entretanto, algumas Regiões-
Programa apresentaram, inclusive, crescimento de população rural, como a Centro-Oeste 
(1,53% a.a.) e a Central (1,61% a.a.). Dessa forma, Palmas passou a consolidar seu papel de 
referência regional para atração de população de todo o Estado, como centro político-administrativo 
e de comércio e serviços, ao passo que novos negócios advindos do avanço da fronteira podem ter 
influenciado contingentes de população rural em áreas específicas. 

Palmas, com uma população de 228.332 habitantes em 2010, destaca-se principalmente pela 
polarização e concentração da prestação de serviços públicos e privados à população. Os destaques 
regionais em termos de porte populacional continuam sendo liderados por Araguaína (150.484 
habitantes) ao norte, Gurupi (76.755 habitantes) ao sul, muito embora Porto Nacional (49.146 
habitantes) e Paraíso do Tocantins (44.417 habitantes) permaneçam, junto com capital Palmas, 
impulsionando a dinâmica populacional na área central do Estado. 

A taxa de urbanização do Estado, em 1991, era de 57,6%, uma das menores do Brasil, e a rede 
urbana, composta por 79 municípios, caracterizava-se por uma miríade de pequenos municípios 
com até 20.000 habitantes (87% do total), distribuídos por um grande eixo no sentido norte/sul ao 
longo do trecho da Rodovia Transbrasiliana (BR-153), que corta o Estado. Vale destacar a formação 
de um grupo de oito municípios com população de até 50.000 habitantes, concentrados 
principalmente na região Central. 

Araguaína e Gurupi representavam a principal referência em termos de concentração das atividades 

e distribuição de bens e serviços a toda a população do Estado, e juntas somavam 137.137 habitantes 
urbanos, o que equivalia a um quarto da população do Estado morando em áreas urbanas. No que 
tange à população rural, essas cidades possuíam 18.701 e 4.229 habitantes rurais, respectivamente, 
totalizando 22.930 habitantes rurais ou 5,8%, em relação à população rural do Estado. 
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Paralelamente, em 1991, um conjunto de municípios composto por Porto Nacional, Paraíso do 

Tocantins, Miracema do Tocantins, Guaraí e Colinas do Tocantins distribuía-se em diferentes pontos 
da área central do Estado e compunha um bloco com população urbana de 108.293 habitantes, 
representando 11,7% da população urbana tocantinense. Já em relação à população rural, esse 
mesmo grupo de municípios, com 108.293 habitantes rurais, equivalia a 6,7% da população rural 
tocantinense. 

Constata-se, no período inicial de formação do Estado, a preponderância de Araguaína na porção 
norte e Gurupi ao sul, exercendo forte poder de atração populacional. Além disso, a concentração da 
população rural nas regiões mais setentrionais reforçava a centralidade de Araguaína, que se 
consolidava como referência regional nessa porção do território tocantinense, elaborando assim o 
desenho dos limites de sua região de influência. 

A análise dos dados para o período 1991/2000 possibilita afirmar que mesmo na Unidade da 
Federação recém-criada, em que a ocupação do espaço ainda se apresentava incipiente, o acelerado 
processo de urbanização mostrava suas marcas. Em 1991, pouco mais da metade da população 
tocantinense (57,6%) habitava áreas urbanas. Essa taxa havia sido de 40% em 1980. Para cada dez 
habitantes da antiga região norte de Goiás, apenas quatro moravam em área urbana. No período 
seguinte, essa marca ultrapassa a metade, para chegar em 2000 com 74,6% e 2010, com cerca de 
79%. Por um lado, Tocantins apresentava sinais evidentes de consolidação de sua rede urbana em 
2000, com 139 municípios e população total de 1.157.690 habitantes. Desse volume, 863.752 
habitantes já se encontravam nas áreas urbanas Por outro lado, essa realidade apontava relativa 
fragilidade de porte demográfico, pois a grande maioria desses núcleos urbanos contava com 
população total de até 20.000 habitantes (129). 

Um grupo composto por sete municípios distribuídos em diferentes pontos do território, a partir de 
então, passou a representar posições importantes na rede urbana tocantinense pelo porte 
demográfico (Araguatins, Colinas do Tocantins, Guaraí, Miracema do Tocantins, Paraíso do 
Tocantins, Porto Nacional e Tocantinópolis); juntos eles agregavam um contingente populacional de 
199.671 habitantes, com 170.452 habitantes urbanos e 29.219 rurais. 

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, a grande maioria dos municípios tocantinenses (129) 
permanece com população de até 20.000 habitantes, porém o mesmo grupo de sete municípios 
distribuídos no território do Estado, juntos, ultrapassa 200.000 habitantes e representa 16,0% da 
população estadual. A população urbana chega a 2010 com 192.033 habitantes, representando 
17,6% da população urbana do Estado. O acréscimo da população rural no período, embora 
pequeno, também é observado, pois os sete municípios juntos passam de 29.219 habitantes em 2000 
para 30.200 habitantes em 2010, representando acréscimo de população rural de 1,2%. Vale 
ressaltar a importância desse grupo de municípios no contexto do Estado, pois representa os 
principais núcleos urbanos que compõem a rede de cidades do Estado. 

Ademais, Gurupi permanece como município mais populoso ao sul do Estado, com 76.755 habitantes 
(75.000 nas áreas urbanas e 1.755 nas áreas rurais do seu território). Araguaína, na porção norte, 
reafirma sua posição demográfica com população total de 150.484 habitantes (142.925 habitantes 
urbanos e 7.559 são rurais). 

De forma a ilustrar a evolução da população urbana e rural no período de 1990, 2000 e 2010, os seis 
mapas a seguir apresentam a proporção da população municipal no período (Figuras 73, 74, 75, 76, 
77 e 78). 
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Figura 73. População urbana - 1991 
Fonte: IBGE, 1991. 
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Figura 74. População urbana - 2000 
Fonte: IBGE, 2000. 
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Figura 75. População urbana - 2010 
Fonte: IBGE, 2010. 
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Figura 76. População rural - 1991 
Fonte: IBGE, 1991. 
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Figura 77. População rural - 2000 
Fonte: IBGE, 2000 
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Figura 78. População rural - 2010 
Fonte: IBGE, 2010. 
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8.2 Migração e fluxos migratórios 

O Censo Demográfico de 1991 apontou algumas alterações no comportamento dos fluxos que 
predominavam até então no Brasil, como o arrefecimento dos deslocamentos do Nordeste para o 
Sudeste. Evidenciou também a utilização dos dados para caracterização dos Estados da Região Norte 
de acordo com o Índice de Eficácia Migratória[58], que apontou mudanças significativas nos 
deslocamentos dos migrantes dessa Região. Ademais, o conjunto de ações implantadas pelo poder 
público para acelerar o processo de ocupação da Região Norte, principalmente a partir da década de 
1970, tornou-se efetivo com a implantação de grandes empreendimentos industriais, abertura de 
estradas e construção de vilas e cidades. 

Nesse sentido, a criação do Estado do Tocantins e a construção de Palmas colaboram não apenas 
com a inserção de novos elementos no espaço urbano e regional do País, mas também com o 
redirecionamento dos fluxos e a participação expressiva no incremento da dinâmica econômica e 
populacional dessa Região. 

Em 1991, o Censo identificou 918.093 habitantes [59] no Tocantins, dos quais 292.175 vinham de 
diferentes regiões do Brasil. Vale destacar que o novo Estado já contava com 625.918 pessoas ou 
68,0% dos habitantes, que haviam se declarado tocantinenses[60]. 

A análise desagregada dos dados mostra que a Região Nordeste foi aquela que mais cedeu população 
ao Tocantins, 169.306 pessoas (18,4%), e o Maranhão foi a unidade da federação com 94.726 
pessoas migrando para o Tocantins, o que representa 32,2% da população do novo Estado. Em 
segundo lugar aparece a Região Centro-Oeste, com 70.242 pessoas (23,9%), tendo a grande maioria, 
65.555 ou 93,3%, saído do Estado de Goiás. 

Igualmente significativa, mas em terceiro lugar, aparece a população vinda da Região Sudeste, 
32.656 pessoas, que equivale a 11,1% da população migrante no Tocantins. Dessa Região, Minas 
Gerais aparece como a unidade da federação que mais cedeu população, 23.745 pessoas ou 72,7% do 
total regional. 

Em estágio inicial, a formação do Tocantins apresentava certas peculiaridades ligadas 
principalmente à distribuição da população por uma rede urbana incipiente e pouco densa. Nessa 
ocasião, Araguaína figurava como município mais populoso, e o Censo de 1991 identificou um 
contingente de 164.683 pessoas residentes no município. A Região Nordeste teve a maior 
contribuição no número de pessoas e o Maranhão foi a unidade da federação que mais contribuiu 
com esse contingente (2.450 pessoas). Em segundo lugar aparece a Região Centro-Oeste, de onde se 
deslocaram 14.759 pessoas com destino a Araguaína, sendo o Estado de Goiás aquele que teve o 
maior volume de imigrantes (14.187 pessoas). A Região Sudeste ocupa o terceiro lugar, com um 
volume total de 8.154 imigrantes, sendo 5.935 com origem em Minas Gerais, o equivalente a 72,7% 
de todos os migrantes dessa região. 

                                                             
[58] Para maiores detalhes sobre o Índice de Eficácia Migratória, consultar Baeninger (2000), disponível em: 

http:<www.nepo.unicamp.br/textos/publicacoes/textos_nepo/textos_nepo_35.pdf>. Para a análise da nova dinâmica migratória na 
Região Norte, consultar o texto “Reflexões Sobre os Deslocamentos Populacionais no Brasil”. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/reflexoes_deslocamentos/deslocamentos.pdf. 

[59] Os dados de imigração utilizados nesse item estão disponibilizados pelo IBGE no endereço eletrônico: 
<http://www.sidra.ibge.gov.br/cd/cd2010NFM.asp?o=14&i=P>. Acesso em: 31 jul. 2014. Vale destacar que os quantitativos da 
população migrante referentes ao ano 1991 para os municipios do Tocantins somente estão disponíveis através dos microdados. O 
uso dessas informações requer tratamento diferenciado, que podem ser orientados nas Agências locais do IBGE. 

[60] Os volumes totais excluem os quesitos: “Brasil Sem Especificação” e também “Naturais de País Estrangeiro”. 
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Gurupi, com um número total de habitantes de 57.515 pessoas, era o segundo município mais 
populoso do Tocantins. A Região Nordeste, com 9.992 pessoas, teve a maior contribuição à 
população de imigrantes do município, com 9.992 pessoas, sendo 4.869 delas vindas do Maranhão. 
Em segundo lugar a Região Centro-Oeste, com 6.861 pessoas, tinha no Estado de Goiás o maior 
volume de deslocamentos para Gurupi, 6.861 pessoas, sendo 6.152 saídas do Estado de Goiás. A 
Região Sudeste, em terceiro lugar, com 4.226 pessoas, teve o Estado de Minas Gerais como aquele 
que contribuiu com o maior número de imigrantes para Gurupi (2.076 pessoas). 

Ainda em construção, Palmas, a capital, apresentava 24.334 habitantes; desse total 9.765 pessoas 
que moravam na capital em construção se declararam tocantinenses. O Nordeste aparece como a 
unidade da federação que mais contribuiu para o movimento migratório em Palmas, com 6.164 
pessoas, tendo o Maranhão se destacado com 3.031 pessoas que se deslocaram com destino a 
Palmas. Em segundo lugar vem a Região Centro-Oeste, com 3.924 pessoas com destino à capital do 
Tocantins, tendo o Estado de Goiás a maior contribuição, com 3.388 pessoas. A Região Sudeste, em 
terceiro lugar, contribuiu com um volume total de 1.815 pessoas que migraram para Palmas, e de 
Minas Gerais vieram 1.289 pessoas, considerado o maior volume dentre os mineiros.  

Esses dados indicam o direcionamento da ocupação do novo Estado, com origem tanto no Nordeste, 
sobretudo a região denominada “meio norte”, quanto do Sul-Sudeste do País, com passagem pelo 
Centro-Oeste, em função do prolongamento da fronteira agrícola brasileira. 

Nos anos que se seguiram à criação do Tocantins, durante a década de 1990, e ainda durante a de 
2000, observa-se que a baixa densidade populacional da grande maioria dos municípios prevalece 
em todo o Estado e que muitas vezes essa peculiaridade dificulta a análise individualizada desses 
núcleos urbanos, bem como a proposição de políticas públicas que possam corrigir ou amenizar as 
idiossincrasias regionais do Estado. 

A população de imigrantes para o Tocantins, identificada no Censo de 2000, apontava 375.732 
pessoas vindas de diferentes regiões do País, que somadas àqueles que se declararam tocantinenses 
(781.958 pessoas) perfaziam um total de 1.157.690 habitantes no Estado. Esse volume de migrantes, 
embora significativo, era menor que o ocorrido na década anterior. 

Considerando as regiões brasileiras, o Nordeste continuava a representar, em 2000, a principal 
corrente migratória para oTocantins, com 213.006 pessoas (56,6% da população de imigrantes do 
Estado), sendo o Maranhão a unidade da federação que mais cedeu população (123.375 pessoas). A 
Região Centro-Oeste aparece em segundo lugar, com 86.741 pessoas se deslocando para o Tocantins 
no período, equivalendo a 23,0% (77.185 pessoas saídas do Estado de Goiás). Em terceiro lugar, a 
Região Sudeste com 37.525 pessoas ou 9,9% em relação aos migrantes do Estado, sendo Minas 
Gerais a unidade da federação com maior destaque por ceder população ao Tocantins, 23.959 
pessoas. 

Em 2000, Palmas se encontrava em estágio avançado de construção e representava o locus 
privilegiado para a população migrante, dado que vislumbrava novas possibilidades de trabalho e 
melhoria de renda. Na nova capital, dentre a população total de 137.355 habitantes, cerca de 53% se 
declararam naturais de outros Estados da federação. Nesse contexto, merece destaque a Região 
Nordeste, com 30.058 pessoas compondo a população da capital (16.870 oriundas do Maranhão), 
em segundo lugar a Região Centro-Oeste, com 19.027 pessoas (6.078 de Goiás), e em terceiro lugar a 
Região Sudeste, com 8.757 pessoas (4.799 pessoas de Minas Gerais). 
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Os dois municípios mais populosos do Estado nesse período, Araguaína com 113.143 habitantes e 
Gurupi com 65.034 habitantes, somavam uma população total de 178.177 habitantes, volume pouco 
superior ao da capital. Dentre esses, 111.893 habitantes se declararam tocantinenses, restando às 
duas cidades a contribuição ao Estado de 66.284 migrantes, vindos de diferentes pontos do território 
nacional. 

Polarizando a rede urbana tocantinense, na Região-Programa Norte, Araguaína, em 2000, contava 
com 44.820 migrantes (30.058 pessoas oriundas da Região Nordeste), dentre os quais 18.870 
pessoas vieram do Maranhão. Em segundo lugar, da Região Centro-Oeste vieram 6.828 migrantes, 
tendo o Estado de Goiás como origem principal, cujo contingente total era de 6.078 pessoas. Em 
terceiro lugar vem a Região Sudeste, com 4.272 pessoas, superando a contribuição da Região Norte, 
que nesse período foi de 3.012 pessoas. Minas Gerais (Sudeste), com 2.892 pessoas, passa à frente do 
Estado do Pará (Norte), com 2.875 pessoas. Observa-se, nessa década, a mesma tendência em 
relação à procedência de migrantes provenientes das Regiões Nordeste e Centro-Oeste. 

O Censo de 2010 indicava mudanças na estrutura demográfica, socioeconômica e no comportamento 
dos fluxos migratórios no Brasil. A população de migrantes do Tocantins, nesse período, voltou a 
crescer em relação à decada anterior, com 435.408 pessoas vindas de diferentes pontos do território 
nacional. Somadas àqueles que se declararam tocantinenses (948.037 pessoas), perfaziam uma 
população total de 1.383.445 habitantes no Estado. 

Considerando as regiões brasileiras, o Nordeste representou, em 2010, a principal origem dos 
migrantes do Tocantins, com 228.941 pessoas ou 52,5% da população de migrantes do Estado, 
sendo o Maranhão a unidade da federação que mais cedeu população, 138.126 pessoas. A Região 
Centro-Oeste aparece em segundo lugar, com 102.430 pessoas que se deslocaram para o Tocantins 
nesse período, equivalendo a 23,5% da população de migrantes do Estado, e com 77.185 pessoas 
saídas do Estado de Goiás. Em terceiro lugar vem a Região Sudeste, com 43.592 pessoas ou 10,0% 
em relação aos migrantes do Estado, sendo Minas Gerais a unidade da federação com o maior 
contigente de migrantes para o Tocantins, 25.875 pessoas. Observa-se, nesse período, um 
crescimento de 92,5% em relação a 2000, no que tange ao volume de migrantes que se deslocaram 
de Minas Gerais para o Tocantins. 

No comando da rede urbana tocantinense, Palmas se consolidava como realidade regional, ao 
polarizar a oferta de bens e serviços centrais aos municípios tocantinenses e até de outras regiões do 
seu entorno. A expressiva população residente de 228.332 pessoas corrobora a importância da 
capital do novo Estado. Excluindo desse total os naturais (118.496 pessoas), chega-se a 109.836 
pessoas, o que equivale à população dos migrantes vindos de diferentes pontos do País. Desse 
universo merece destaque a contribuição da Região Nordeste, com 49.041 pessoas compondo a 
população da capital, sendo 29.570 vindas do Maranhão. Em segundo lugar vem a Região Centro-
Oeste, contribuindo com 28.760 pessoas, sendo 23.302 vindas do Estado de Goiás, e em terceiro 
lugar vem a Região Sudeste, com um contingente de 13.471 pessoas, sendo 6.640 pessoas de Minas 
Gerais. 

Os dois municípios mais populosos do Estado nesse período, Araguaína com 150.484 migrantes e 
Gurupi com 76.755, somavam a população total de 227.239 pessoas. 

Polarizando a rede urbana tocantinense na porção centro-norte do Estado, Araguaína contava, em 
2010, com 55.895 migrantes, sendo 34.104 com origem na Região Nordeste, dentre os quais 18.870 
vindos do Maranhão. Em segundo lugar, da Região Centro-Oeste vieram 8.158 migrantes, tendo o 
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Estado de Goiás como principal origem, cujo contingente total era de 7.064 pessoas. Em terceiro 
lugar a Região Sudeste, com 4.482 pessoas, sendo 2.627 vindas de Minas Gerais. 

Ao sul do Estado, Gurupi permanecia como importante cidade regional, com contingente de 24.850 
migrantes. A Região Nordeste figurava como principal corrente de migração, com 9.586 pessoas, 
tendo 5.215 se deslocado do Maranhão. Em segundo lugar tem-se a Região Centro-Oeste, com 8.492 
pessoas se deslocando em direção ao Tocantins, cedendo assim 7.571 pessoas vindas diretamente de 
Goiás. Em terceiro lugar o destaque coube à Região Sudeste, com 4.016 migrantes que se deslocaram 
para Gurupi, sendo 2.474 pessoas de Minas Gerais. 

Para além da inserção de novos elementos no espaço urbano e regional no Norte do Brasil, a criação 
do Tocantins e a construção de Palmas representam elementos importantes na transformação da 
dinâmica populacional do País. A análise dos dados censitários confirma o aumento expressivo em 
cada período analisado, que, por sua vez, passam a incluir o Tocantins na preferência da população 
migrante, cujos fluxos sinalizam para existência de elementos capazes de transformar a realidade 
através de uma nova dinâmica regional. 

Deve-se destacar a preponderância da Região Nordeste como principal origem dos migrantes com 
destino ao Tocantins e o Estado do Maranhão como unidade da federação que mais cedeu população 
para o Estado. A proximidade entre as regiões e a forte ligação histórica com o antigo norte de Goiás 
ajudam a entender o grande contingente de pessoas vindas dessa Região e do Estado de Goiás. 

Minas Gerais destacou-se como o Estado com o maior contingente de migrantes para os principais 
municípios do Tocantins. 

Nesse sentido, a implantação da estrutura estatal para o estabelecimento de serviços das diferentes 
esferas do poder público, além dos serviços de apoio do setor privado, transformou a criação do 
Estado do Tocantins e a construção de Palmas em oportunidade de trabalho, o que, por sua vez, 
impulsionou os movimentos migratórios dessa região. 

A distribuição concentrada da população e da rede de cidades tocantinenses dá origem a um grande 
eixo no sentido norte/sul do Estado e faz relação direta com a construção da BR-153 
(Transbrasiliana) na década de 1950. Em sua gênese, a construção da rodovia deveria estabelecer 
ligações da Região Norte com o País e impulsionar o desenvolvimento do norte do Estado de Goiás, 
porém observa-se a importância dessa obra que passou a contribuir sobremaneira para o 
aparecimento de grande parte dos municípios do antigo norte goiano, hoje Tocantins. 

Historicamente a região central do Estado, onde está localizada a capital, se destaca pelo crescimento 
em diversos aspectos, como populacional e econômico. É nessa região que também estão localizadas 
as cidades mais importantes, como Porto Nacional, Paraíso do Tocantins, Miracema, Gurupi um 
pouco mais ao sul e Araguaína ao norte, concentrando a oferta de bens e serviços à população do 
Estado. 

O padrão da distribuição etária da população apresenta relação direta com a evolução dos demais 
componentes demográficos. As profundas alterações nos indicadores de fecundidade, mortalidade e 
migração ocorridas no Brasil nas últimas décadas mudaram o perfil da pirâmide etária brasileira e 
de suas unidades da federação. Constata-se o gradual envelhecimento da população, com grandes 
consequências para o planejamento de ações, tanto do setor público quanto do privado, nas áreas 
social e econômica. 

Historicamente as pirâmides etárias revelavam, até poucas décadas, o perfil característico de regiões 
pré-industrializadas, com uma base bem larga, que se estreitava à medida que se avançava até as 
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vida a essa população em termos de infraestrutura de serviços, lazer e assistência e na elaboração de 
políticas nas áreas de saúde e bem-estar social, com preocupante sobrecarga no sistema de 
previdência social. 

 
Figura 80. Distribuição da população por sexo, segundo grupos de idades no Brasil 
Fonte: IBGE, 2010. 
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outro tipo: escoadouro do banheiro ou sanitário de uso dos moradores de domicílio particular 
permanente, quando ligado a uma fossa rústica (fossa-negra, poço, buraco, dentre outros) ou 
diretamente a uma vala a céu aberto, rio, lago ou mar, ou outra forma de escoadouro diferente destas 
mencionadas; e iii) esgotamento sanitário por rede geral de esgoto ou pluvial: escoadouro sanitário 
do banheiro ou sanitário de uso dos moradores de domicílio particular permanente, quando a 
canalização das águas servidas e dos dejetos está ligada a um sistema de coleta que conduz a um 
desaguadouro geral da área, região ou município, mesmo que o sistema não disponha de estação de 
tratamento da matéria esgotada. 

Segundo o IBGE, há um âmbito de investigação e de atenção para ações públicas que classifica as 
doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado (DRSAI). Trata-se de uma série de 
doenças evitáveis, a partir da atenção das condições do local de moradia (IBGE, 2013). 

A partir das doenças, é possível verificar como estão as condições sanitárias dos domicílios 
localizados no Tocantins. As principais causas de internações são advindas de transmissão fecal - 
oral como diarreias, febres entéricas e hepatite A e por vetor de insetos. 

A Região Norte apresenta o maior número de internações por 100 mil habitantes no País, 
correspondendo a 693,8 no ano de 2010. Destas, 80,1% estavam vinculadas à transmissão fecal - 
oral.  

Portanto, “o acesso ao saneamento básico adequado é um indicador fundamental para o controle e 
redução de doenças (IBGE: INDICADORES SOCIAIS, 2010). Através da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD), realizada pelo IBGE, pode-se avaliar se os domicílios são atendidos 
por alguns serviços de saneamento: abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo. A 
análise dos serviços e a distribuição regional permitem contextualizar/associar essas informações 
com os dados de internações por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado. (...) A 
região Norte tem o maior número de casos notificados e piores indicadores de saneamento. Na 
região Norte, 80,1% dos domicílios urbanos permanecem sem acesso simultâneo e serviços de 
saneamento” (IBGE, 2013). A relação entre as doenças causadas por falta de saneamento básico está 
fortemente vinculada ao tópico 5.3.2. deste documento, intitulado de “Saneamento Básico”.  

Com o propósito de melhorar os indicadores de saúde, o governo estadual, em convênio com a 
Funasa, aplicou cerca de R$ 50 milhões em obras de saneamento em 16 municípios. É conveniente 
dizer que essas obras fazem parte do macroprojeto de universalização do esgotamento sanitário do 
governo do Estado, previsto para ser concluído em 2017. Os 16 municípios contemplados foram: 
Abreulândia, Angico, Aragominas, Aurora do Tocantins, Bandeirantes do Tocantins, Fortaleza do 
Tabocão, Itapiratins, Luzinópolis, Piraquê, Pugmil, Riachinho, Rio dos Bois, Sandolândia, Santa 
Terezinha do Tocantins, São Bento do Tocantins e Sucupira.  

Além desses, houve também preocupação com os municípios com maior número populacional, como 
Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional, Paraíso do Tocantins, Guaraí, Colinas do Tocantins, 
Miracema, Dianópolis, Tocantinópolis, Taguatinga e Xambioá.  

O combate à Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids) constitui esforço mundial para sua 
redução. Conforme o IBGE e o Ministério da Saúde, houve estabilidade na população geral nos casos 
de infecção do HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana). No Brasil, a taxa de incidência variou de 
17,1 para 17,9 casos por 100 mil habitantes entre 1997 e 2010. Apesar de decréscimo na Região 
Sudeste e estabilização no Centro-Oeste, houve aumento nas demais regiões, inclusive na Região 
Norte. Desta forma, a taxa de incidência para esta região foi de 20,6.  
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No que se refere à mortalidade em consequência de complicações de saúde devido à Aids, o Estado 
acumulou um total de 315 óbitos. O coeficiente de mortalidade por Aids para o mesmo ano foi de 
2,8/100.000 habitantes em 2009.  

Como é capital e concentra o maior número de serviços na área de saúde, Palmas notificou 21 casos 
de AIDS em 2000, seguida por Porto Nacional, Araguaína e Gurupi, cada um com cinco casos 
confirmados. Em 2000, o Estado foi responsável por 7,8% dos casos registrados na Região Norte e 
0,3% no Brasil. 

Houve aumento de registro do número de casos em 2010. Palmas continua liderando as estatísticas 
com 38 casos, seguida de Araguaína (21), Guaraí (7) e Gurupi (6). Nesse ano, 6,2% dos casos de Aids 
na Região Norte foram registrados no Tocantins. O Estado respondeu também por 0,3% dos casos 
em nível nacional. 

Entre 2000 e junho de 2010, foram notificados 637 casos. Entre 1998 e 2009 foram registrados 
13 óbitos por sífilis congênita no Estado do Tocantins. 

Em 2010 foram notificados 8.603 casos prováveis de dengue. Isto pressupõe aumento de 113,5% se 
comparado ao período de 2009, com 4.029 notificações. A incidência de casos foi de 621,9 casos por 
100 mil habitantes, portanto considerada alta. 

Com relação aos casos de tuberculose, destacamos que em 2010 79,1% dos novos casos fizeram 
Tratamento Diretamente Observado (TDO), e para 57,7% desses foi oferecido o teste anti-HIV. 
Destes, 41,2% apresentaram resultado positivo ou negativo, com porcentual de infecção de 5,5%.  

Houve redução dos casos de hanseníase no Tocantins. Hoje, a prevalência é de 4,9 casos/10.000 
habitantes. Há grande esforço do Estado para eliminar a doença. 

Há municípios endêmicos em todas as regiões do Estado. Dos 139 municípios, 94 são considerados 
hiperendêmicos. Em 76 deles foram detectados menos de dez casos e em 47 menos de cinco para o 
ano de 2010. Ainda assim, “a capital, Palmas, apresentou 72,3 casos/100 mil habitantes, com padrão 
de hiperendemicidade. No entanto, observa-se queda no coeficiente geral de detecção (CGD) de 
13,7 casos/100 mil habitantes ao ano, nos últimos 3 anos. O CGD em 2010 foi de 77,9 casos/100 mil 
habitantes e para os menores de 15 anos de 19,4 casos/100 mil habitantes, considerados de alta 
magnitude” (MS, 2011:06). 

Conforme dados do MINISTÉRIO DA SAÚDE (2011), em 2004 houve prevalência de 5,6% de tracoma, 
com variação nos municípios entre 0 e 45,2%. As prevalências acima de 10% apareceram nos 
seguintes municípios: Bom Jesus do Tocantins, Santa Maria do Tocantins, Praia Norte, Buriti do 
Tocantins, Santa Rosa do Tocantins, Chapada da Natividade, Araguaína, Tocantínia, Araguatins, 
Palmeirante, Rio Sono, Campos Lindos, Lizarda, Mateiros, Tupirama, Recursolândia, Sampaio, 
Esperantina e Santa Terezinha.  

Entre 2008 e 2010, as baixas condições de vida contribuíram para a prevalência igual ou maior de 
10% para os municípios de: Campos Lindos, Buriti do Tocantins, Carrasco Bonito, Chapada da 
Natividade, Araguatins, Guaraí, Jaú do Tocantins, Mateiros, Tupirama, São Miguel do Tocantins, Rio 
Conceição, Pium, Novo Alegre e Esperantina. Também foram detectados casos de tracoma ativo no 
Distrito Sanitário Especial Indígena Tocantins, nos anos de 2003 a 2010, nas etnias Apinajé, Javaé, 
Karajá, Krahô e Xerente, com aldeias com prevalência de até 45%. 

A presença de alta e média prevalência em municípios do Estado reforçam a necessidade de 
implementação e fortalecimento das ações de vigilância epidemiológica e controle de tracoma, com o 
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objetivo de eliminar a doença que causa cegueira. Essas ações visam ao alcance das metas de 
prevalência de tracoma ativo menor que 5% e prevalência de triquíase tracomatosa menor que 1 por 
1.000 habitantes, em todos os territórios e comunidades dos municípios do Estado. 

Em 2010 foram notificados 105 casos de malária no Estado, correspondendo a 0,03% do total de 
casos notificados na Amazônia Legal. Se comparar o ano de 2009 com 2010, constata-se que houve 
redução de 15%.  

Nenhum dos municípios teve grande proporção de casos. Salientamos que 82,4% dos casos das 
infecções de malária foram causados pelo P. vivax e 17,6% por P. falsiparum. Houve aumento da 
P. falsiparum em 200%, enquanto a média regional foi reduzida em 1,1%. O número de internações 
teve aumento de 93,3%, enquanto na Amazônia Legal foi de 14,5%. 

No Tocantins foram confirmados 3.473 casos de hepatite A entre 1999 e 2010. Em 2009, a taxa de 
incidência foi de 35,7 casos por 100 mil habitantes, número este expressivo se comparado a 16,5 
para a Região Norte e 5,6 para Brasil. 

Com relação à hepatite B, foram notificados, entre 1999 e 2010, 989 casos. Em 2009 a taxa de 
detecção foi de 9,1 por 100 mil habitantes. A taxa para a Região Norte foi de 12,6 e para o Brasil de 
7,6 casos.  

Entre 1999 e 2010 foram confirmados 50 casos de hepatite C. Em 2009, a taxa de detecção nacional 
foi de 5,3 casos por 100 mil habitantes; na Região Norte foi de1,8 e no Tocantins, de 0,5. 

Foram constatados 235 casos de meningite bacteriana entre 2005 e 2010. Em 2008 o Tocantins 
alcançou o porcentual de 80%, com decréscimo para os últimos anos. 

Em 2009 o Estado notificou 591 casos de leishmaniose tegumentar americana, com coeficiente de 
detecção de 45,7 casos por 100 mil habitantes. Esses casos ocorreram em 71,2% dos municípios do 
Tocantins. Constatou-se que a cura clínica teve um índice de 89,8%. Destes, 77,5% eram do sexo 
masculino e 93,6% estavam acima dos 10 anos de idade.  

No caso da leishmaniose visceral, houve registro de 428 casos em 2009, colocando o Estado como o 
terceiro do País com maior registro de casos. Neste sentido, o coeficiente de incidência foi de 
33,1 casos por 100 mil habitantes, o maior do Brasil. O índice de óbito chegou a 2,1% e a cura clínica, 
a 86,2%. Salientamos que 36,9% dos casos ocorreram nos municípios de Araguaína. Logo na 
sequência, encontra-se Palmas com 9,6% e Araguatins com 9,1%. 

Com relação a acidentes por animais peçonhentos, “no Estado do Tocantins, período de 2007 a 2010, 
houve um aumento de 62,3% nas notificações de acidentes causados por animais peçonhentos no 
SINAN. Em 2010 foram registrados 2.065 casos, o que corresponde a 13,5% dos casos registrados na 
região Norte e 1,5% no País. O número de óbitos foi de 6, acarretando uma taxa de letalidade de 
0,3%. O ofidismo[62] foi o acidente predominante, com incidência de 79,3 casos por 100 mil 
habitantes, seguido pelo escorpionismo[63] (27,8 casos/100.000 hab.), acidente por abelha (9,3 
casos/100.000 hab.) e araneísmo[64] (3,5 casos/100.000 hab.). Dentre os 2.065 casos ocorridos em 

                                                             
[62] É o estudo do veneno de serpentes que inclui não só os aspectos relativos à composição e às ações, mas envolve outros fatores 

como avaliações epidemiológicas regionais dos acidentes ofídicos, parâmetros biológicos dos venenos, aplicação de soroterapia e 
práticas populares em casos de envenenamento (FURTADO, 2005). 

[63] É o quadro de envenenamento humano causado pelo veneno escorpiônico (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2003). 
[64] É o envenenamento causado pela inoculação de toxinas, por meio de aparelho inoculador (quelíceras) de aranhas, podendo 

determinar alterações locais (na região da picada) e sistêmicas. 
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Figura 88. Mapas da taxa de mortalidade infantil nos anos de 1991 

Fonte: IBGE, 2010. 
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Figura 89. Mapas da taxa de mortalidade infantil nos anos de 2000 

Fonte: IBGE, 2010. 
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Figura 90. Mapas da taxa de mortalidade infantil em 2010 
Fonte: IBGE, 2010. 
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Convém ressaltar que as ações de políticas públicas voltadas para a saúde das crianças devem levar 
em consideração o Objetivo do Milênio (ODM). As metas estabelecidas pelo ODM preveem a redução 
da mortalidade infantil em um terço, nos países em desenvolvimento. Neste sentido, a “meta 
internacional aplicada ao Brasil é reduzir a mortalidade na infância para 17,9 óbitos por 1.000 
nascidos vivos até 2015. Os dados mostram essa tendência de redução, chegando-se perto do 
objetivo em 2010, com 18,6 óbitos por 1.000 nascidos vivos ao ano base (1990). Os dados mostram 
uma expressiva de redução no País, com destaque para o Nordeste, mas ainda subsistem, no entanto, 
fortes diferenças regionais” (IBGE, 2013). 

Dentre as doenças crônicas não transmissíveis, o Brasil apresentou uma taxa significativa para a 
hipertensão, alcançando 73,9% como causa de óbitos para pessoas de 60 anos ou mais. Os dados do 
Ministério da Saúde demonstram que esse tipo de doença se manteve estável, embora com variações 
regionais. Em contrapartida, aumentou o risco de óbito por diabetes.  

No grupo entre 20 e 24 anos, a taxa de óbitos por agressão por 100 mil habitantes é de 30,0 para 
brancos e de 82,00 para negros e pardos, taxa esta que é 2,7 vezes maior que para os brancos.  

No quadro das agressões consta a violência doméstica e sexual. Portanto, os dados da Vigilância 
Contínua de 2010 apontaram que em 44,9% dos municípios brasileiros ocorre violência doméstica, 
sexual e outras violências. Na Região Norte ocorre em 16,5% dos municípios e no Tocantins a taxa é 
de 10,8%. Apesar de estar abaixo do índice nacional, ele se torna representativo se comparado com a 
média regional.  

Os principais tipos de violência notificados foram: i) atendimentos decorrentes de violência física 
(66,8%); ii) lesão autoprovocada (30,8%); iii) violência psicológica e moral (27,9%); e iv) outras 
violências (25,5%).  

No que se refere à cobertura vacinal de rotina em menor de 1 ano de idade, “no ano de 2010 
flutuaram em relação à meta estabelecida para cada vacina. Superaram 100% para a BCG[65] 
(100,84%) e atingindo a meta para a vacina poliomielite (97,21%), DTP + Hib[66] (97,45%) e para 
hepatite B (97,54%)[67]. A exceção foi para a vacina oral de rotavirus humano (83,61%), abaixo da 
meta de 90%. Do total de municípios, 90 (64,75%) atingiram CV 95% (homogeneidade) para a 
vacina DTP + hib, ficando abaixo da média (70%) pactuada intergestores do SUS. Em relação às CV 
da vacina tríplice viral, em um ano, entre 2006 e 2010, a média foi atingida em todos os anos, 
oscilando entre 95,33% em 2010 a 103,62% em 2007 e a homogeneidade entre 61,87% (2010) e 
83,45% (2007)” (MS, 2011:15).  

A vacinação em idosos contra a influenza atingiu a meta estabelecida de 80% estabelecida, exceto em 
2007. Entre 2006 e 2010, houve variação de 79,64% em 2007 a 89,72% em 2009, acima da média 
nacional para o período. Em 2011, os dados sobre vacinação para grupos prioritários demonstram 
cobertura vacinal de 88,77%, não atingindo as metas para gestantes (58,69%) e para indígenas 
(64,36%). 

Com relação à campanha de vacinação contra poliomielite em menores de 5 anos de idade, “o 
desempenho é demonstrado nos índices alcançados no período de 2006 a 2010. As CV ficaram acima 

                                                             
[65] BCG (BCG - Bacilo de Calmette-Guérin), vacina contra a tuberculose. 
[66] DTP + Hib vacina tetravalente, já que protege, ao mesmo tempo, contra difteria, tétano, pertussis (coqueluche) e infecções graves 

pelo Haemophilus influenzae tipo b. 
[67] O método de cálculo é o (número de municípios da região de saúde com coberturas vacinais adequadas para as vacinas do 

calendário de vacinação das crianças)/(total de municípios da região de saúde) x 100. (Fonte: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO 
PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES, 2013). 
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da meta de 95% em todos os anos, exceto na 1ª etapa do ano de 2006. Flutuaram entre 94,33% em 
2006 (1ª etapa) e 110,45% (1ª etapa) em 2010” (Idem, 15). 

As coberturas vacinais da vacina hepatite B de 1994 a abril de 2011 chegaram a 109,34% em 
pessoas entre 1 e 29 anos de idade. No grupo compreendido entre 1 e 19 anos o porcentual foi de 
108,55%. Frisamos que a taxa foi de 129,98 e 91,54% em pessoas entre 25 e 29 anos.  

Conforme os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Brasil houve tendência 
(alinhado à tendência mundial) de diminuição do número de leitos por habitante. Essa tendência 
vem sendo observada pela AMS desde 1999, em que as taxas permaneceram abaixo das 
preconizadas pelo Ministério da Saúde.  

Se comparado a 1999, o aumento de leitos hospitalares foi pequeno, pois correspondeu ao acréscimo 
de 0,17 num período de dez anos. Em 2009 esse porcentual estava acima da média regional e abaixo 
da nacional. Na foto 15, equipamentos de Saúde Pública em cidades do Estado do Tocantins. 

  

  
Foto 15. (A) Unidade Básica de Saúde - UBS em Bandeirantes do Tocantins, (B) Academia da 
Saúde no município de Divinópolis do Tocantins, (C) Posto de atendimento do SAMU em Lajeado 
e (D) Academia da Saúde no município de Pedro Afonso 

Com relação à distribuição de médicos no Brasil, pode-se considerar que a proporção era de 
1,95 médico registrado por 1.000 habitantes em 2011. Porém, a distribuição mostra-se desigual por 
região, indo de 0,98 na Região Norte para 2,61 na Região Sudeste. Nas capitais, a razão de médico 
alcança 4,2 por 1.000 habitantes. A meta do Ministério da Saúde é ter 2,5 médicos por 1.000 
habitantes. Decerto, em alguns municípios o Programa Mais Médico[68] possibilitou resultados, 
embora saibamos que esses ainda se mostram insuficientes em nível de Brasil.  

                                                             
[68] O Mais Médico é um Programa lançado pelo governo federal, cuja finalidade é a de suprir a carência de médicos nos municípios 

brasileiros, especialmente os mais afastados e necessitados de serviços de saúde, além das periferias das cidades. A ideia era 
ampliar o número de profissionais, além de minimizar a desproporcionalidade de especialistas em lugares mais afastados ou 
pobres do Brasil. Entre 1998 e 2003, o governo do Tocantins adotou um Programa para levar médicos cubanos para as áreas mais 
remotas do Estado. Este Programa foi lançado em 8 de julho de 2013 e tem validade de três anos, com prorrogação de mais três. 
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Município Médicos por 1.000/hab 

Brasilândia do Tocantins 0,5 

Brejinho do Nazaré 1,1 

Buritis do Tocantins 0,6 

Cachoeirinha 0,4 

Campos Lindos 0,4 

Cariri do Tocantins 0,8 

Carmolândia 0,4 

Carrasco Bonito 0,9 

Caseara 0,8 

Centenário 0,4 

Chapada da Natividade 0,3 

Chapada de Areia 0,8 

Colinas do Tocantins 1,1 

Colméia 0,9 

Conceição do Tocantins 0,9 

Couto Magalhães 0,8 

Cristalândia 1,2 

Crixás do Tocantins 1,5 

Darcinópolis 0,4 

Dianópolis 2,0 

Divinópolis do Tocantins 1,5 

Dois Irmãos do Tocantins 1,0 

Duerê 1,1 

Esperantina 0,1 

Fátima 0,5 

Figueirópolis 1,0 

Filadélfia 0,5 

Formoso do Araguaia 1,4 

Fortaleza do Tabocão 0,9 

Goianorte 0,7 

Goiatins 0,2 

Guaraí 3,0 

Gurupi 5,0 

Ipueiras 0,6 

Itacajá 0,8 

Itaguatins 0,5 

Itapiratins 0,6 

Itapora do Tocantins 1,0 

Jaú do Tocantins 0,5 

Juarina 0,5 

Lagoa da Confusão 0,6 

Lagoa do Tocantins 0,6 

Lajeado 0,9 

Lavanderia 1,2 
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Município Médicos por 1.000/hab 

Lizarda 0,8 

Luzinópolis 1,0 

Marianópolis do Tocantins 0,6 

Mateiros 0,6 

Miracema do Tocantins 3,2 

Miranorte 1,0 

Monte do Carmo 0,7 

Monte Santo do Tocantins 0,5 

Muricilândia 0,7 

Nazaré 1,7 

Nova Olinda 0,5 

Nova Rosalândia 0,8 

Novo Acordo 0,5 

Novo Alegre 1,1 

Oliveira de Fátima 0,9 

Palmas 5,4 

Palmeirante 0,2 

Palmeiras do Tocantins 0,9 

Palmeirópolis 0,7 

Paraíso do Tocantins 2,7 

Paranã 0,6 

Pau d´Arco 0,4 

Pedro Afonso 2,6 

Peixe 1,0 

Pequizeiro 0,6 

Pindorama do Tocantins 0,7 

Piraquê 0,6 

Pium 2,2 

Ponte Alta do Bom Jesus 0,4 

Ponte Alta do Tocantins 0,7 

Porto Alegre do Tocantins 0,3 

Porto Nacional 2,8 

Praia Norte 0,3 

Presidente Kennedy 3,2 

Pugmil 0,4 

Recursolândia 0,3 

Riachinho 0,8 

Rio da Conceição 0,7 

Rio dos Bois 0,9 

Rio do Sono 0,6 

Sampaio 0,3 

Sandolândia 0,3 

Santa Fé do Araguaia 0,9 

Santa Maria do Tocantins 0,4 
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Município Médicos por 1.000/hab 

Santa Rita do Tocantins 0,4 

Santa Rosa do Tocantins 0,4 

Santa Tereza do Tocantins 0,4 

Santa Terezinha do Tocantins 0,4 

São Bento do Tocantins 0,4 

São Félix do Tocantins 0,7 

São Miguel do Tocantins 0,5 

São Salvador do Tocantins 0,3 

São Sebastião do Tocantins 0,5 

São Valério da Natividade 1,0 

Silvanópolis 1,1 

Sítio Novo do Tocantins 0,9 

Sucupira 0,6 

Taguatinga 1,2 

Taipas do Tocantins 0,5 

Talismã 1,1 

Tocantínia 0,4 

Tocantinópolis 1,1 

Tocantins 2,5 

Tupirama 0,7 

Tupiratins 0,5 

Wanderlândia 0,4 

Xambioá 1,5 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE/SGTES/DEGERTS/CONPROF - Conselhos profissionais. 

Os fatores que concorrem para a falta de médicos nos municípios são: i) proximidade dos 
profissionais dos grandes centros, o que provoca esvaziamento de médicos, enfermeiros e outros 
especialistas em saúde em regiões mais distantes; ii) estrutura para atendimentos de saúde precária 
em municípios de pequeno porte; iii) possibilidade de investimento pessoal do profissional em 
empreendimentos particulares, como clínicas ou serviços especializados em cidades maiores; 
iv) atração dos profissionais por salários mais elevados e possibilidade de outros empregos em redes 
distintas; e v) aproximação dos convênios de planos de saúde, que nem sempre são ofertados em 
municípios menores, por falta de estrutura dos serviços particulares, ficando a população desses 
municípios dependente do SUS. 

Na Figura 95 está representada a distribuição dos estabelecimentos de saúde por municípios. 
Constata-se que regiões como as do Extremo Norte, Sul, Leste e Sudeste são carentes em 
estabelecimentos de saúde. Entretanto cidades como Palmas (Região Central), Colinas do Tocantins 
(Região Noroeste), Araguaína (Região Norte) e Gurupi (Região Sul) concentram maior número de 
estabelecimentos de saúde do Estado. 

9.2 Saneamento 

Conforme o SNIS (2010), 1.017.404 habitantes foram atendidos com água tratada no Tocantins, 
perfazendo um volume de 43.258.580 m³ de água e 187.672 habitantes com tratamento de esgoto, 
representando um volume de 6.509.760 m³ de esgoto. 
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Figura 95. Estabelecimentos de saúde no Estado do Tocantins em 2014 
Fonte: CNES, 2014. 
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A população atendida com serviços de coleta e tratamento de esgoto sanitário em 2010 foi de 
193.997 habitantes, o que permite afirmar a existência de 56.191 ligações de esgoto que estavam 
distribuídas em 1.055,96 km de rede coletora de esgoto sanitário, sendo 127,12 m a extensão de 
rede por ligação (BRASIL, 2012, apud SOUZA et al., 2013:477). 

É digno de nota que 100% do esgoto coletado no Tocantins é levado a processos de tratamento 
adequados. Entretanto, os dados do SNIS apontam que ainda não são coletados e tratados cerca de 
95,34% do esgoto produzido, considerando os anos com informação disponibilizadas pelo SNIS, de 
2001 a 2010, e que a taxa de retorno é de 80%, conforme média considerada pelas companhias de 
saneamento como índice porcentual para a formação do valor de cobrança pelo serviço de 
tratamento de esgoto (Idem, 478). 

Convém dizer que no Tocantins há seis prestadoras de serviços em saneamento ambiental. O SAAE 
(Serviço Autônomo de Água e Esgoto) é uma das prestadoras de serviço que tem atuação local. Ele 
atende ao município de Ananás na distribuição e coleta de tratamento de esgotos.  

O SAAE atende uma população de 8.384 habitantes com tratamento e distribuição de água, com 
volume de água tratada de 110.000 m³/mês, rede de distribuição de 78 km de extensão 
(26,6 m/ligação), proporcionando 37,5 m³/mês/economia através de 2.931 ligações. 

No que se refere à coleta e ao tratamento de esgoto, a empresa atende uma população total de 2.152 
habitantes, com tratamento de 1.874,16 m³ de esgoto por mês. Há 36 km de rede coletora de esgotos.  

Há também o Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae), que atende ao município de Itacajá com 
tratamento de distribuição de água e coleta e tratamento de esgotos sanitários. O Semae atende uma 
população de 4.273 habitantes com tratamento e distribuição de água, perfazendo 11.666 m³/mês 
de volume de água tratada. É responsável também por 1.695 ligações. A coleta e o tratamento de 
esgotos sanitários, por sua vez, atendem 1.445 habitantes, com tratamento de 3.375 m³ de esgoto 
por mês. Ela é responsável por 15,91 km de rede coletora de esgoto. 

A Companhia de Saneamento do Tocantins (Saneatins) é privada e faz parte do grupo Odebrecht. Ela 
é a maior operadora de serviços em saneamentos do Estado, visto que atende a 129 municípios com 
tratamento e distribuição de água e a dez municípios com coleta e tratamento de esgoto sanitário. 
Palmas e Araguaína são os municípios que mais demandam tratamento e distribuição de água, além 
da coleta e do tratamento de esgoto. 

A Saneatins atende uma população de 1.035.573 habitantes com tratamento e distribuição de água, 
com volume total de água tratada de 3.433.476,67 m³/mês, rede de distribuição de 7.108,91km de 
extensão (17,30 m/ligação), disponibilizando 19,10 m³/mês/economia através de 2.931 ligações, 
sendo 2.240 ligações ativas (SOUZA et al., 2013:09). 

Para a coleta e o tratamento de esgoto, a Saneatins atinge 190.000 habitantes, com tratamento de 
573.115 m³ de esgoto por mês. A prestadora é responsável por 990,78 km de rede coletora de 
esgotos. 

A Prefeitura Municipal de Pedro Afonso é outra prestadora de serviço referente ao tratamento à 
distribuição de água. A Prefeitura atende 10.016 habitantes, com volume total de água de 
122.666,67 m³/mês. Sua rede de distribuição atinge 35 km de extensão.  

O Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) é outra prestadora de serviços que atende ao 
município de Santa Fé do Araguaia. Esta empresa é responsável por 15 km de rede de distribuição e 
1.596 ligações ativas.  
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Na sequência apresentamos o mapa com a porcentagem de analfabetismo por faixa etária de 10 a 
17 anos. O maior porcentual é de jovens com 16 e 17 anos e os municípios que têm os maiores 
índices: Recursolândia, Darcinópolis, Tocantínia, Miracema do Tocantins, Lagoa da Confusão e Almas 

É possível afirmar que a taxa de pessoas que frequentam a escola no Estado do Tocantins está acima 
da média nacional (31,23), porém abaixo do porcentual da Região Norte (35,89). A faixa entre 25 e 
59 anos apresentou taxa acima da média regional, em 2010 (10,81%), e da brasileira (8,50%). O 
mesmo ocorre com aqueles na faixa de 60 anos em diante, visto que 38,09% corresponde à média 
regional e 26,50% à nacional, para o mesmo período. 

O País registrou avanços importantes na área educacional nos últimos 15 anos. Isto permitiu, por 
exemplo, a inclusão de crianças entre 4 e 17 anos de idade. Deve-se destacar que no Brasil a faixa 
etária que corresponde de 6 a 14 anos, que é de competência do poder municipal, está próxima da 
universalização de ensino (prevista na Constituição de 1988 e também na última Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional).  

A universalização do ensino já era discutida na década de 1930, durante a reforma da política de 
ensino no País. Com a reforma de Francisco Campos, foi criado, em 1931, o Conselho Nacional de 
Educação, referendado pela constituinte de 1934, que lhe atribuíra, dentre outras tarefas, a 
elaboração do Plano Nacional de Educação (DALLABRIDA, 2009). 

Ressaltamos, porém, que o debate sobre a LDB só teve início de 1932. É neste contexto que foi 
elaborado, por Fernando de Azevedo, o “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”. Esse manifesto 
teve aceitação de educadores como Anísio Teixeira. Os principais objetivos estavam relacionados à 
escola única, pública, obrigatória e gratuita (Idem). Vale mencionar que até esse período a educação 
tinha características privadas, elitistas, consideradas excludentes, ou seja, não era universal.  

Somente com a aprovação da Constituição de 1934 a educação passou a ser um direito de todos. 
Nela, a educação era de responsabilidade da família e do Estado (CONSTITUIÇÃO DE 1934, Título V, 
Capítulo II, Art. 149). Essa universalização foi respaldada, posteriormente, nas LDBs 4.024/61, 
5.692/71 e 9.394/96. 

Em 2010 constatou-se que 23,5% de crianças de até 3 anos não estavam matriculadas ou 
frequentando creches. Esse número está 50% abaixo do previsto no Plano Nacional de Educação. 

A proporção de matrículas de estudantes entre 15 e 17 anos no Tocantins, em 2000, correspondeu a 
71% para o ensino fundamental e 29% para o médio. Em 2010, houve decréscimo de 33% para o 
ensino fundamental e acréscimo do mesmo porcentual para o médio, indicando naturalmente a 
transferência de um nível para o outro. 

No mapa a seguir (Figura 100) está representado o analfabetismo por faixa etária no Estado do 
Tocantins. 

. 
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Figura 100 . Analfabetismo por faixa etária em 2010 
Fonte: IBGE, 2010.  



Diagnós

Figura 101. Pr
anos, por classe de
Fonte: IBGE, 2010.

Deve-se ressaltar que o número 

fundamental está abaixo da médi

ao ensino médio, as matrículas 
porcentual de matrículas do Bras

Em 2000, a proporção das moda

Estado foi: 41% ensino fundam
alfabetização de jovens e adultos

O comportamento dessas modali

Figura 102. Propo
estudantes de 18 a
Fonte: IBGE, 2010.

Foi detectado baixo número de c
as Regiões Leste, Nordeste e Ex
creches. Essa ausência pode se
insuficiente nessas regiões. Na F
anos que frequenta creche e pré e

gnóstico da Dinâmica Social e Econômica do Estado do Tocantins 

Inventário Socioeconômico 

Proporção de matrículas de estudantes entre 15 e 1
r classe de ensino (2010) 

E, 2010. 

o número de matrículas no Estado, representado na Figur
xo da média regional (49%), mas acima da média nacional 

atrículas estão acima do porcentual da Região Norte (51
Brasil (63%). 

 das modalidades de ensinos frequentados por estudantes
damental; 47% ensino médio; 9% superior; 2% p

dultos. 

as modalidades pode ser visualizado no gráfico a seguir

Proporção dos níveis de ensino frequentados por 
tes de 18 a 24 anos no Estado do Tocantins (2010) 

E, 2010. 

mero de crianças em creches no município de Dianópolis, 
deste e Extremo Norte apresentem o maior número de c
ia pode ser justificada, uma vez que este tipo de equi

Na Figura 103 está representado o percentual da po
che e pré escola no ano de 2010 no Estado do Tocantins.

 

300 

 
tre 15 e 17 

o na Figura 101, para o ensino 
nacional (37%). Com relação 
Norte (51%), mas abaixo do 

estudantes de 18 a 24 anos no 
ior; 2% pré- vestibular; e 1% 

a seguir (Figura 102). 

 

ianópolis, embora no conjunto 
mero de crianças ausentes de 

equipamento público é 
tual da população entre 0 e 5 

ocantins. 



ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO 

9. Aspectos Sociais 301 

Com relação ao ensino fundamental (Figura 104), destacamos que a Região Leste (envolvendo os 
municípios de Rio do Sono, Lizarda, Novo Acordo, São Félix do Tocantins, Lagoa do Tocantins, Ponte 
Alta do Tocantins e Mateiros) e a Região Nordeste (englobando os municípios de Barra do Ouro, 
Goiatins, Itapiratins, Itacajá, Recursolândia, Campos Lindos, Santa Maria do Tocantins, Bom Jesus do 
Tocantins, Centenário e Pedro Afonso) são aquelas que concentram o menor número de alunos que 
frequentam as unidades escolares do ensino fundamental. Dois fatores devem ser levados em 
consideração: a) a baixa concentração populacional em vários municípios dessas regiões e 
b) crianças que se encontram fora da escola nas zonas rural e urbana. 

As regiões onde concentram o menor número de alunos de ensino médio entre 15 e 17 anos (Figura 
105) são a Sudoeste, Sudeste e Leste. Em relação aos que frequentam o ensino superior, a maior 
parte está concentrada na Região Central, onde se localiza a capital, Palmas. 

Se comparado com a média nacional, o Tocantins apresenta dados superiores ao: a) do ensino regular 
fundamental (12%), b) do ensino médio regular (30%) e c) da educação de jovens e adultos (6%). 
Entretanto, encontra-se abaixo da média nacional em relação aos cursos de graduação (43%). 

Na Tabela 74 e Figuras 106 e 107está a população que frequentava a escola no Tocantins, na Região 
Norte e no Brasil, por raça ou cor. Cabe dizer que os dados foram extraídos dos Censos 2000 e 2010 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  

Tabela 74. População que frequenta escola por raça ou cor no Tocantins 

Ano Raça Situação Brasil Norte Tocantins 

2000 

Branca 

Frequentavam 4.132.948 184.692 18.152 

Não frequentavam 7.694.677 315.421 30.091 

Nunca frequentaram 209.677 18.153 1.161 

Preta 

Frequentavam 442.839 27.534 3.575 

Não frequentavam 988.746 57.332 7.007 

Nunca frequentaram 76.753 8.943 840 

Amarela 

Frequentavam 44.766 1.571 135 

Não frequentavam 40.640 2.040 173 

Nunca frequentaram 1.223 203 0 

Parda 

Frequentavam 2.935.359 410.131 37.879 

Não frequentavam 6.146.196 756.548 61.270 

Nunca frequentaram 384.056 62.271 3.941 

Indígena 

Frequentavam 28.187 7.327 551 

Não frequentavam 56.766 12.171 605 

Nunca frequentaram 13.292 7.886 302 

2010 

Branca 

Frequentavam 3.647.074 172.194 15.871 

Não frequentavam 6.893.724 303.480 25.716 

Nunca frequentaram 113.391 9.111 461 

Preta 

Frequentavam 490.102 42.436 4.996 

Não frequentavam 1.332.508 96.481 12.502 

Nunca frequentaram 33.797 4.753 300 

Amarela 

Frequentavam 92.236 9.264 1.519 

Não frequentavam 179.920 19.066 2.863 

Nunca frequentaram 3.723 514 53 

Parda 

Frequentavam 3.050.624 474.296 36.026 

Não frequentavam 7.738.905 972.647 81.673 

Nunca frequentaram 188.515 36.531 1.790 

Indígena 

Frequentavam 35.451 14.587 845 

Não frequentavam 56.062 15.164 666 

Nunca frequentaram 12.043 8.273 141 

Fonte: IBGE, 2013.. 
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Figura 103. Porcentual da população de 0 a 5 anos que frequentava creche ou pré-escola no Estado do Tocantins, em 2010 
Fonte: IBGE, 2010. 
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Figura 104. Porcentual da população de 6 a 14 anos que frequentava ensino fundamental no Estado do Tocantins em 2010 
Fonte: IBGE, 2010. 
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Figura 105. Porcentual da população de 15 a 17 anos que frequentava o ensino médio no Estado do Tocantins em 2010 
Fonte: IBGE, 2010. 
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Figura 106. Porcentual da população de 18 a 24 anos que frequentava o ensino superior no Estado do Tocantins em 2010 
Fonte: IBGE, 2010. 
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Figura 107 . População analfabeta com 15 anos ou mais - branca, em 2010 
Fonte: IBGE, 2010. 
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Figura 108. População analfabeta com 15 anos ou mais - parda - em 2010 
Fonte: IBGE, 2010. 
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oportunidade de acesso às unida
109 apresentam a população ana

Figura 109. Distribui

Fonte: IBGE, 2010. 

A maior parte da população ana
Regiões Sudeste, Leste e Extremo

nas Regiões Central, Extremo No

Em 2010 (Figura 110) a propo
graduação foi superior à média re

Figura 110. Proporção de p
Fonte: IBGE, 2010. 

Na Foto 16, imagens da unidade d
Arraias da Universidade Federal 
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ência escolar por raça pode ser observada no gráfico no s
a escola é parda e branca. Os negros e os indígenas

o às unidades escolares (Figura 107). Os mapas constante
ulação analfabeta de 15 anos ou mais, branca, parda e indíg

Distribuição da frequência escolar, por raça (2000 - 2010
 

o analfabeta de 15 anos de cor branca ou parda es
 e Extremo Norte. Indígenas analfabetos são encontrados e

xtremo Norte e Centro-Oeste.  

a proporção de pessoas que estudavam em cursos d
 à média regional (36,12%) e à brasileira (53,86%). 

orção de pessoas que cursavam instituições de ensino (201

a unidade do Instituto Federal de Educação em Porto N
e Federal do Tocantins. 

 

308 

no seguir. A maior parte 
indígenas precisam ter mais 

s constantes das Figuras 108 e 
rda e indígena. 

 
2010) 

parda está concentrada nas 
ontrados em maior proporção 

 cursos de nível superior de 

 
nsino (2010) 

orto Nacional e do Campus de 
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Foto 16. (A) Campus do Instituto Federal do Tocantins (IFTO) em Porto Nacional - TO - e (B) 
Universidade Federal do Tocantins em Arraias - TO. 

Os principais investimentos do Estado do Tocantins na área de educação foram feitos na capacitação 
dos profissionais em educação, instrumentalização e construção de escolas e creches, especialmente 
aquelas voltadas para a educação integral.  

Vale ressaltar que o orçamento para o Tocantins na área de educação foi, em 2013, de R$ 
1.043.922.434. Para 2014 o acréscimo foi de 30%, alcançando R$ 1.353.005.446.  

Desde 2000 os governos das esferas federal, estadual e municipal estão se esforçando para melhorar 
a educação no Tocantins e também nos municípios desse Estado. Dentre as medidas consta também 
a elaboração dos Planos Municipais de Educação (PMEs), pelas secretarias municipais de educação.  

Esse plano prevê ações positivas para a inclusão de crianças e adolescentes no sistema educacional. 
De acordo com o Plano Nacional de Educação, os PMEs devem ser elaborados, implementados, 
acompanhados e avaliados também pela sociedade civil, o que implica afirmar que ele é um 
instrumento de gestão horizontal fundamental na gestão da educação de cada uma das unidades 
municipais. 

O Plano é aprovado em forma de Lei, e nele constam as diretrizes, as metas e as ações a serem 
perseguidas pelos gestores municipais. O processo de elaboração do Plano deve ser feito de maneira 
democrática, por meio de conselhos. Os conselhos municipais de educação são também 
instrumentos de governança para garantir a participação dos diversos setores públicos e da 
sociedade civil. Conforme a Pesquisa de Informações Básicas Municipais - Perfil dos Municípios, 
84,8% dos municípios brasileiros tinham conselhos municipais de educação. 

9.4 Trabalho e renda 

Conforme a Síntese dos Indicadores Sociais do IBGE, o trabalho é elemento fundamental para as 
relações sociais e econômicas. Desta forma, os aspectos relacionados ao trabalho estão diretamente 
associados às condições de vida, que incluem elementos como saúde, educação, transporte e 
habitação. Os indicadores apontam por desigualdade no mercado de trabalho brasileiro.  

É importante salientar que a inserção dos trabalhadores brasileiros no mercado ocorre de maneira 
diferenciada, o que implica, por sua vez, o recebimento de rendimentos distintos e, portanto, o 
acesso desigual ao mercado de bens e serviços. Investigar as desigualdades no mercado de trabalho 
torna-se, dessa forma, uma importante fonte de compreensão das desigualdades sociais, além de 
viabilizar a adoção de políticas específicas voltadas para sua redução (IBGE, 2013) 

A B 
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Em 2000 constatou-se que a d
trabalhadoras em todo o País. Co

na taxa de desocupação. Portant

dos trabalhadores em virtude,

contribuiu para reduzir o grau d
podem ser observados na melho
como o índice de GINI da pop
passando de 0,543, em 2005, par

O aumento da formalização de s

década, por meio da Relação An
Ministério do Trabalho e Emp

23 milhões em 1995 para 47 milh

por conta dos serviços, da constr

Embora houvesse avanços na 
trabalhadores na informalidade,
nas Regiões Norte e Nordeste. 

A pesquisa da PNAD apontou 

rendimento mensal entre pess

ganhavam de um a 2 dois 

rendimento (13%). 

Figura 111.  Distribuiç
entre pessoas de 10 
Fonte: IBGE, 2010. 
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e que a dinâmica de mercado incorporou uma série 
 o País. Conforme dados da Pesquisa Mensal de Emprego

Portanto, a diminuição do desemprego, aliada ao aum
 virtude, principalmente, da política de valorização 
o grau de desigualdade no mercado de trabalho ness

s na melhoria dos indicadores que medem as condições de
NI da população ocupada, que sofreu redução progres
 2005, para 0,498 em 2012 (IBGE, 2012:141). 

ização de serviços também pode ser constatado no merc
elação Anual de Informações Sociais, mediante consultas

ho e Emprego. Somente para constar, o número de e
ara 47 milhões em 2012, provocando acréscimo de 51%. O

construção civil e do comércio.  

anços na formalização dos serviços, no Brasil há gra
rmalidade, cerca de 43,1% em 2012. As taxas mais elevad

rdeste.  

 apontou ainda que no Brasil, em 2000 (Figura 111)
ntre pessoas de 10 anos ou mais estava concentrada
 dois alários mínimos, com 25%. Cabe observação daq

Distribuição porcentual por classes de rendimento nomina
s de 10 anos ou mais idade - Brasil, 2000. 
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A Região Norte segue a mesma
regional, 27% ganha entre uum 

salários mínimos. 

Figura 112. Distribuição p
pessoas de 10 anos ou mai

Fonte: IBGE, 2010. 

As classes de rendimento nomin

podem ser visualizadas a seguir

Figura 113. Distribuição p
anos - Tocantins (2010)
Fonte: IBGE, 2010. 
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 a mesma tendência apontada no gráfico anterior, 
ntre uum e dois salários mínimos (Figura 112). Apenas 1%

tribuição porcentual por classes de rendimento nominal m
nos ou mais de Idade - Norte (2000) 

ento nominal mensal, em 2010, entre pessoas de 10 a
a seguir (Figura 113). 

tribuição porcentual de classes de rendimento entre jovens
 (2010) 
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constatar que as pessoas trabalh
40 e 44 horas e na média de 45 a

Figura 114. Distribuição porc

Fonte: IBGE, 2010. 

Em 2010, a faixa que varia entre 

com 13,52%, e da nacional, de 15

A distribuição porcentual de rend

e no Estado do Tocantins, em

115). 

Figura 115. Distribuição porc
Fonte: IBGE, 2013. 
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uição porcentual de pessoas ocupadas por horas trabalhad

aria entre 40 e 44 horas foi de 18,21%, acima, por exemplo
de 15,54%.  

l de renda mensal per capita das famílias urbanas no Bra
m 2000, pode ser devidamente visualizada no gráf

porcentual de renda mensal per capita das famílias u
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No ano de 2000 (Figura 115), c
das famílias urbanas que vai de 
salário mínimo, o Estado do To
Entretanto, essa média sofre dec

dez salários mínimos. 

O comportamento referente a 20

anterior. Nele é possível pe
regional e nacional para rendime
meio salário mínimo. Também 

acima da média regional, mas aba

N o ano de 2010 a faixa de rendim

Região Norte é aquela com 

superior à porcentagem nacional
concentra pessoas (mais de 1/2
País e 1,38% inferior à Região No
a 21% das famílias urbanas do T
superior ao registrado no País (1

O perfil dos jovens entre 15 e 2

Figura 117. Antes, porém, cabe d

que se encontram na faixa etári

assalariadas.  

Figura 117. Perfil dos joven
Fonte: IBGE, 2013. 
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ixa etária entre 25 e 29 anos é quase idêntica à propor

l dos jovens entre 15 e 29 anos ocupados no Tocantins (20

taxa de ocupação entre os jovens de 15 e 29 anos para o E
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Figura 118. Taxa de ocupa
Fonte: IBGE, 2010. 

Figura 119 - Evolução do e

Fonte: IBGE, 2010. 

O emprego formal no Tocantins

(Figura 119). Destacamos aqu
fato de que 42,80% eram mulher

Os jovens que pertencem aos gru
maior número de carteira de trab
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a de ocupação entre jovens de 15 a 29 anos - Tocantins (20

olução do emprego formal no Tocantins (2000 - 2010) 

 Tocantins teve evolução de 2000 para 2010 para todos 

os aqueles que se encontram entre 20 e 24 anos e 25 
mulheres e 38,90% homens. 

em aos grupos de idade entre 20 e 24 anos e 25 e 29 ano
ira de trabalho assinada (Figura 119). 
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Figura 120. Distribuição po
classes de idade (2010) 
Fonte: IBGE, 2010. 

Conforme dados do IBGE para o

atividade foi: i) 1.040 em ativida
serviço industrial de utilidade p
39.148 em serviços; vii) 112.649

Se comparado a 2000, constata
assinada no Tocantins era consid

Figura 121. Proporção
sem carteira de trabal
trabalho assinada e tr
Previdência Social por S

Fonte: IBGE, 2013. 
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ibuição porcentual de pessoas empregadas com carteira

GE para o ano de 2010 (Figura 120), o número de pesso
em atividade mineral; ii) 14.604 na indústria de transfor
utilidade pública; iv) 13.741 na construção civil; v) 40.24
i) 112.649 na administração pública; e vii) 14.684 na agrop

, constata-se que em 2010 a proporção de pessoas sem 
 era considerável (Figura 121). 

 Proporção de pessoas de 10 anos ou mais de idade em
 de trabalho assinada, trabalhadores domésticos sem ca
inada e trabalhadores por conta própria que contribuem
ocial por Sexo - Tocantins 
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Muitos jovens que residem no E
eles estarem à busca do primei

estudo. A maior parte que não e

anos, tendência regional e nacion

Figura 122. Jovens en
Fonte: IBGE, 2010. 

O mapa referente à Figura 124

Constata-se que Bandeirantes do
Miranorte, Lagoa da Confusão, C

do Bom Jesus, Aurora do Tocan
índices, ou seja, onde há maior ín

A proporção de pessoas com ma
Figura 123. 

Figura 123
sexo - Tocantins
Fonte: IBGE, 201

Nessa faixa etária há grande part
os idosos já terem completado
pela necessidade de complement
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idem no Estado trabalham na informalidade. Uma justific
do primeiro emprego ou eles se esforçam para concilia

 que não está economicamente ativa encontra-se na faixa 
al e nacional. 

Jovens entre 15 e 29 anos por situação de atividade 
 

igura 124 ilustra a situação dos empregos informais no E
eirantes do Tocantins, Nova Olinda, Santa Maria do Tocan
onfusão, Crixás do Tocantins, Silvanópolis, Conceição do T
 do Tocantins, Combinado e Silvanópolis foram os munic
á maior índice de trabalho informal no Estado 

as com mais de 60 anos ocupadas, por sexo, em 2010, pod

23. Proporção de pessoas com mais de 60 anos ocupad
Tocantins (2010) 

 IBGE, 2010. 

rande parte de trabalhadores na informalidade. Uma expli
pletado o seu ciclo produtivo. O retorno ao trabalho se dá
mplementação de renda e também na busca pela socializa
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ra conciliar o trabalho com o 
e na faixa etária entre 15 e 19 

 

mais no Estado do Tocantins. 
a do Tocantins, Recursolândia, 
eição do Tocantins, Ponte Alta 
 os municípios com os piores 

, pode ser observada na 

 
nos ocupadas, por 

 Uma explicação seria o fato de 
alho se dá fundamentalmente 

a socialização. 
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Figura 124. Trabalho informal no Estado do Tocantins em 2010 

Fonte: IBGE, 2010. 
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A proporção de aposentados, 
Região Norte e para o Brasil, no a

Figura 125
pensionistas 
Fonte: IBGE, 201

A proporção de pessoas de 10 o
2010 foi a seguinte: i) 60,19% p

v) 0,45% sem declaração; e vi) 0,

Em suma, entre 2005 e 2013 o
ordem de 52%, correspondendo

setor de produção que apresent

seguido da extrativa mineral (11

setor que mais cresceu foi o s
(23.028 novos empregos) e da a
mas quando se compara com 
importante: a administração p
Observa-se uma perda de impo
processo de implantação do Est
começado a se destacar na geraçã

Tabela 75. Variação absoluta, 
Tocantins no período 2005-2013

Setor 

Extrativa mineral 

Indústria de transformação 

Serviços industriais de utilidade públic

Construção civil 

Comércio 

Serviços 

Administração pública 

Agropecuária, extração vegetal, caça e 

Total 

Fonte: MTE. Relação de Informações
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ntados, em 2008, correspondeu a 61%, acima da média 
Brasil, no ano de referência (Figura 125). 

125. Distribuição porcentual dos aposentados e/
ionistas - Tocantins (2008) 

 IBGE, 2010. 

as de 10 ou mais anos de idade ocupadas, por cor ou 
 60,19% pardos; ii) 30,79% brancos; iii) 7,69% negros; i

e vi) 0,23% amarelos. 

 e 2013 o Estado do Tocantins experimentou um aume
spondendo a 88.415 novos empregos, conforme observa

apresentou maior crescimento porcentual foi o setor d
ineral (118%) e da indústria de transformação (93%). Em

eu foi o setor de serviços (28.751 novos empregos), se
gos) e da administração pública (16.672 novos empregos

ara com o desempenho no período de 2005 a 2013
stração pública foi o setor econômico que mais gerou
a de importância do setor, o que é condizente com o 
ção do Estado. Deve-se ressaltar também o fato de outr

na geração de emprego. 

bsoluta, variação relativa e crescimento médio anual do e
2013, por setores 

Emprego 
(2005) 

Emprego 
(2013) 

Variação 
Absoluta 

603 1.320 717 

8.698 16.826 8.128 

ade pública 2.313 3.222 909 

6.909 12.418 5.509 

24.785 47.813 23.028 

22.498 51.249 28.751 

90.820 10.7492 16.672 

tal, caça e pesca 12.495 1.7196 4.701 

169.121 25.7536 88.415 

formações Sociais Anuais (RAIS), 2005 e 2013. Cálculo dos auto

319 

 da média apresentada para a 

 
ntados e/ou 

cor ou raça, no Tocantins para 
negros; iv) 0,65% indígenas; 

 um aumento do emprego da 
e observado na Tabela 75. O 
i o setor de serviços (127%), 
93%). Em termos absolutos, o 

pregos), seguido do comércio 
empregos). Pode não parecer, 
5 a 2013 há uma mudança 
is gerou empregos até então. 
 com o ciclo de maturação do 
to de outras atividades terem 

nual do emprego no Estado do 

Variação 
Relativa 

Crescimento 
Médio Anual 

118,9 10,3 

93,4 8,6 

39,3 4,2 

79,7 7,6 

92,9 8,6 

127,8 10,8 

18,4 2,1 

37,6 4,1 

52,3 5,4 

lo dos autores. 
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A análise da Figura 126 permite 

da administração pública, respon

serviços e do comércio. Obser

transformação no emprego, pa
participação foi observada para 
42% em 2013, o que mostra a me

Figura 126. Participação d
Fonte: MTE. Relação de Infor

Em relação às Regiões-Program
maior crescimento do emprego
11,0%), conforme apresentado
1.138 novos empregos. Considera
apresentou o menor crescimento
Palmas, experimentou um crescim

Tabela 76. Variação absoluta, va
Tocantins no período 2005-2013

Região-Programa/Estado

Bico do Papagaio 

Central 

Centro-Oeste 

Leste (Jalapão) 

Nordeste 

Noroeste 

Norte 

Sudeste 

Sudoeste (Ilha do Bananal) 

Sul 
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os apresentados na Tabela 75, nenhum dos setores de pro
ível de emprego.  

6 permite constatar que o setor que mais emprega no Esta
, respondendo por cerca de 42% do emprego em 2013
. Observa-se, ainda, um crescimento na participaçã

prego, passando de 5% em 2005 para 7% em 2013. 
vada para o setor de administração pública, passando de 
ostra a melhoria no processo de gestão e gastos públicos.

ticipação dos setores no emprego no Estado do Tocantins p
o de Informações Sociais Anuais (RAIS), 1995 e 2007. Cálculo d

Programa do Estado do Tocantins, observa-se que o 
o emprego no período 2005-2013, em termos porcent
resentado na Tabela 76, embora, em termos absolu

. Considerando os termos porcentuais, verificou-se que a 
escimento, da ordem de 4,2%. A região central, a qual pert
 um crescimento absoluto de 38.896 novos empregos. 

bsoluta, variação relativa e crescimento médio anual do e
2013, por Região-Programa 

tado 
Emprego Total Variaç

Absolu2005 2013 

7.988 14.499 6.511

90.652 129.548 38.896

9.414 14.288 4.874

874 2.012 1.138

2.426 4.064 1.638

9.999 16.227 6.228

22.280 38.555 16.275

5.214 9.851 4.637

4.542 6.615 2.073

15.732 21.877 6.145
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res de produção considerados 

ga no Estado do Tocantins é o 
em 2013, seguido do setor de 

participação da indústria de 
em 2013. A maior perda de 
ssando de 54% em 2005 para 
 públicos. 

 
Tocantins para 2005 e 2013 

. Cálculo dos autores. 

e que o Leste Jalapão obteve 
rcentuais (da ordem de 

os absolutos, foram criados 
se que a Região-Programa Sul 

a qual pertence o município de 
 

nual do emprego no Estado do 

riação 
soluta 

Variação Média 
Anual 

6.511 7,7 

38.896 4,6 

4.874 5,4 

1.138 11,0 

1.638 6,7 

6.228 6,2 

16.275 7,1 

4.637 8,3 

2.073 4,8 

6.145 4,2 



9. Aspectos Sociais 

Região-Programa/Estado

Tocantins 

Fonte: MTE. Relação de Informações

A partir dos dados apresentados

Central, respondendo por 50% d
entanto, também é possível cons

e Sudeste apresentaram um cre

respectivamente, no ano de 2005

Figura 127. Partic
do Tocantins para 
Fonte: MTE. Relaçã
Cálculo dos autores.

9.5 Índice de Desenvolvim
Municipal (IDH-M) 

O Estado do Tocantins melhorou
passou para o 14° Estado com me

Nos últimos 20 anos o Tocantin
1991, o Estado apresentava o ID
em duas décadas de 0,469. Entr
jovens de 15 anos ou mais está a
melhoria significativa (Figura 12

                                                            
[70] O Índice de Desenvolvimento Huma

vida e o desenvolvimento econômic
Programa das Nações Unidas para 
aspectos são medidos da seguinte
conhecimento (educação): média d
digno (renda). Este componente é m
habitante.  
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tado 
Emprego Total Variaç

Absolu2005 2013 

169.121 257.536 88.41

formações Sociais Anuais (RAIS), 2005 e 2013. Cálculo dos auto

resentados na Figura 127 constata-se que o emprego se c
por 50% do emprego total em 2013, seguido da Região 

ssível constatar que as regiões programa do Bico do Papag
m um crescimento na participação no emprego, passan

no de 2005, para 16 , 2, 15 e 4%, respectivamente, para o an

Participação das Região-Programa no emprego no E
ntins para os anos 2005 e 2013 
TE. Relação de Informações Sociais Anuais (RAIS), 1995 e
s autores. 

lvimento Humano (IDH) e Índice de Desen

 melhorou o seu Índice de Desenvolvimento Humano[70

do com melhor Índice de Desenvolvimento Humano.  

Tocantins apresentou índice de 89%, considerado com
ntava o IDH-M de educação de 0,155. Em 2010, alcançou 0
,469. Entre os itens que compõem o indicador, a taxa de

mais está abaixo da taxa brasileira. O atendimento à educa
(Figura 128). 

                    
ano é uma medida concebida pela Organização das Nações Uni

ico da população. Atualmente, é elaborado o Relatório de Desenv
ra o Desenvolvimento (PNUD), fundamentado em três aspectos: s
te forma: i) uma vida longa e saudável (saúde): expectativa de 
 de anos de estudos (adulto) e anos esperados de escolaridade
 medido pela Renda Nacional Bruta (RNB), com base na paridade
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riação 
soluta 

Variação Média 
Anual 

8.415 5,4 

lo dos autores. 

prego se concentra na Região 
gião Norte, com 15%. No 

do Papagaio, Nordeste, Norte 
go, passando de 5, 1, 13 e 3, 

para o ano de 2013. 

 
prego no Estado 

), 1995 e 2007. 

senvolvimento Humano 

70] - IDH, de 25° em 1991, 
 

erado como índice médio. Em 
 alcançou 0,624, com diferença 
r, a taxa de analfabetismo dos 

to à educação também sofreu 

nidas para avaliar a qualidade de 
nvolvimento Humano (RDH) pelo 
: saúde, educação e renda. Estes 
e vida ao nascer; ii) o acesso ao 
de (crianças); iii) padrão de vida 
de de poder de compra (PPC) por 
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Figura 128. Evoluçã
Fonte: IBGE, 2010.

As médias para o IDH - M são ass
(alto); c) de 0,600 a 0,699 (méd
deste contexto, o Estado não tem

dez com nível alto, 105 com n

município com IDH abaixo de 0,5

Tabela 77. IDH - M por Municípi

NÍVEL 

Muito Alto 

Alto 

Médio 
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Evolução do IDH no Estado do Tocantins (1991 - 2000 
, 2010. 

M são assim consideradas: a) acima de 0,800 (muito alto)
,699 (médio); d) 0,500 a 0,599 (ruim); e) de 0 a 0,499 (m
o não tem nenhum município que apresenta índice muito
05 com nível médio e 24 com índice baixo. Não foi c

aixo de 0,500. Na Tabela 77 estão os índices do IDH-M. 

r Município de 2010 

MUNICÍPIO 

0 

Palmas 

Paraíso do Tocantins 

Gurupi 

Araguaína 

Guaraí 

Porto Nacional 

Pedro Afonso 

Alvorada 

Colinas do Tocantins 

Dianópolis 

Novo Alegre 

Aurora do Tocantins 

Araguaçu 

Lajeado 

Oliveira de Fátima 

Silvanópolis 

Peixe 

Cristalândia 

Natividade 

Tocantinópolis 

Dueré 

Aurora do Tocantins 

Araguaçu 
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2000 - 2010) 

uito alto); b) de 0,700 a 0,799 
 a 0,499 (muito baixo). Diante 

ice muito alto. Entretanto, há 
. Não foi constatado nenhum 

 

ÍNDICE 

0 

0,788 

0,764 

0,759 

0,752 

0,741 

0,740 

0,732 

0,708 

0,701 

0,701 

0,699 

0,697 

0,697 

0,689 

0,685 

0,685 

0,684 

0,683 

0,683 

0,681 

0,679 

0,677 

0,675 
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NÍVEL MUNICÍPIO ÍNDICE 

Palmeirópolis 0,673 

Ananás 0,671 

Colméia 0,671 

Xambioá 0,671 

Augustinópolis 0,670 

Formoso do Araguaia 0,670 

Tupirama 0,670 

Pugmil 0,669 

Presidente Kennedy 0,669 

Sucupira 0,667 

Abreulândia 0,665 

Aliança do Tocantins 0,663 

Santa Tereza do Tocantins 0,662 

Miranorte 0,662 

Cariri do Tocantins 0,662 

Jaú do Tocantins 0,662 

Nova Rosalândia 0,661 

Pau D´arco 0,661 

Lavandeira 0,660 

Bom Jesus do Tocantins 0,660 

Fortaleza do Tabocão 0,659 

Sandolândia 0,659 

Caseara 0,658 

Aguiarnópolis 0,657 

Talismã 0,654 

Palmeiras do Tocantins 0,650 

Aparecida do Rio Negro 0,651 

Arraias 0,651 

Santa Rita do Tocantins 0,651 

Itaporã do Tocantins 0,650 

Pium 0,650 

Axixá do Tocantins 0,649 

Buriti do Tocantins 0,649 

Cachoeirinha 0,648 

Angico 0,648 

Porto Alegre do Tocantins 0,645 

Crixás do Tocantins 0,644 

Lagoa da Confusão 0,643 

Nazaré 0,643 

São Valério da Natividade 0,643 

Babaçulândia 0,642 

Pequizeiro 0,642 

Barrolândia 0,642 

Ponte Alta do Tocantins 0,641 

Monte do Carmo 0,640 

Piraquê 0,640 

São Miguel do Tocantins 0,640 
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NÍVEL MUNICÍPIO ÍNDICE 

Carmolândia 0,640 

Araguacema 0,639 

Luzinópolis 0,639 

Novo Acordo 0,639 

Novo Jardim 0,639 

Bernardo Sayão 0,638 

Bandeirantes do Tocantins 0,638 

Wanderlândia 0,638 

Santa Terezinha do Tocantins 0,637 

Almas 0,636 

Santa Maria do Tocantins 0,634 

Taguatinga 0,634 

Araguatins 0,631 

Marianópolis do Tocantins 0,631 

Nova Olinda 0,631 

Filadélfia 0,621 

Goianorte 0,621 

Chapada da Natividade 0,620 

Ipueiras 0,620 

Monte Santo do Tocantins 0,620 

Chapada de Areia 0,619 

Itaguatins 0,616 

Rio dos Bois 0,616 

Santa Fé do Araguaia 0,616 

Itacajá 0,612 

Rio da Conceição 0,608 

Madeiros 0,607 

Sampaio 0,606 

Couto Magalhães 0,605 

Pindorama do Tocantins 0,605 

São Bento do Tocantins 0,605 

Araguanã 0,604 

Sítio Novo do Tocantins 0,604 

Barra do Ouro 0,603 

Ponte Alta do Bom Jesus 0,603 

Itapiratins 0,601 

Taipas do Tocantins 0,601 

Rio do Sono 0,600 

Baixo 

Muricilândia 0,596 

Paranã 0,595 

Santa Rosa do Tocantins 0,595 

Carrasco Bonito 0,594 

Aragominas 0,593 

Conceição do Tocantins 0,592 

Tocantínia 0,589 

Tupiratins 0,587 

Juarina 0,584 
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NÍVEL MUNICÍPIO ÍNDICE 

Dois Irmãos do Tocantins 0,583 

Praia Norte 0,583 

Darcinópolis 0,581 

Maurilândia do Tocantins 0,580 

Lagoa do Tocantins 0,579 

Goiatins 0,576 

São Félix do Tocantins 0,574 

São Sebastião do Tocantins 0,573 

Riachinho 0,572 

Palmeirante 0,571 

Lizarda 0,570 

Esperantina 0,570 

Centenário 0,569 

Campos Lindos 0,544 

Recursolândia 0,500 

Fonte: IBGE, 2013. 

Na Figura 130 tem-se o mapa do IDH-M para o Estado do Tocantins e a distribuição pelos níveis. 

Em análise de clusters dos dados do IDH-M, é possível verificar que as regiões do Estado têm fortes 
variações. No Jalapão, por exemplo, encontramos o município de São Félix do Tocantins com IDH-M 
baixo, tendência esta apresentada em outros municípios da região.  

Destaca-se que até 2010, entre os municípios que estavam abaixo da linha de pobreza nos Estados da 
Região Norte, 14 estavam localizados no Tocantins, o que expressa a fragilidade do IDH-M dessas 
unidades. 

Apesar do exemplo citado, deve-se ressaltar que vários municípios pequenos melhoraram os seus 
índices. Este é o caso de Monte Santo do Tocantins, considerado um dos três municípios brasileiros 
que tiveram o maior avanço no campo da educação. 

Monte Santo do Tocantins tem apenas nove escolas. Em 2009, esse município superou a meta do 
IDEB, com 3,9 da meta de 3,8 para o 5° ano do ensino fundamental e com 4,3 da meta de 3,5 para o 9° 
ano. 

9.6 Habitação 

A distribuição porcentual dos domicílios por adequação de moradia para os períodos de 2000 e 2010 
pode ser visualizada na Figura 129. É importante salientar que em 2010 houve redução de moradias 
da política habitacional. O mapa da Figura 131 aponta as condições de domicílio por município. 
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Figura 129. Distrib
moradia (2000 -
Fonte: IBGE, 2010.

Apesar de redução de 10.000 m
Estado corresponde a 59.000 mo
Casa, Minha Vida, têm contribuíd

Foto 17. (A) Unidades h
das unidades habitacion

9.7 Benefícios sociais 

Há um esforço do governo f
lançou o Plano Brasil sem Miséri
em junho de 2011 e agrega estra
significativos, pois retirou da situ

O Plano Brasil sem Miséria 
serviços e inclusão produtiva, e c

No eixo referente à garantia de r
Programas Bolsa Família, o Bene

O Cadastro Único Busca Ativa 
informações sobre as famílias de
O cadastro serve também para
famílias brasileiras pobres e or
público-alvo do cadastro são fam
ele inclui as famílias em extrema 
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Distribuição porcentual dos domicílios por adequa
 2010) 

, 2010. 

 10.000 moradias, ou 16,9%, de 2007 para 2008, o 
 59.000 moradias. As políticas públicas habitacionais, como
contribuído para a redução desse déficit (Foto 17).  

 

Unidades habitacionais em Araguacema e (B) placa de sinalizaç
abitacionais em Colinas do Tocantins. 

verno federal em combater a miséria no Brasil. Para alc
sem Miséria, que tem como principais parceiros as prefeit
rega estratégias por eixo temático. Cabe ressaltar que 

rou da situação de extrema pobreza 16,4 milhões de brasil

 está distribuído em três grandes eixos: garantia d
dutiva, e conta com mais de 100 ações.  

rantia de renda o destaque recai para a transferência de 
lia, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a Ação Bra

sca Ativa constitui uma das ações do Programa. Esse c
famílias de baixa renda, identificando a situação socioecon
bém para o governo (federal, estadual ou municipal) c
bres e organizar a oferta de serviços públicos para 

tro são famílias com renda mensal total de até três salário
 extrema pobreza (BRASIL, 2013:11).  

B 
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or adequação da 

008, o déficit habitacional do 
nais, como o Programa Minha 

 
inalização de obras 

il. Para alcançar as metas, ele 
prefeituras. Ele foi lançado 

ar que o plano teve resultados 
s de brasileiros. 

garantia de renda, acesso aos 

ncia de renda por meio dos 
 a Ação Brasil Carinhoso. 

ma. Esse cadastro registra as 
 socioeconômica de cada uma. 
unicipal) conhecer melhor as 
s para essa população. (...) O 
três salários mínimos, ou seja, 



ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO 

9. Aspectos Sociais 327 

 
Figura 130.  Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) do Tocantins em 2010 
Fonte: IBGE, 2010. 
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Figura 131. Domicílios por condição de ocupação em 2010 
Fonte: IBGE, 2010. 
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Após o cadastramento as família
ações do Brasil sem Miséria que

Bolsa Família; ii) Programa Na

iii) Assistência Técnica e Extensã
Rurais; v) Programa Bolsa Verd

vii) Tarifa Social de Energia Elét
Vida; xi) Aposentadoria para Don
Deficiência; xiv) Isenção de Taxa 

Infantil (PETI). 

Na Figura 132 está disponível co

capita até meio salário mínimo e

de 2012, no Brasil, na Região Nor

Figura 132. Proporção de
mínimo e beneficiárias do 
Fonte: IBGE, 2013. 

O Bolsa Família é um programa 
de pobreza e extrema pobreza, o
que esse recurso seja utilizado p
Para receber o benefício as famíli
até 7 anos devem ser vacinadas
fazerem o pré - natal; e c) frequên

Há outros programas voltados 
Continuada da Assistência Social
um salário mínimo ao idoso (c
apresentem deficiência de qual
família seja beneficiada com o B
ii) BPC na escola - é um prog
apresentem qualquer tipo de d
concebido para beneficiar famíli
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 as famílias podem participar de programas sociais. Exemp
iséria que utilizam Cadastro Único para selecionar benefi
grama Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Empreg
 e Extensão Rural (ATER); iv) Programa de Fomento a At

Bolsa Verde; vi) Programa Água para Todos; vi) Program
nergia Elétrica; viii) Telefone Popular; ix) Carta Social; x)
ia para Dona de Casa; xii) Carteira do Idoso; xiii) Passe Livr
o de Taxa em Concursos Públicos; e xv) Programa de Erra

ponível contém gráfico com  a proporção de famílias que
ínimo e beneficiárias do Bolsa Família, inscritas no 

Região Norte e no Estado do Tocantins. 

oporção de famílias que possuem renda per capita até 
ciárias do Bolsa Família, inscritas no Cadastro Único (2012

rograma de transferência direta de renda que beneficia f
 pobreza, ou seja, que se encontram em vulnerabilidade s
utilizado pela família na complementação alimentar e na 
io as famílias aceitam algumas condições do governo feder
 vacinadas e ter acompanhamento nutricional; b) necess
c) frequência escolar para crianças entre 6 e 17 anos. 

 voltados para a transferência de renda, como: i) Ben
ncia Social (BPC) - é um tipo de benefício que garante o pa
o idoso (com 65 anos ou mais) e a outras pessoas de 
ia de qualquer natureza (física, mental, sensorial e intel
a com o BPC, ela deve receber renda inferior a um quarto
 um programa criado para que crianças e adolescente
 tipo de deficiência frequentem a escola; e iii) Ação Br
ciar famílias em situação de extrema pobreza que tinham
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iais. Exemplos de programas e 
nar beneficiários: i) Programa 
 e Emprego (Pronatec BSM); 

ento a Atividades Produtivas 
i) Programa Luz para Todos; 
 Social; x) Minha Casa, Minha 
 Passe Livre para Pessoas com 
a de Erradicação do Trabalho 

mílias que possuem renda per 
itas no Cadastro Único no ano 

 
até meio salário 

nico (2012). 

 beneficia famílias em situação 
bilidade social. A orientação é 
ntar e na educação dos filhos. 

ederal, como: a) crianças 
 b) necessidade das gestantes 

 

o: i) Benefício de Prestação 
arante o pagamento mensal de 
ssoas de qualquer idade que 

rial e intelectual). Para que a 
um quarto do salário mínimo; 
dolescentes até 18 anos que 
i) Ação Brasil Carinhoso - foi 
ue tinham filhos com idade de 
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até 15 anos, dando atenção especial aqueles que se encontravam na faixa etária de 0 a 6 anos. Além 
da transferência recebe reforço de ações de saúde e educação, como: a) acesso a creches; 
b) distribuição de doses de vitamina A para crianças entre 5meses e 5 anos nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS); c) campanhas de vacinação; d) oferta de sulfato ferroso na Rede de Atenção Básica de 
Saúde; e) distribuição gratuita de outros medicamentos, especialmente para a asma; e f) programa 
Saúde na Escola. 

O Bolsa Família também está vinculado a outros programas. Destacamos o Programa de Erradicação 
do Trabalho Infantil (PETI)[71]. A Portaria 458, de 04 de outubro de 2001, fixou diretrizes para o 
PETI, tendo como público-alvo as famílias que ganhavam até meio salário mínimo e que tinham 
crianças e adolescentes de 7 a 14 anos trabalhando em atividades e também priorizando tirar 
crianças e adolescentes da exploração de mão de obra. 

Convém dizer que o programa está vinculado ao CadÚnico. Logo, houve unificação do PETI ao Bolsa 
Família. Esta integração se deu por meio da Portaria 666, de 30 de dezembro de 2005. O PETI, 
anterior à portaria, era destinado às famílias com renda per capita até meio salário mínimo. Com a 
integração dos programas as famílias beneficiadas tiveram a renda modificada para o valor per 
capita igual ou inferior a R$ 100,00.  

O PETI, somado ao Programa Bolsa Família, permitiu minimizar o trabalho infantil no Brasil. 
Conforme informações do Censo de 2000, o Brasil tinha 3.935.489 crianças e adolescentes em 
situação de trabalho, sendo São Paulo com o maior número (616.867), seguido por Minas Gerais 
(443.618). 

Em 2010 houve pequena redução nesses números, com diferença de 528.972 crianças, ou redução 
de 13,4%, pouco para um intervalo de dez anos. São Paulo e Minas Gerais ainda lideram o ranking, 
com 553.912 e 349.999, respectivamente. 

No Estado do Tocantins, até outubro de 2014, o total de beneficiários do Programa Bolsa Família 
perfaz 117.671 famílias. Os municípios com maior número de beneficiários do programa são: Palmas 
com 10.425, Araguaína com 10.079, Gurupi com 4386 e Porto Nacional com 3725. Os municípios de 
Oliveira de Fátima (80), Tupirama (116) e Crixás do Tocantins (134) possuem os menores 
quantitativos de beneficiários do Bolsa Família.  

Em relação às Regiões-Programa, o Programa Bolsa Família atende às regiões nas seguintes 
proporções, conforme demonstrado na Tabela 78 e Figura 133. 

Ao analisar a Tabela 78 e a Figura 133, é possível constatar que a Região-Programa Extremo Norte 
(Bico do Papagaio) apresentou o maior número de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família, 
perfazendo o total de 62.221 famílias, ou 53% do total de beneficiários do Estado. Em contrapartida, 
a Região-Programa Sudoeste (Ilha do Bananal) apresenta-se com o menor porcentual de 
beneficiários, 1%, equivalente a 1567 famílias. 

  

                                                             
[71] O PETI foca as suas ações na família. Conforme a Portaria 458/2001, os objetivos desse programa são: erradicar, em parceria com 

os diversos setores governamentais e da sociedade civil, o trabalho infantil nas atividades perigosas, insalubres, penosas ou 
degradantes nas zonas urbana e rural; possibilitar o acesso, a permanência e o bom desempenho de crianças e adolescentes na 
escola; implantar atividades complementares à escola; conceder uma complementação mensal de renda - Bolsa Criança Cidadã - 
às famílias; proporcionar apoio e orientação às famílias beneficiadas; promover programas e projetos de qualificação profissional e 
de geração de trabalho de renda junto às famílias (RIBEIRO; SILVA, 2013: 23 - 24). 
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Figura 133. Porcentual de Bolsa
Fonte: Adaptado de PORTAL BOLSA 
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Foto 18. Defensoria Pública do Estado do 
Tocantins no município de Colinas do 
Tocantins. 

De acordo com o Mapa da Violência de 2012, elaborado pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino- 
Americanos - CEBELA(WAISELFISZ, 2012), o Estado é o 12º no ranking, com taxa de cinco 
homicídios femininos por 100 mil mulheres. 

Os principais tipos de violência contra a mulher são: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A 
maioria dos casos ocorre no âmbito doméstico e familiar. Neste caminho, a Lei Maria da Penha 
tornou-se um instrumento que pode auxiliar as vítimas no acolhimento na punição aos responsáveis 
pelos delitos.  

Cabe mencionar a rede de atuação dos setores públicos e não governamentais. Destacamos o 
trabalho desempenhado por instituições como Superintendência de Políticas Públicas para as 
Mulheres, conselhos de direitos (formado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Mulher e outros 
19 conselhos municipais), organizações não governamentais, centros de atendimento à mulher em 
situação de violência, delegacias, varas especializadas, núcleos especializados na defensoria pública, 
serviços de acolhimento e atenção à saúde das mulheres em situação de violência.  

No Estado, segundo a Secretaria de Segurança Pública (2014), de janeiro a dezembro de 2012 foram 
registradas 75 ocorrências com morte contra mulher. Foram 5.870 as ocorrências de crime contra a 
mulher sem morte, sendo: 90 ocorrências por tentativa de homicídio, 1.915 por lesão corporal 
dolosa, 3.761 por ameaças, 90 ocorrências por tentativa de homicídio, 1.915 lesões corporais dolosas 
e 110 ocorrências de outras lesões. As mulheres com idade entre 18 e 24 anos foram as que mais 
sofreram agressão dolosa. 

Ainda em 2012, foram cometidos 475 crimes contra a liberdade sexual. Destes, 416 foram estupros, 
54 tentativas de estupro e cinco atentados de violência ao pudor. 

Segundo o DATASUS, DPRF (2013), em 2010 o Tocantins tinha 400.000 veículos. O número de 
mortos em acidentes de trânsito em 2010 foi de 529. No ano seguinte foram registrados 531 óbitos. 
Nas rodovias federais o número foi de 115 em 2010 e 123 em 2012.  

Houve aumento de 2% para acidentes com vítimas no ano de 2011. Se estabelecida série histórica de 
2007 a 2011, esse acréscimo chegou a 50%. De 2007 a 2011, houve redução de 21% para vítimas de 
pedestres (mortos e feridos). De 2008 a 2011 houve aumento de 41% para vítimas (mortos e 
feridos) de motociclistas e de 2007 a 2011, redução de 17% para vítimas (mortos e feridos) de 
ciclistas. 
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Conforme o Mapa da Violência de 2012 (WAISELFISZ, 2012), em 2010 o Estado registrou 145 
mortes por armas de fogo. Destacamos que de 2000 até 2010 houve aumento significativo de 17,9%, 
o que coloca o Tocantins na 22ª posição dos Estados da federação. 

Convém ressaltar que a população brasileira até essa data tinha acesso com facilidades a armas de 
fogo. Desta forma, das 15,2 milhões existentes, 6,8 eram registradas e 8,5 não eram registradas. A 
cultura da violência fez com que o Conselho Nacional do Ministério Público realizasse a campanha 
“conte até dez”. O estudo foi elaborado a partir de inquéritos policiais de homicídios ocorridos entre 
2011 e 2012.  

No Brasil, a taxa de homicídios em 1996 era de 24,8 por 100 mil habitantes. Em 2011 houve 
crescimento para 27,1 por 100 mil habitantes. A taxa de homicídios juvenis, que era de 42,4 por 
100 mil jovens saltou para 53,4. 

Em 2011 o País tinha um contingente de 34,5 milhões de jovens na faixa etária de 15 a 24 anos, o que 
representava 18,0% dos 192,3 milhões de pessoas projetadas para a nação, pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística. 

A partir da década de 1980, 52,9% das mortes de jovens eram causadas por fatores externos. 
A diminuição do número de mortes ainda é tímida, apesar das ações pontuais de políticas públicas 
para o enfrentamento sobre esta questão. 

No caso do Tocantins, 31,7% dos jovens morreram de causas naturais e 68,3% devido a causas 
externas. Destes, 15,7% de acidentes de trânsito, 5,3% por suicídios, 26,1% por homicídio e 61,1% 
de violências. Com relação à população não jovem (abaixo de 15 anos), 84,6% faleceu por morte 
natural e 15,4% por causas externas. Sendo assim, 4,6% das mortes foram por homicídios, 0,8% 
devido a suicídios, 5,7% por acidentes de trânsito e 11,1% devido a outras violências. A Figura 133 
apresenta o Mapa de Óbitos para o Estado do Tocantins. 

Deve-se ressaltar que a taxa de homicídios sobre a população total para o Tocantins, em 2012, foi 
26,2, abaixo da média do Brasil, que foi de 29,0, e também de Estados como Pará (41,7), Amazonas 
(36,7), Amapá (35,9) e Rondônia (32,9). No mesmo ano, o Estado ocupavou a 21ª posição no ranking 
de homicídios do Brasil.  

Municípios como Pugmil, Aurora do Tocantins, Porto Alegre do Tocantins, São Félix do Tocantins, 
Lageado, Itapiratins, Abreulândia, Barra do Ouro e Itaporã do Tocantins foram as unidades que 
registraram o menor número de homicídios, sendo a maior parte das mortes considerada como de 
cunho natural. 

A Tabela 79 apresenta as taxas de homicídio para o Estado do Tocantins entre 2002 e 2012[72]. 

Tabela 79. Taxa de homicídios (2002 - 2012) por 100.000 habitantes no Estado do Tocantins 

Ano Taxa 

2002 14,9 

2003 18,3 

2004 16,4 

2005 15,5 

2006 17,7 

2007 16,5 

2008 18,1 

                                                             
[72] Neste tópico foram também utilizados dados sistematizados em WAISELFISZ (2012, 2012a, 2013, 2014). 
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em 2002 (58,6%) tornou-se ainda maior em 2011 (71,4%); v) a vitimização negra salta de 42,9% em 
2002 para 153,4% em 2011.  

O Mapa de óbitos no Estado do Tocantins  para o ano de 2010 pode ser visualizado por meio da 
Figura 136. 

Na população jovem entre 15 e 24 anos no Brasil é importante mencionar que: i) o número de 
homicídios de jovens brancos caiu de 6.596 em 2002 para 3.973 em 2011, ou decréscimo de 39,8%; 
ii) as vítimas de jovens negros cresceram de 11.321 para 13.405, para o mesmo período, ou 
porcentual de acréscimo de 26,4%; iii) a participação dos jovens brancos no total de homicídios do 
País caiu de 36,7% para 22,8% em 2011; iv) a participação dos jovens negros no total de homicídios 
do País, que em 2002 foi de 63%, saltou para 76,9% em 2011; v) a vitimização de jovens negros 
passou de 71,6% no ano de 2002 para 237% em 2011, maior ainda que a vitimização da população 
total que foi de 153,4%.  

No Tocantins, o porcentual de homicídios para a população total branca, de 2002 a 2011, foi de 55%. 
A taxa de homicídios para população total negra, no mesmo período, foi de 105,8% (INSTITUTO 
SANGARI, 2014).  

No que diz respeito à população jovem branca, no Estado, os homicídios (por 100 mil habitantes) 
correspondeu a 18,6%, enquanto a negra foi de 40,8% para o ano de 2011 (INSTITUTO SANGARI, 
2014). 

No Brasil, vários fatores vitimaram 608.462 crianças e adolescentes entre 1981 e 2010. Esse 
crescimento foi maior na década de 1980, quando houve registro de vítimas de 22,4%, com 
incremento de 10,6% devido ao aumento populacional. Nessa década, os óbitos sofreram acréscimo 
de 4,3%.  

A mortalidade cresceu mais em vítimas de homicídios. Desta feita, passou de 0,7% para 11,5% e nos 
acidentes de transporte, passando de 2% para 11,5% do total de mortes de <1 a 19 anos de idade. 

Em 2010: i) 43,3% das crianças e dos adolescentes foram assassinadas; ii) 27,2% tiveram óbito em 
acidentes de transporte; iii) 19,7% faleceram por causas externas; iv) as três causas representam 
90% do total de mortes de crianças e adolescentes por causas externas.  

O porcentual do número de óbitos por acidentes de transportes no Tocantins foi de 9,2%, entre 2000 
e 2010, ocupando a 7ª posição no ranking nacional.  

Os índices de suicídio no Brasil são baixos se comparados aos de outros países. Neste sentido, a taxa 
corresponde a 1,1 para 100 mil crianças e adolescentes, colocando o Brasil na 60ª posição do ranking 
mundial. 

Entre 2000 e 2010 o porcentual de suicídios entre crianças e adolescentes até 19 anos foi de 12,5%. 
Em 2010, Palmas registrou 3,5% dos casos, ocupando a 55ª posição nacional. 
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Figura 135. Mapa de óbitos no Estado do Tocantins - 2010. 

Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil, 2012. 
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10 
ASPECTOS INSTITUCIONAIS 

Neste Capítulo estão contidos aspectos da organização e articulação jurídico-intitucional vinculados 

à execução e implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico, bem como as políticas, planos e 
programas convergentes com os objetivos e estratégias de gestão territorial no âmbito do ZEE em 
nível Federal e Estadual. Além disto, contém uma breve descrição das áreas institucionais (unidades 
de conservação, terras indígenas, áreas especialmente protegidas) presentes no Estado. 

10.1 Gestão territorial 

10.1.1 Organização do poder público estadual 

Este tema aborda a ordem institucional relativa ao poder público e a ordem social relativa às 
organizações da sociedade civil, a fim de identificar possíveis parceiros para compartilhar ações 
convergentes com os objetivos do ZEE. Assim, são considerados o arranjo organizacional da 
administração pública, o quadro legal e as formas organizativas da população.  

A Lei n.º 2.734, de 04 de julho de 2013, reorganiza a estrutura organizacional do Poder Executivo, 
altera e consolida as estruturas operacionais e os quadros de dirigentes e assessores, e adota outras 
providências. 

O governo do Tocantins possui uma estrutura aproximada de 50 órgãos, entre secretarias, 
autarquias, fundações e institutos, que, sob a coordenação direta do governador do Estado, são 
responsáveis pelas políticas relacionadas com seus setores.  

Em nível de Autarquias, destacam no Estado:  

• Agência Tocantinense de Notícias  

• Agência Tocantinense de Regulação  

• Agência Tocantinense de Saneamento  

• Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins  

• Agência de Desenvolvimento Turístico  

• Agência de Fomento  

• Agência de Máquinas e Transportes do Tocantins  

• Companhia Imobiliária do Estado do Tocantins  

• Corpo de Bombeiros Militar  

• Departamento Estadual de Trânsito 

• Fundação Universidade do Tocantins  

• Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins  

• Fundação de Medicina Tropical  

• Fundação de Radiodifusão Educativa  
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• Instituto de Gestão Previde

• Instituto Natureza do Toca

• Instituto de Desenvolvime

• Instituto de Pesos e Medid

• Instituto de Terras do Toca

• Junta Comercial do Tocant

• Mineratins  

• Polícia Militar  

• Prodivino (Instituto Social
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O Decreto Estadual nº 5.562/1992, de 30 de abril de 1992, cria a Comissão Coordenadora do 
Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE) do Estado do Tocantins , instituindo o papel do 
Zoneamento como norteador das ações do governo necessárias ao desenvolvimento econômico, 
social e ambiental do território tocantinense. 

Segundo o Decreto, as atribuições da Comissão são: 

a) Planejar, coordenar, acompanhar e avaliar os trabalhos do ZEE do Estado; 

b) Articular-se com o governo federal, junto à Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-
Econômico, com vistas à compatibilização desses trabalhos com aqueles executados pelo governo 
federal; 

c) Articular-se com organismos internacionais, no sentido de buscar apoio técnico e financeiro, por 
meio da captação de recursos específicos para a execução do ZEE do Estado do Tocantins. 

A CCZEE é formada pelos seguintes órgãos estaduais: Assessoria de Planejamento e Coordenação, 
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, Fundação Natureza do Tocantins - Naturatins, 
Instituto de Terras do Tocantins - Itertins, Universidade do Tocantins - Unitins. Esta estrutura está 
sendo revista por meio de novo Decreto, encaminhado neste ano de 2014 à Casa Civil. 

A Lei n. 2.656, de 06 de dezembro de 2012, institui o Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do 
Tocantins. Em seu Art. 1º, fica instituído o Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Tocantins 
- ZEE, na conformidade do Plano de Zoneamento Ecológico-Econômico[74].  

Segundo a Lei, a definição das zonas e subzonas tem por referência a base de dados biofísicos e 
socioeconômicos. O Art. 3º. estabelece as seguintes zonas e subzonas: I - Zona A, Áreas para 
Ocupação Humana; II - Zona B, Áreas para Conservação Ambiental e do Patrimônio Natural, III - Zona 
C, Áreas Prioritárias para Unidades de Conservação de Proteção Integral; IV - Zona D, Áreas de 
Unidades de Conservação de Uso Sustentável e V - Zona E, Áreas sob Administração Federal. 

10.1.3 Políticas, planos, programas em nivel federal 

INFRAESTRUTURA 

� Programa de Aceleração do Crescimento I (2007-2010) 

O programa tem como objetivo promover a aceleração do crescimento econômico e o aumento de 
emprego, e contribuir para a melhoria das condições de vida da população brasileira. Por intermédio 
de um conjunto de medidas que buscam incentivar o investimento privado, objetiva ampliar o 
investimento público em infraestrutura e remover obstáculos ao crescimento, como: burocráticos, 
administrativos, normativos, jurídicos e legislativos. 

� Programa de Aceleração do Crescimento 2 (atual) 

A partir de 2011, o PAC entrou na sua segunda fase, com o mesmo pensamento estratégico, 
otimizado pelos anos de experiência da fase anterior, mais recursos e mais parcerias com Estados e 
municípios para a execução de obras estruturantes que possam melhorar a qualidade de vida nas 
cidades brasileiras. 

                                                             
[74] O Plano de Zoneamento conformado pela Lei Lei n. 2.656, de 06 de dezembro de 2012,  foi circunscrito ao Norte do Estado do 

Tocantins. Vide Plano de Zoneamento Ecológico-Econômico do Norte do Estado do Tocantins (SEPLAN, 2004). 
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Os Projetos de Infraestrutura previstos no PAC 2 estão divididos em seis eixos: Cidade Melhor, 
Comunidade Cidadã, Minha Casa Minha Vida, Água e Luz para Todos, Transportes e Energia, os quais 
se subdividem em blocos com objetivos específicos. 

1º) Cidade Melhor: contempla ações de infraestrutura social e urbana, com o objetivo de enfrentar 
os principais desafios das grandes cidades brasileiras. Fazem parte desse eixo ações em Saneamento, 
Prevenção em Áreas de Risco, Mobilidade Urbana e Pavimentação. 

o Saneamento 

As ações têm como intuito ampliar a cobertura de coleta e tratamento de esgoto, a proteção dos 
mananciais, a despoluição de cursos d’água e o tratamento de resíduos sólidos. Os municípios que 
receberão os recursos foram divididos em três grupos: 

Grupo 1: grandes regiões metropolitanas do País, municípios com mais de 70 mil habitantes nas 
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e acima de 100 mil nas Regiões Sul e Sudeste. 
Grupo 2: municípios com população entre 50 mil e 70 mil nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste e municípios com população entre 50 mil e 100 mil habitantes nas Regiões Sul e Sudeste. 
Grupo 3: municípios com menos de 50 mil habitantes coordenados pela Funasa. 

o Prevenção de Áreas de Risco 

O objetivo é prevenir novos deslizamentos, por meio de contenção de encostas em áreas de risco, 
controle de enchente e inundações com obras de drenagem, além da redução de áreas vulneráveis a 
deslizamentos. 

o Pavimentação 

Implementação de obras de pavimentação, calçadas, sinalização e obras de drenagem nas cidades 
brasileiras. Os recursos serão destinados a regiões de baixa renda densamente ocupadas e com 
infraestrutura precária. 

o Mobilidade Urbana 

O programa de Mobilidade Urbana visa fomentar a cidadania e a inclusão social por meio da 
universalização do acesso aos serviços públicos de transporte coletivo e das ações estruturantes 
para o sistema de transporte coletivo urbano, apoiando a qualificação e ampliação de infraestrutura 
de mobilidade urbana. 

o Cidades Digitais 

O objetivo é promover a inclusão digital nos municípios, com foco na melhoria da qualidade dos 
serviços e da gestão pública, por meio da instalação de redes, pontos públicos de acesso à internet, 
sistemas de gestão na área pública e de capacitação. 

o PAC Cidades Históricas 

Com foco na preservação do patrimônio brasileiro, valorização da cultura nacional e promoção do 
desenvolvimento econômico e social com sustentabilidade e qualidade de vida para os cidadãos em 
44 cidades brasileiras. Por meio do PAC Cidades Históricas será investido um total de R$ 1,3 bilhão 
na recuperação das cidades históricas. 

o Infraestrutura Turística 

Envolve obras de construção, reforma e adequação de 13 Centros de Convenções e Eventos nas cinco 
regiões do País e para a sinalização turística em 34 cidades históricas. 
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o Equipamentos de Esporte de Alto Rendimento 

Construção de Equipamentos de Esporte de Alto Rendimento ou de alto desempenho, cuja finalidade 
é preparar fisicamente atletas para determinadas modalidades esportivas. 

o Equipamentos Metroviários 

Objetiva a aquisição de trens, VLTs e locomotivas para aumento de capacidade e modernização dos 
sistemas de transporte sobre trilhos sob responsabilidade de empresas federais. 

2º) Comunidade Cidadã: este eixo abrange serviços sociais e urbanos nas grandes cidades 
brasileiras, com ações de ampliação na cobertura de serviços comunitários nas áreas de saúde, 
educação e cultura. Fazem parte desse eixo as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), as Creches e Pré-Escolas, as Quadras Esportivas nas Escolas e as Praças dos 
Esportes e da Cultura.  

o UBS - Unidade Básica De Saúde 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) oferecem atendimentos básicos e gratuitos em Pediatria, 
Ginecologia, Clínica Geral, Enfermagem e Odontologia. Os principais serviços são consultas médicas, 
inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais, tratamento odontológico, 
encaminhamentos para especialidades e fornecimento de medicação básica. 

O PAC 2 prevê a construção de mais de 3 mil UBS e condições para ampliar mais de 10 mil unidades 
já existentes. Além disso, fora do âmbito do PAC, o Ministério da Saúde vai incentivar a reforma de 
UBS já existentes. Tudo isso para ampliar a oferta de atenção básica e integral, criar apoio às equipes 
da saúde da família e, ainda, melhorar a qualidade dos equipamentos. 

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) fazem parte da Política Nacional de Urgência e Emergência, 
lançada pelo Ministério da Saúde em 2003, estruturando e organizando a rede de urgência e 
emergência no País, para integrar a atenção às urgências. A atenção primária é constituída pelas 
unidades básicas de saúde (UBS) e Equipes de Saúde da Família, enquanto o nível intermediário de 
atenção fica a encargo do SAMU 192 (Serviço de Atendimento Móvel às Urgência) e das Unidades de 
Pronto Atendimento (UPA), sendo o atendimento de média e alta complexidade feito nos hospitais. 

UBS I abriga, no mínimo, uma equipe de Saúde da Família. 

UBS II abriga, no mínimo, duas equipes de Saúde da Família. 

UBS III abriga, no mínimo, três equipes de Atenção Básica. 

UBS IV abriga, no mínimo, quatro equipes de Atenção Básica. 

o UPA - Unidade de Pronto Atendimento 

As Unidades de Pronto Atendimento (UPA) funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, e 
podem resolver boa parte das urgências e emergências, como pressão e febre alta, fraturas, cortes, 
infarto e derrame. Com isso, ajudam a diminuir as filas nos prontos-socorros dos hospitais. A UPA 
inova ao oferecer estrutura simplificada, com raio-X, eletrocardiografia, pediatria, laboratório de 
exames e leitos de observação. Nas localidades que contam com UPA, 97% dos casos são 
solucionados na própria unidade. Quando o paciente chega às unidades, os médicos prestam socorro, 
controlam o problema e detalham o diagnóstico. Eles analisam se é necessário encaminhar o 
paciente a um hospital ou mantê-lo em observação por 24 horas. 
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As UPAs fazem parte da Política Nacional de Urgência e Emergência, lançada pelo Ministério da 
Saúde em 2003, que estrutura e organiza a rede de urgência e emergência no País, com o objetivo de 
integrar a atenção às urgências. Será priorizada, até 2014, a construção ou ampliação de 500 UPAs. 

o Creches e Pré-Escolas 

Consiste na ampliação da oferta de creches e pré-escolas para crianças de até 5 anos. São cinco tipos: 
Tipo A (Projeto Próprio), Tipo B (Projeto-Padrão, para atendimento de até 240 crianças), Tipo B MI 
(Projeto-Padrão, construção por metodologia inovadora, para atendimento de até 240 crianças), 
Tipo C (Projeto-Padrão para atendimento de até 120 crianças), Tipo C MI: (Projeto-Padrão, 
construção por metodologia inovadora, com atendimento de até 120 crianças). 

Os recursos repassados da União para os Municípios destinam-se à construção e também à aquisição 
de equipamentos e mobiliário para creches e pré-escolas públicas da educação infantil. 

A previsão é de investimento de R$ 7,6 bilhões para contratar a construção de 6 mil creches e pré-
escolas até 2014. 

o Quadras Esportivas nas Escolas 

Há dois modelos: construção de quadra coberta nova e construção de cobertura para quadra já 
existente. Estão previstas 6.116 novas quadras cobertas em escolas que ainda não tenham um local 
para a prática esportiva, e construção de coberturas para 4 mil quadras já existentes em escolas. As 
duas modalidades são direcionadas às escolas municipais ou estaduais. 

o Centro de Artes e Esportes Unificados 

Prevê a construção de até 800 Centros de Artes e Esportes Unificados pelo País, para integrar num 
mesmo espaço físico programas e ações culturais, esportivas e de lazer, além de formação e 
qualificação para o mercado de trabalho, serviços socioassistenciais, políticas de prevenção à 
violência e inclusão digital. 

O objetivo é promover a cidadania em territórios de alta vulnerabilidade social das cidades 
brasileiras e valorizar o intercâmbio entre as diferentes expressões artísticas. Bibliotecas, anfiteatro, 
quadra poliesportiva e Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) são exemplos de espaços 
que comporão esses equipamentos. 

o Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) 

Trata-se de um equipamento multiuso para a prática de esportes, voltado à iniciação esportiva e ao 
esporte de alto rendimento, estimulando a formação de atletas em áreas de vulnerabilidade social. 

Os equipamentos possuirão ginásio poliesportivo, arena poliesportiva externa ou complexo de 
atletismo (conforme modelo escolhido). 

3º) Minha Casa Minha Vida: este eixo tem como meta reduzir o déficit habitacional brasileiro, um 
dos problemas mais crônicos do País. A meta do programa é construir 2 milhões de unidades 
habitacionais, das quais 60% voltadas para famílias de baixa renda. Em 2010, após um ano de 
atividade, o Minha Casa Minha Vida atingiu a meta inicial de 1 milhão de contratações. 

o Minha Casa Minha Vida 

Programa habitacional para construção de unidades habitacionais com prioridade às famílias de 
baixa renda. Traz aperfeiçoamento das regras de financiamento e aprimoramento das moradias em 
relação à primeira fase (2009-2011). 
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Observação: Os valores financiados para o programa Minha Casa, Minha Vida foram consolidados em 
empreendimentos por Estado, para manter o padrão das informações. 

o Urbanização de Assentamentos Precários 

Busca melhorar as condições de habitação e mobilidade em assentamentos precários em centros 
urbanos, com obras de infraestrutura como drenagem, abastecimento de água, esgotamento 
sanitário e iluminação pública, entre outras. 

o Financiamento Habitacional  

Possibilita o financiamento para aquisição de imóveis novos e usados, além de previsão de recursos 
para reformas nas unidades.  

Observação: Os valores financiados para o Financiamento Habitacional foram consolidados em 
empreendimentos por Estado, para manter o padrão das informações. 

4º) Água e Luz e para Todos: neste eixo os investimentos objetivam a universalização do acesso à 
água e energia elétrica no País. Fazem parte desse eixo as ações Luz para Todos, Água em Áreas 
Urbanas e Recursos Hídricos. 

o Luz para Todos 

Tem como meta realizar 716 mil ligações de energia elétrica no País, entre 2011 e 2014. Pelo 
programa, as companhias distribuidoras estão obrigadas a ligar qualquer pedido em sua área de 
concessão. 

o Água em Áreas Urbanas 

Tem como foco a expansão do abastecimento de água para populações de áreas urbanas com 
adutoras, estações de tratamento, reservatórios, regularização da distribuição, aumento da produção 
e cobertura. 

o Recursos Hídricos 

Envolve o abastecimento de água, irrigação (implantação, recuperação e transferência), estudos e 
projetos, e revitalização (esgotamento sanitário e controle de processos erosivos) para ampliar a 
infraestrutura de abastecimento de água, garantindo o acesso à água e o desenvolvimento 
sustentável no Nordeste Setentrional e demais regiões onde a escassez da água limita a qualidade de 
vida e a atividade econômica. Também prevê o desenvolvimento da agricultura irrigada, 
incorporando novas áreas de produção, revitalizar bacias, recuperar as margens e promover o 
desassoreamento dos rios (melhorando os indicadores de saúde). 

5º) Transportes: o quinto eixo tem como prioridade os investimentos em ferrovias e rodovias no 
País, otimizando o escoamento da produção brasileira e garantindo a segurança dos usuários. Fazem 
parte também deste eixo projetos de portos, hidrovias, aeroportos e equipamentos para estradas 
vicinais. 

o Rodovias 

Contempla a expansão do sistema rodoviário brasileiro e sua manutenção, a segurança rodoviária, os 
estudos e os projetos. Também prevê obras em duplicação, pavimentação, acesso a portos, contornos 
e travessias urbanas, para a eliminação de pontos de estrangulamento em eixos estratégicos, além de 
objetivar o desenvolvimento de novas regiões, a ampliação da integração física nacional aos países 
vizinhos e a redução do custo do transporte. A melhoria da qualidade do tráfego nas rodovias, para 
reduzir o índice de acidentes, a garantia de carteira de projetos para investimentos no setor com 
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previsão de integração a outros modais (ferrovias e hidrovias) e concessão de rodovias com grande 
volume de tráfego também são objetivos desse setor do eixo Transportes. 

o Ferrovias 

Expansão da malha ferroviária para permitir a ligação de áreas de produção agrícola e mineral a 
portos, indústrias e mercado consumidor. Para isso, o governo quer a revisão do modelo regulatório, 
para criar um ambiente mais competitivo no transporte de cargas, incentivar a utilização da 
capacidade da infraestrutura ferroviária e estimular novos investimentos. Quer ainda garantir 
carteira de projetos para ampliar e melhorar a utilização da malha, integrando-a aos demais modais 
de transporte (rodovias e hidrovias). Outra diretriz importante é o investimento em trens de alta 
velocidade: Rio de Janeiro-São Paulo-Campinas, São Paulo-Curitiba, Campinas- Triângulo Mineiro e 
Campinas-Belo Horizonte. 

o Portos 

Envolve investimentos em 71 empreendimentos em 23 portos brasileiros para ampliar, recuperar e 
modernizar as estruturas, visando à redução nos custos logísticos, à melhora da eficiência 
operacional, ao aumento da competitividade das exportações e ao incentivo ao investimento privado. 
Há obras de dragagem de aprofundamento de infraestrutura portuária, de inteligência logística e de 
terminais de passageiros. 

o Hidrovias 

Ampliar e melhorar a navegabilidade dos rios brasileiros para diminuir o custo de frete, aumentar a 
segurança e planejar o crescimento da navegação pelos rios do País. 

o Aeroportos 

Expansão da capacidade aeroportuária no Brasil, por meio da ampliação ou construção de novos 
terminais de passageiros e cargas, da reforma e construção de pistas, pátios para aeronaves e torres 
de controle e modernização tecnológica de sistemas operacionais - transporte de bagagens e pontes 
de embarque, entre outros.  

o Equipamentos para Estradas Vicinais 

Aquisição de máquinas e equipamentos para os municípios melhorarem a infraestrutura e 
recuperarem estradas vicinais, para o escoamento da produção e a circulação de bens em municípios 
com até 50 mil habitantes. 

6º) Energia: agrupa investimentos para assegurar o suprimento de energia elétrica no País, a partir 
de uma matriz energética com base em fontes renováveis e limpas. Serão promovidas também a 
exploração das novas jazidas de petróleo e gás natural, descobertas na camada Pré-sal na costa 
brasileira, e a construção de refinarias para ampliar e melhorar a produção de derivados do petróleo 
no País. Tem como áreas prioritárias a geração de energia elétrica, a transmissão de energia elétrica, 
o petróleo e o gás natural, a Marinha mercante, os combustíveis renováveis, a eficiência energética e 
a pesquisa mineral.  

o Geração de Energia Elétrica 

Construção de fontes de geração de energia competitivas, renováveis e de baixa emissão de carbono, 
como hidrelétricas, usinas eólicas, biomassa, pequenas centrais hidrelétricas, usinas nucleares e de 
gás natural. Com isso é possível garantir o fornecimento de energia por meio de fontes variadas, 
renováveis e limpas, bem como manter um preço adequado para a tarifa de energia elétrica que a 
população e as empresas pagam. 
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o Transmissão de Energia Elétrica 

Direciona investimentos em grandes interligações pelo País (22.765 km de linhas de transmissão), 
para dar maior segurança e confiabilidade ao suprimento de energia elétrica. Além de investimentos 
na conclusão da interligação dos Sistemas Isolados ao Sistema Interligado Nacional, para garantir o 
escoamento da energia dos grandes projetos hidrelétricos como Belo Monte, Tapajós e Teles 
Pires. Prevê também a implementação de reforços em pontos do Sistema de Interligação Nacional 
para possibilitar maior escoamento de energia e atendimento ao incremento natural do sistema, 
além de atender à expansão da demanda nas cinco regiões do País. 

o Combustíveis Renováveis 

Visa contribuir com a ampliação e a participação dos combustíveis renováveis na matriz energética 
brasileira, com a construção de novas plantas de biodiesel e etanol, e criar a infraestrutura 
necessária para o escoamento da produção do etanol. Pretende ainda ampliar a liderança do Brasil 
como fornecedor mundial de etanol e consolidar o mercado interno de biodiesel com alternativas 
competitivas em relação à soja. 

o Petróleo e Gás Natural 

Tem como objetivo ampliar a produção de petróleo e gás natural do País e promover pesquisas 
exploratórias, perfuração de poços, construção de plataformas e desenvolvimento da produção. 
A prioridade é consolidar as atividades existentes e desenvolver as descobertas no Pré-sal, 
explorando as reservas e ampliando a produção. Pretende ainda estruturar a cadeia produtiva da 
indústria do petróleo: indústrias naval, mecânica, metalúrgica, siderúrgica, química e de engenharia 
de precisão, entre outras. 

o Geologia e Mineração 

Tem como finalidade produzir informações geológicas do território brasileiro, incluindo a 
Plataforma Continental Jurídica e áreas oceânicas adjacentes, e ampliar o conhecimento sobre os 
recursos minerais para estimular investimentos na pesquisa e produção de bens minerais. Objetiva 
também gerar informações geológicas como subsídios a estudos de ordenamento e gestão territorial, 
identificando áreas suscetíveis a deslizamentos de encostas e enchentes, de forma a auxiliar na 
prevenção de riscos naturais. 

o Revitalização da Indústria Naval 

Neste programa o governo federal busca consolidar a retomada da indústria naval, com o 
financiamento de estaleiros e embarcações nacionais, além de assegurar o atendimento da demanda 
da Petrobrás por embarcações de carga e de apoio a plataformas. No PAC 1 foram contratados 
financiamentos para 301 embarcações e cinco estaleiros. Para dar continuidade à retomada da 
indústria naval brasileira, o PAC 2 prevê investimentos de R$ 31 bilhões para financiamentos a 
estaleiros, a embarcações de carga e passageiros, à pesca, à navegação e à plataforma. 

ECONOMIA 

� Programa de Promoção da Política de Desenvolvimento Industrial e do Ambiente de 
Inovação 

Tem como finalidade difundir e ampliar o acesso da indústria brasileira aos instrumentos de 
desenvolvimento e inovação, tendo em vista o aumento de sua competitividade. É de 
responsabilidade da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e tem com público-alvo as 
prefeituras e as associações de representação empresarial. 
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� Programa de Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - Promeso 

Obetiva aumentar a autonomia e a sustentabilidade de espaços sub-regionais, por meio da 
organização social, do desenvolvimento do seu potencial endógeno e do fortalecimento da sua base 
produtiva, com vistas à redução das desigualdades inter e intrarregionais. Ações: apoio a projetos de 
desenvolvimento sustentável local integrado; formação de agentes para o desenvolvimento 
integrado e sustentável; organização social e do associativismo; capacitação de agentes para a 
competitividade; apoio à implantação de infraestrutura social e produtiva complementar; 
estruturação e dinamização de arranjos produtivos locais; e apoio à geração de empreendimentos 
produtivos. 

� Programa Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte 

Este programa busca aprimorar o tratamento privilegiado às microempresas e empresas de 
pequeno e médio portes nas áreas de tecnologia, formação e capacitação, acesso à informação, 
comércio exterior, acesso ao crédito e infraestrutura, bem como implementar políticas públicas de 
caráter vertical com vistas à promoção do desenvolvimento integrado dessas empresas, 
possibilitando a geração de emprego e renda e o estímulo às exportações. A responsabilidade divide-
se entre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

� Programa Desenvolvimento Regional Sustentável - DRS 

O programa DRS - Desenvolvimento Regional Sustentável é uma estratégia de negócios do Banco do 
Brasil que busca impulsionar o desenvolvimento sustentável das regiões onde o Banco do Brasil está 
presente, por meio da mobilização de agentes econômicos, sociais e políticos, para apoio a atividades 
produtivas economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente corretas, sempre 
observada e respeitada a diversidade cultural. 

� Programa Desenvolvimento Sustentável da Pesca 

Tem como ações apoiar e implantar infraestrutura aquícola e pesqueira; apoiar adequação de 
acessos aquaviários; implantar terminal pesqueiro; subvencionar e gerenciar preço do óleo diesel de 
embarcações pesqueiras; equalizar taxa de juros em financiamento ao programa da ampliação e 
modernização da frota pesqueira nacional; apoiar funcionamento de unidades integrantes da cadeia 
produtiva pesqueira; fomentar implantação de dispositivos de exclusão de arrasto; apoiar renovação 
da frota artesanal; e apoiar projetos demonstrativos na atividade da pesca. O órgão responsável pelo 
programa é a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca.  

� Programa Feira do Peixe 

O projeto consiste na distribuição de kits-feira, disponibilizados em dois padrões: para o peixe fresco 
ou para o peixe vivo, dando ao aquicultor ou pescador a oportunidade de comercializar seus 
produtos diretamente em feiras-livres de sua cidade, garantindo preços mais justos ao produtor, que 
terá um acréscimo em sua renda, e ao consumidor, que terá acesso a um produto mais barato. Essa 
redução da intermediação vai ampliar a oferta e melhorar a qualidade do produto oferecido, que sai 
direto do barco ou do tanque para a feira. Programa de responsabilidade da Secretaria Especial de 
Aquicultura e Pesca. 

� Plano Estratégico de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos Rios Tocantins e 
Araguaia (PRHBTA) 

Previstos na Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/97), os planos de recursos 
hídricos, o enquadramento dos corpos d’água em classes, a outorga de direitos de uso de recursos 
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hídricos, a cobrança pelo uso da água e o sistema de informações sobre recursos hídricos são 
ferramentas fundamentais à gestão das bacias hidrográficas. 

O “Plano Estratégico de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos Rios Tocantins e Araguaia” 
publicado, em 2009, pela Agência Nacional de Águas - ANA, foi desenvolvido a partir do quadro de 
referência sobre as condições atuais da região, com elaboração de Diagnóstico subsidiando a 
construção de cenários alternativos de utilização dos recursos hídricos, com Avaliação de Cenários. 
Na Consolidação do Plano os resultados foram integrados com proposição de Diretrizes, Programas e 
Ações a serem implementados até 2025. 

O plano propõe um conjunto de ações não estruturais e estruturais baseadas em critérios de sus-
tentabilidade hídrica e ambiental. Essas ações estão agrupadas nos seguintes componentes: 
Fortalecimento da Articulação e Compatibilização das Ações Governamentais (Componente 1); 
Saneamento Ambiental (Componente 2); e Uso Sustentável dos Recursos Hídricos (Componente 3). 

As diretrizes são apresentadas de acordo com os temas estratégicos: Articulação Interinstitucional, 
Irrigação, Compatibilização de Conflitos de Uso da Água e Qualidade das Águas. As ações específicas 
para o Estado do Tocantins são detalhadas a seguir (Quadro 9). 

Quadro 9. Detalhamento das ações previstas no PRHBTA para o Estado do Tocantins 

Atividades Previstas 

Fortalecimento institucional da Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente 

Apoio ao fortalecimento da Companhia de Saneamento do Tocantins (Saneatins) 

Implementação de projetos e obras em saneamento ambiental para melhoria do abastecimento de água, da 
coleta e tratamento de esgotos e da coleta e disposição de resíduos sólidos 

Melhoria do acesso à água da população rural no sudeste do Estado para os períodos de estiagem 

Articulação dos três níveis de governo para a integração da gestão do solo e dos recursos hídricos em Palmas 

Preservação da Bacia do rio do Sono, em função de sua importância hídrica e ambiental 

Preservação do trecho médio do rio Araguaia, que engloba a Ilha do Bananal, em função de sua importância 
hídrica e ambiental 

Navegação comercial no rio Tocantins até a cidade de Peixe, com a conclusão da eclusa da UHE de Lajeado 

Implementação da alocação de água (outorga e fiscalização), em especial na Bacia do Rio Javaés e afluentes 

Construção das barragens de regularização nos afluentes do rio Formoso (afluente do Javaés), para 
expansão da irrigação prevista pelo Programa Prodoeste do governo estadual 

Fomento ao uso racional da água nas áreas irrigadas da Bacia do rio Javaés 

Ampliação da rede de monitoramento hidrológico, em especial na Bacia do rio Javaés e tributários 

Apoio a ações de criação e manutenção das unidades de conservação, com relevância para os recursos 
hídricos 

Estudo do potencial de estoque e produção dos recursos pesqueiros para o desenvolvimento da pesca 
sustentável no rio Araguaia e da aquicultura no reservatório da UHE de Lajeado 

Estudo do potencial do aquífero Urucuia para subsidiar a gestão das águas 

Educação ambiental voltada para as praias dos rios Tocantins e Araguaia, incluindo o lago da UHE de 
Lajeado e Ilha do Bananal, e nas unidades de conservação com relevância hídrica como da Bacia do Rio do 
Sono 

ÁREA - DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGÓCIO 

� Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário 

 Objetiva apoiar iniciativas e projetos voltados à melhoria da infraestrutura e logística da produção 
agropecuária, o fomento da agroindústria e o acesso a informações e inovações tecnológicas, e 
permitir o atendimento de demandas de amplo efeito socioeconômico para o desenvolvimento do 
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setor agropecuário. Destina auxílio aos Estados, Distrito Federal e municípios, para construção de 
pequenos abatedouros de animais, aquisição de máquinas beneficiadoras de produtos agrícolas, 
aquisição de máquinas e equipamentos para resfriamento de transporte de leite, aquisição de 
tratores e implementos agrícolas, sendo possível apoiar também entidades privadas sem fins 
lucrativos em projetos com recursos de custeio que envolvam capacitação de produtores, 
pesquisa, recuperação de solo, microbacias e estradas vicinais. Órgão responsável: Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento. 

� Programa de Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Agropecuário 

Tem a finalidade de apoiar a pequena produção agropecuária por meio do estímulo à promoção da 
agregação de valor a seus produtos, melhorando a renda e a qualidade de vida dos produtores por 
meio da construção de pequenos abatedouros de animais, aquisição de máquinas de beneficiamento 
de produtos agrícolas e equipamentos de pequeno porte, elaboração de estudos e diagnósticos 
técnicos, implantação, acompanhamento da execução e avaliação de projetos para o 
desenvolvimento sustentável, aquisição de máquinas de resfriamento e transporte de leite, aquisição 
de tratores e implementos agrícolas de pequeno porte, recuperação de solo e de estradas vicinais. 
Órgão responsável: pelo programa Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

� Programa de Assistência Técnica e Desenvolvimento Rural na Agricultura Familiar 

Visa desenvolver ações de assistência técnica, extensão rural e capacitação de agentes junto ao 
público da agricultura familiar, incluindo agricultores familiares, extrativistas, ribeirinhos, 
aquicultores e pescadores artesanais, indígenas e membros de comunidades remanescentes de 
quilombos, mulheres rurais, jovens rurais, enquadrados nos critérios estabelecidos pelo Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), além de dirigentes, técnicos e 
funcionários de entidades governamentais e não governamentais prestadoras de serviços de 
Assistência Técnica e Extensão Rural. Órgão responsável: Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

� Programa de Desenvolvimento Sustentável de Projetos de Assentamentos 

O Programa é composto por dez ações que objetivam assegurar a sustentabilidade dos 
assentamentos agrários, por meio da capacitação, do fornecimento de infraestrutura básica, de 
condições dignas de moradia aos assentados, de agregação de valor à produção, da comercialização e 
da prática de atividades pluriativas (como turismo rural, artesanato, etc.). Dentre as ações do 
programa, destacam-se: concessão de crédito - instalação às famílias assentadas; manejo de recursos 
naturais em projetos de assentamento de reforma agrária; fomento à agroindustrialização e à 
comercialização - terra sol; titulação, concessão e destinação de imóveis rurais. Órgão competente 
Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

� Programa de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais 

Tem como atividades principais apoiar a organização e o fortalecimento institucional dos atores 
sociais locais no desenvolvimento sustentável dos territórios rurais; promover a implementação e 
integração das políticas públicas; e realizar, por meio de seis linhas de ação, o apoio e a qualificação 
de infraestruturas públicas que resultem em benefício à agricultura familiar, ao associativismo e 
cooperativismo, à comercialização e à capacitação de agentes de desenvolvimento, como obras civis, 
compra de máquinas, equipamentos e veículos, bem como a contratação de serviços e a capacitação 
dos atores locais, entre outros. Órgão responsável: Ministério do Desenvolvimento Agrário. 
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� Programa de Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio 

Objetiva desenvolver ações voltadas para a aplicação de mecanismos de garantia da qualidade 
orgânica, o fomento à inovação no agronegócio, o apoio a sistemas de rastreabilidade agroalimentar 
em cadeias produtivas agrícolas, o apoio ao uso e manejo sustentável dos recursos naturais em 
agroecossistemas, o apoio às cadeias produtivas pecuárias e ao cooperativismo e o associativismo 
rural, de responsabilidade do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. 

� Programa Garantia Safra 

Consiste em uma ação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf, que 
busca proporcionar um ambiente de tranquilidade e segurança para o exercício da atividade agrícola 
na região semiárida brasileira. O Garantia Safra é constituído por um fundo que viabiliza recursos 
aos agricultores de municípios que estejam enfrentando situações de emergência ou de calamidade 
em decorrência de fenômenos climáticos, seca ou enchente. O Fundo Garantia Safra é composto por 
recursos aportados pelos agricultores, pela União, pelos governos de estado e pelos municípios. 
Esses recursos serão direcionados para atender aos agricultores dos municípios que previamente 
aderiram ao Fundo e que foram atingidos pela seca ou por uma enchente. Órgão responsável: 
Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

� Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf - é um sistema de crédito 
rural de acesso simplificado que tem como intuito promover o aumento da renda familiar, a criação 
de novos postos de trabalho no campo e o estímulo à produção de alimentos. O Pronaf apoia 
atividades agropecuárias e não agropecuárias desenvolvidas por agricultores familiares, assentados 
da reforma agrária, quilombolas, pescadores artesanais, aquicultores, extrativistas, silvicultores, 
ribeirinhos e indígenas. Os créditos podem ser concedidos de forma individual e/ou coletiva. Em 
2009, o Pronaf disponibilizou crédito para investimento e custeio na agricultura familiar, créditos 
para agroindústrias familiares (custeio, investimento e comercialização) e linhas especiais para 
jovens e mulheres, bem como as “linhas verdes” - Pronaf Agroecologia, Pronaf Floresta e Pronaf Eco, 
que visam ao desenvolvimento rural sustentável na agricultura familiar.  

O Pronaf ainda oferece o Programa Mais Alimentos, que consiste em uma ação estruturante de longo 
prazo que permite ao agricultor familiar investir em modernização e aquisição de máquinas e de 
novos equipamentos, correção e recuperação de solos, resfriadores de leite, melhoria energética, 
irrigação, implantação de pomares estufas e armazenagem. O Pronaf Mais Alimentos contempla 
projetos associados à produção de produtos alimentares: olerícolas, frutas, arroz, feijão, milho, 
mandioca, carnes, trigo e leite. Órgão responsável: Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

Segundo o Anuário Estatístico do Crédito Rural - 2012, o Estado do Tocantins executou 13.015 
contratos, que totalizaram o montante de R$ 149.889.396,76 em investimentos, devendo ser 
ressaltado que deste total R$ 3.318.161,01 advêm do setor agrícola (com 484 contratos) e R$ 
146.571.235,75 foram investidos na pecuária (com 12.531contratos).  

Os produtos agrícolas do Estado mais expressivos no mercado são: arroz, mandioca, milho, outras 
lavouras e soja. 

Em relação ao custeio com a pecuária, no Estado, foram firmados 945 contratos, que perfaz o total 
em financiamento de R$ 11.374.691,97. 

Entre financiamentos e custos com agropecuária somam o montante de 14.443 contratos, num total 
de R$ 170.893.133,75 financiados. 
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� Programa Territórios da Cidadania 

O Programa Territórios da Cidadania tem como objetivo a integração de políticas públicas a partir do 
planejamento territorial, para ampliar os mecanismos de participação social na gestão dessas 
políticas e a oferta e universalização de programas básicos de cidadania, bem como a inclusão 
produtiva das populações pobres e segmentos sociais mais desiguais (trabalhadoras rurais, 
quilombolas e indígenas). Compreende um conjunto de ações de combate à pobreza, de geração de 
renda e trabalho, de inclusão social e de acesso a direitos e à cidadania a partir de uma atuação 
articulada entre as três esferas de governo - federal, estadual e municipal -, com ampla participação 
da sociedade civil na definição da agenda de obras, serviços e programas nas regiões onde estão as 
maiores desigualdades sociais e econômicas, especialmente no meio rural brasileiro. Os territórios 
da cidadania foram selecionados com base nos seguintes critérios: Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH), reduzido dinamismo econômico e número de assentamentos da reforma agrária, de 
agricultores familiares, de famílias de pescadores, de quilombolas, de terras indígenas e beneficiários 
do Bolsa Família. É considerado, também, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). 
As prefeituras fazem parte dos Colegiados Territoriais e duas prefeituras, por território, podem 
participar do Conselho de Articulação Estadual. Órgão responsável: Ministério do Desenvolvimento 
Agrário. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

� Programa Acesso à Alimentação 

O Programa aborda 11 ações:  

- apoio à implantação de bancos de alimentos e mercados públicos;  

- apoio à instalação de restaurantes e cozinhas populares;  

- aquisição de alimentos provenientes da agricultura familiar;  

- construção de cisternas para armazenamento de água;  

- educação alimentar e nutricional;  

- distribuição de alimentos a grupos populacionais específicos;  

- operacionalização de estoques estratégicos de segurança alimentar;  

- apoio a projeto de segurança alimentar e nutricional para povos e comunidades tradicionais; 

- apoio a agricultura urbana, periurbana e sistemas coletivos de produção para o autoconsumo; 

- consórcio de segurança alimentar e desenvolvimento local; e  

- melhoria das condições socioeconômicas das famílias. 

Órgão responsável: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. 

� Programa Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-
Juvenil no Brasil 

Criação e/ou fortalecimento das redes locais associadas, por meio da participação social, 
possibilitando a articulação e a integração dos serviços que visam à atenção às crianças, aos 
adolescentes e às famílias envolvidas em situação de violência sexual. 

Órgãos responsáveis são a Secretaria Especial dos Direitos Humanos e Entes públicos e privados 
(sem fins lucrativos) afins ao tema, incluindo municípios. 
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� Programa Bolsa Família 

O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades que 
beneficia famílias com renda mensal por pessoa de até R$120,00. O benefício financeiro é pago 
diretamente às famílias, preferencialmente às mulheres, por meio de cartão magnético. O programa 
opera de forma articulada entre as três esferas de governo e ainda pressupõe o trabalho integrado 
entre as áreas de saúde, educação e assistência social. A gestão do Bolsa Família no âmbito municipal 
é apoiada financeiramente pelo governo federal, por meio da transferência de recursos para o 
aprimoramento das ações de cadastramento de famílias pobres, gestão de condicionalidades e de 
benefícios e para o desenvolvimento de ações complementares para as famílias beneficiárias. Órgão 
responsável: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

� Programa Comunidades Tradicionais 

Visa contribuir para a garantia da territorialidade das comunidades tradicionais, de maneira a 
possibilitar a valorização da cultura e das formas de organização social, e dinamizar as atividades 
produtivas e o uso sustentável dos ambientes que ocupam de modo tradicional. 

Voltado para comunidades e entidades representativas de populações tradicionais. 

Órgão responsável: Ministério da Ciência e Tecnologia. 

� Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI 

O PETI compreende um conjunto de ações com o objetivo de retirar crianças e adolescentes do 
trabalho precoce, por intermédio de dois eixos básicos: transferência direta de renda a famílias de 
crianças e adolescentes em situação de trabalho, oferta de atividade.  

Órgão responsável: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. 

� Programa de Proteção Social Básica 

O programa é destinado ao atendimento de indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade 
social. Além de ter o Programa de Atenção Integral à Família - PAIF, desenvolvido nos Centros de 
Referência de Assistência Social - CRAS, os serviços socioeducativos e de convivência para pessoas 
idosas, os serviços para crianças de zero a seis anos, o Benefício de Prestação Continuada - BPC - e 
projetos de estruturação da rede, integrados ao Programa de Proteção Social Básica. O CRAS é a 
unidade pública da assistência social, de base municipal, localizada em áreas com maiores índices de 
vulnerabilidade e risco social, destinada à prestação dos serviços socioassistenciais às famílias. Órgão 
responsável: Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

� Programa de Proteção Social Especial 

A Proteção Social Especial é destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco 
pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus-tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso 
de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de 
trabalho infantil, entre outras situações de violação dos direitos. O Centro de Referência 
Especializado da Assistência Social - Creas - é a unidade pública de atendimento especializado de 
abrangência municipal ou regional da proteção social especial. Além dos Creas, são co-financiados 
serviços de habilitação e reabilitação para pessoas com deficiência e Centro-Dia para pessoas idosas 
e pessoas com deficiência, abrigos institucionais, albergues, casas de passagem, moradias 
provisórias, dentre outros. Órgão responsável: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome. 
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� Política Nacional de Assistência Social - PNAS 

Realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, considerando as desigualdades socioterritoriais, 
visando ao seu enfrentamento, ao provimento de condições para atender contingências sociais e à 
universalização dos direitos sociais. Nessa perspectiva, a política pública objetiva: prover serviços, 
programas, projetos e benefícios de proteção social básica e/ou especial para famílias, indivíduos e 
grupos que deles necessitarem; contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos 
específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, em áreas 
urbana e rural, e assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na 
família, e garantam a convivência familiar e comunitária. 

DESENVOLVIMENTO URBANO 

� Linha de Projetos Multissetoriais Integrados Urbanos - PMI 

Tem como intuito apoiar projetos que integrem o planejamento e as ações dos agentes municipais 
em diversos setores, a fim de contribuir para a solução de problemas estruturais dos centros 
urbanos. São apoiadas ações não apenas em transporte, mas também saneamento e urbanização. 
Órgão responsável: BNDES. 

� Programa de Apoio ao Desenvolvimento Local 

Disponibilizar áreas da União em apoio às ações locais ou regionais de desenvolvimento. 

Órgão responsável: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.  

� Programa de Regularização Fundiária em Áreas da União 

A regularização de áreas da União ocupadas por habitações de baixa renda faz parte da política 
habitacional de habitação desenvolvida pelo Ministério das Cidades, com recursos do sistema 
nacional de habitação. Órgão responsável: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

� Programa Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial 

Objetiva promover, em articulação com as políticas de desenvolvimento urbano, de uso e ocupação 
do solo e de gestão das respectivas bacias hidrográficas, a gestão sustentável da drenagem com ações 
estruturais e não estruturais. Ações contempladas são: a restauração de margens de cursos d’água, 
incluindo renaturalização de rios e córregos e recomposição de vegetação ciliar; contenção de 
encostas; dragagem de rios e canais; canalização de córregos; controle de enchentes e erosões 
provocadas pelo efeito da dinâmica marítima na zona costeira; e obras complementares a projetos 
de macrodrenagem, t como sistemas de galerias de águas pluviais. O público-alvo é composto pelas 
populações urbanas e litorâneas residentes em municípios com áreas sujeitas à inundação periódica 
ou erosão marinha. Órgão responsável: Ministério da Integração Nacional. 

� Programa Fortalecimento da Gestão Urbana 

Consiste em um reforço da capacidade de gestão territorial e urbana por meio da assistência técnica, 
do apoio financeiro, da capacitação dos atores municipais e de ações de suporte à elaboração, revisão 
e implementação do plano diretor participativo municipal. O programa tem como base os princípios 
estabelecidos pelo Estatuto da Cidade, de forma a garantir o direito à cidade e à inclusão social. 
Órgão responsável: Ministério das Cidades. 

� Programa Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano 

Aporte de recursos destinados à implementação de projetos caracterizados por ações que visem 
priorizar a ampliação do atendimento à população pelos serviços de saneamento, abastecimento de 
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água, coleta de esgoto e lixo, transporte público, acessibilidade, regularização fundiária e acesso à 
moradia e urbanização. O programa prevê também o desenvolvimento de planos e estudos, 
pesquisas, eventos e publicações que subsidiem a formulação, o acompanhamento e a atualização da 
Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, além de fortalecer a capacidade do Ministério das 
Cidades de produzir, disponibilizar e compartilhar dados e informações municipais com atores 
urbanos - poder público, parceiros e sociedade, por meio do Sistema Nacional de Informações das 
Cidades - SNIC. Órgão responsável: Ministério das Cidades. 

� Programa Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano - Conselho das Cidades 

O programa tem o propósito de incentivar a criação e o fortalecimento institucional de conselhos 
afetos à política de desenvolvimento urbano nos níveis municipal, regional, estadual e distrital por 
meio da difusão de material técnico pertinente. Além de fomentar também o intercâmbio entre esses 
conselhos. Órgão responsável: Ministério das Cidades. 

� Programa Pró-Água Infraestrutura 

Os objetivos são, essencialmente, elaboração de estudos e implantação de projetos estruturantes que 
visem aumentar a oferta de água para consumo humano e produção, capazes de garantir a melhoria 
da qualidade de vida e o desenvolvimento socioeconômico da região. A execução do programa se dá 
por meio da construção de obras complementares e da recuperação de obras existentes, da 
construção de novas barragens para regularização e armazenamento de água e das adutoras e 
estruturas auxiliares necessárias para garantir o acesso à água para abastecimento e produção. O 
público-alvo são as populações de regiões com baixa disponibilidade hídrica, concessionárias de 
serviços de saneamento e produtores dos setores primário e secundário. Órgão responsável: 
Ministério da Integração Nacional. 

� Programa Resíduos Sólidos Urbanos - Gestão Ambiental Urbana 

O programa de Resíduos Sólidos Urbanos destina-se a promover a modernização e a organização dos 
sistemas públicos de manejo de resíduos sólidos, com vistas a elevar a capacidade técnica, 
administrativa e gerencial do prestador de serviços e a qualidade dos serviços prestados à 
população.  

Possíveis produtos: Implementação de aterros sanitários, galpão de reciclagem, apoio a consórcios; 
capacitação na gestão de resíduos sólidos; e estudos para implementação de consórcios públicos nos 
estados. População localizada em áreas de maior concentração de pobreza do País e/ou de 
fragilidade físico-ambiental, em municípios de pequeno e médio porte, nas periferias de grandes 
centros e de regiões metropolitanas. 

� Programa Serviços Urbanos de Água e Esgotos 

Programa destinado a apoiar o planejamento, a implantação, a ampliação e as melhorias de sistemas 
de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgotos sanitários; promover o saneamento 
integrado para urbanização de assentamentos precários (favelas, palafitas etc.); e estimular o 
desenvolvimento operacional de prestadores de serviços de água e esgotos. Órgão responsável: 
Ministério das Cidades. 

� Programa Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários 

Destina apoio aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios na execução de intervenções 
necessárias à regularização fundiária, à segurança, à salubridade e à habitação de populações 
localizadas em área inadequada à moradia e em situações de risco, visando à sua permanência ou 
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realocação por intermédio da execução de ações integradas de habitação, saneamento ambiental e 
inclusão social. Órgão responsável: Ministério das Cidades. 

Observações: as ações do Programa Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos 
Precários com recursos provenientes do Orçamento Geral da União (OGU), para repasse aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos municípios, são: 

a) Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários, sob-
responsabilidade da Secretaria Nacional de Habitação - SNH. 

b) Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários - Projetos Prioritários de Investimentos (PPI) 
para Intervenções em favelas. Os PPIs são projetos voltados para municípios integrantes de 
regiões metropolitanas, Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE), capitais de 
Estados ou municípios de grande porte cuja população total seja superior a 150 mil habitantes ou 
que, por sua atividade econômica ou infraestrutura logística, possuam raio de influência regional, 
sob responsabilidade da SNH. 

c) Apoio a Projetos de Saneamento Ambiental em Assentamentos Precários, sob responsabilidade da 
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA. 

d) Apoio à Prevenção e Erradicação de Riscos em Assentamentos Precários e Apoio a Projetos de 
Regularização Fundiária Sustentável de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas (Papel 
Passado), sob responsabilidade da Secretaria Nacional de Programas Urbanos - SNPU. 

DIREITOS DA CIDADANIA 

� Programa Balcões de Direitos 

Apoiar à implantação e consolidação de serviços de orientação jurídica gratuita, de mediação de 
conflitos, bem como prestar orientações de forma a contribuir para a promoção da cidadania e a 
defesa dos direitos humanos. O público prioritário dos Balcões é formado por populações indígenas, 
populações quilombolas, populações ribeirinhas, populações de fronteira, assentados e acampados 
rurais, pescadores, ciganos, populações rurais de municípios considerados focos de aliciamento de 
mão de obra para trabalho escravo, populações de áreas com índices elevados de violência e com 
ocorrência de conflitos de interesse coletivos e ainda populações com dificuldade de acesso a 
serviços e equipamentos públicos. Pessoas beneficiadas diretamente por esses serviços são o 
produto dos Balcões. 

Órgão responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos. 

� Programa Brasil Quilombola 

A SEPPIR/PR, por meio da Subsecretaria de Comunidades Tradicionais, procura assegurar às 
comunidades remanescentes de quilombos o desenvolvimento econômico sustentável, 
infraestrutura adequada para suas atividades, melhoria das condições de vida, preservação do 
patrimônio cultural material e imaterial e capacidade para exercer o controle efetivo sobre as 
políticas que lhe são destinadas. Órgão responsável: Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial. 

� Programa de Fortalecimento do Sistema de Garantias de Direito da Criança e do 
Adolescente 

O programa busca fortalecer os atores do Sistema de Garantias de Direito da Criança e do 
Adolescente instituído pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, apoiando ações de capacitação de 
Conselheiros de Direito da Criança e do Adolescente e Conselheiros Tutelares, por meio da 
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implantação de Escolas de Conselho. O Programa também vem apoiando ações de aprimoramento 
dos Sistemas de Informação da Infância e Adolescência (SIPIA) e prevê capacitações para utilização 
do novo sistema SIPIA Web. Recentemente duas novas linhas de apoio foram lançadas: projetos de 
pesquisa e estudos na área dos direitos da criança e do adolescente e projetos de boas práticas na 
área da convivência familiar e comunitária. Órgão responsável: Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos. 

� Programa de Mobilização Nacional para o Registro Civil de Nascimento e Documentação 
Básica 

Ações de mobilização para o registro civil de nascimento: apoio técnico-financeiro para a realização 
de mutirões intensivos, serviços de registro civil itinerantes, buscas ativas de pessoas não 
registradas, capacitações de gestores e agentes públicos e de lideranças, ampliação da rede emissora 
de RCN, apoio a campanhas com fornecimento de cartazes, folders, cartilhas, spot para rádio e outros. 

Público prioritário: povos indígenas; populações tradicionais - quilombolas, ciganos, ribeirinhos etc.; 
trabalhadores e trabalhadoras rurais de baixa renda que vivem distantes dos cartórios; população 
em situação de rua; catadores de materiais recicláveis; internos em instituições de saúde mental e de 
idosos; e crianças abrigadas. Órgão responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos. 

� Programa de Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres 

Este programa destina-se ao financiamento de equipamentos especializados às mulheres em 
situação de violência doméstica e também à capacitação de servidores da rede de atendimento às 
mulheres e outros agentes, com a finalidade de prevenir e enfrentar a violência e suas causas e dar 
assistência às mulheres nessa situação. Órgão responsável: Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres. 

� Programa de Promoção de Políticas Afirmativas para Igualdade Racial 

A SEPPIR/PR, por meio da Subsecretaria de Políticas e Ações Afirmativas, desenvolve diversas ações 
voltadas para a promoção e implementação de políticas de inclusão socioeconômica de grupos 
étnicos historicamente discriminados, como negros, índios, ciganos e comunidades de terreiros. 
Desenvolve também ações de estímulo à criação e ao fortalecimento de mecanismos institucionais na 
administração pública e ao controle social; promove a transparência das ações de governo e a 
implementação de políticas públicas com enfoque racial; apoia centros de referência de promoção da 
igualdade racial; cria condições para implementar e consolidar a transversalização dos enfoques de 
direitos humanos, gênero e raça nas políticas públicas. Órgão responsável: Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial. 

� Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem 

O ProJovem é resultado da integração de seis programas já existentes voltados para a juventude - 
Agente Jovem, ProJovem, Saberes da Terra, Consórcio Social da Juventude, Juventude Cidadã e Escola 
de Fábrica. O programa é destinado aos jovens de 15 a 29 anos, em situação de vulnerabilidade 
social, que tenham terminado a 4ª série, não tenham concluído a 8ª série do ensino fundamental e 
não tenham emprego com carteira assinada. O ProJovem atua nas modalidades Adolescente, Campo, 
Trabalhador e Urbano, e é coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, por meio 
da Secretaria Nacional de Juventude, e tem sua gestão compartilhada com os Ministérios do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Educação e do Trabalho e Emprego. Órgão 
responsável: Presidência da República. 
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� Programa Turismo Sustentável e Infância 

Tem como objetivos a prevenção e o enfrentamento de todas as formas de violência e exploração 
sexual de crianças e adolescentes no turismo. O Ministério do Turismo promove ações em parceria 
com a sociedade civil e com representantes de diversos órgãos e instituições públicas, enfatizando o 
Código de Conduta no Turismo, o Disque Denúncia 100 e o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Visa também fomentar a adoção de projetos de responsabilidade social coorporativa e estimular a 
mobilização social para a promoção e proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. 

EDUCAÇÃO 

� Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação - Fundeb 

Destina-se ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da Educação Básica 
pública. independentemente da modalidade do ensino (regular, especial ou de jovens e adultos), da 
sua duração (ensino fundamental de oito ou de nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou 
adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola 
(zona urbana, rural, área indígena ou quilombola), considerando os âmbitos de atuação prioritária 
nos estados e municípios. Órgão responsável: Ministério da Educação. 

� Prêmio Gestor Eficiente de Merenda Escolar 

O objetivo do Prêmio é destacar as prefeituras que realizam gestões criativas e responsáveis para 
oferecer a melhor merenda escolar possível aos estudantes e disseminar essas boas práticas para 
que sejam conhecidas e adotadas por outras prefeituras. Órgão responsável: Banco do Brasil. 

� Programa Brasil Alfabetizado 

Contribuir para a universalização do ensino fundamental por meio do apoio a ações de alfabetização 
de jovens, adultos e idosos nos Estados, no Distrito Federal e nos municípios, que lhes propiciem 
condições de continuarem os estudos, com bom aproveitamento escolar, nos cursos de educação de 
jovens e adultos das redes públicas de ensino. 

Proporcionar aos alfabetizadores voluntários oportunidades de formação continuada, garantindo-
lhes auxílio financeiro na forma de bolsa. Órgão responsável: Ministério da Educação. 

� Programa Brasil Profissionalizado 

Visa estruturar o ensino médio e articular as escolas aos arranjos produtivos e vocações locais e 
regionais, para inseri-las no desenvolvimento econômico local, num contexto de integração da 
educação profissional com o ensino médio, combinando formação geral, científica e cultural com 
formação profissional dos estudantes. O financiamento deve servir para construção, ampliação ou 
reforma de escolas públicas de ensino médio e profissional; aquisição de mobiliário, equipamentos e 
laboratórios destinados ao ensino profissional e tecnológico; ou ainda para compra de acervo 
bibliográfico. Os recursos também podem ser utilizados para a formação de professores na área de 
ciências (química, matemática, física e biologia). Órgão responsável: Ministério da Educação. 

� Programa Caminho da Escola 

Renovar e ampliar a frota de veículos de transporte escolar, destinada ao transporte diário de alunos 
da educação básica dos sistemas estadual e municipal, conduzidos da zona rural, por meio de 
financiamento exclusivamente por intermédio de instituições financeiras credenciadas. Órgão 
responsável: BNDES. 
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� Programa de Desenvolvimento da Educação Especial - Formação de Professores 

Tem como objetivo promover a formação de professores dos sistemas de ensino, objetivando 
efetivar a implementação da política de educação inclusiva, com vistas ao acesso e àpermanência dos 
alunos com necessidades educacionais especiais no ensino regular. Órgão responsável: Ministério da 
Educação e Secretaria de Educação e Especial. 

� Programa de Desenvolvimento da Educação Especial - Promoção da Acessibilidade 

Promover a acessibilidade física na rede regular de ensino. Órgão responsável: Ministério da 
Educação/ Secretaria de Educação Especial. 

� Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 

A finalidade do PDDE é prestar assistência financeira para melhorar a infraestrutura física e 
pedagógica e reforçar a autogestão escolar nos planos financeiro, administrativo e didático, bem 
como elevar os índices de desempenho da educação básica. Órgão responsável: Ministério da 
Educação. 

� Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae 

Suprir as necessidades alimentares e nutricionais dos alunos, promovendo consequentemente 
hábitos alimentares adequados e saudáveis, contribuindo para o seu crescimento e desenvolvimento 
físico e mental, além de concorrer para a aprendizagem e o rendimento escolar, bem como 
indiretamente fomentar a economia local. Órgão responsável: Ministério da Educação. 

� Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de 
Educação Infantil - ProInfância 

O principal objetivo do ProInfância é prestar assistência financeira, em caráter suplementar, ao 
Distrito Federal e aos municípios definidos como prioritários, segundo o programa. Os recursos são 
destinados à construção, reforma e aquisição de equipamentos e mobiliário para creches e pré-
escolas públicas da Educação Infantil. Órgão responsável: Ministério da Educação. 

� Programa Nacional de Tecnologia Educacional 

Promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas redes públicas de 
educação básica. O programa, de responsabilidade do Ministério da Educação, compõe-se de três 
vertentes: 

a) Implantação de ambientes tecnológicos equipados com computadores e recursos digitais nas 
escolas públicas de educação básica. 

b) Capacitação dos professores, gestores e outros agentes educacionais para a utilização pedagógica 
das tecnologias nas escolas e inclusão digital. 

c) Oferta de conteúdos educacionais multimídia e digitais, soluções e sistemas de informação 
disponibilizados pela SEED-MEC. 

� Programa Pescando Letras 

O objetivo é a alfabetização dos pescadores que não tiveram acesso à educação. São turmas formadas 
prioritariamente por pescadores, com época e duração dos cursos variável, levando em conta a 
disponibilidade irregular de tempo desses trabalhadores, aproveitando os períodos de 
defeso/piracema. Órgão responsável: Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca. 
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� ProJovem Campo - Saberes da Terra (modalidade do Programa Nacional de Inclusão de 
Jovens - ProJovem) 

Promover a oferta de escolarização em nível fundamental, na modalidade educação de jovens 
integrada à qualificação social e profissional, para jovens agricultores familiares de 18 a 29 anos, 
garantindo-lhes a elevação da escolaridade e resgatando para a escola essa clientela excluída, 
involuntariamente, da educação básica. Proporcionar aos profissionais oportunidades de formação 
continuada com conteúdos inovadores. Órgão responsável: Ministério da Educação. 

� Programa Universidade Para Todos - Prouni  

O Prouni é um programa do Ministério da Educação, criado pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 
2005, que concede bolsas de estudos integrais e parciais (50%) em instituições privadas de ensino 
superior, para cursos de graduação e sequenciais de formação específica, aos estudantes brasileiros 
que não possuam diploma de nível superior. 

Os tipos de bolsas oferecidas pelo Prouni consistem em: 

Bolsa integral: para estudantes que possuam renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um 
salário mínimo e meio. 

Bolsa parcial de 50%: para estudantes que possuam renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 
três salários mínimos. 

Caso o candidato tenha sido contemplado com um a bolsa de 50% e não consiga pagar o restante da 
mensalidade, o bolsista parcial poderá solicitar ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para 
custear os outros 50% da mensalidade, sem a necessidade de apresentação de fiador na contratação 
do financiamento. Para tanto, é necessário que a instituição para a qual o candidato foi selecionado 
tenha o Termo de Adesão firmado ao Fies. 

� Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego ‐ Pronatec 

Tem como objetivo ampliar a oferta de vagas na educação profissional brasileira e otimizar as 
condições de inserção no mundo do trabalho. O programa é uma iniciativa do Ministério da 
Educação e faz parte do Plano Brasil Sem Miséria, estando alinhado ao objetivo maior de superação 
da extrema pobreza, portanto tem como público-alvo prioritário os beneficiários de programas 
federais de transferência de renda, como Bolsa Família. 

� Telecentro.BR 

Consiste em uma ação do Programa Nacional de Apoio à Inclusão Digital nas Comunidades, tem 
como foco a implantação e manutenção de telecentros pelo Brasil para o uso comum de todo e 
qualquer cidadão. É uma iniciativa do governo federal no âmbito do Programa de Inclusão Digital. 

� Programa Universidade Aberta do Brasil - UAB 

O programa tem como escopo formar professores e outros profissionais de educação nas áreas da 
diversidade, ao passo em que amplia e interioriza a oferta de cursos e programas de educação 
superior, por meio da educação a distância. O foco do programa consiste em oferecer formação 
inicial a professores em efetivo exercício na educação básica pública, que não possuam formação em 
nível superior, além de formação continuada àqueles já graduados. 

A iniciativa também pretende ofertar cursos a dirigentes, gestores e outros profissionais da educação 
básica da rede pública, e ainda desenvolver metodologias educacionais para inserção de temas como 
educação de jovens e adultos, educação ambiental, educação patrimonial, educação para os direitos 
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humanos, educação das relações étnico-raciais, de gênero e orientação sexual e temas da atualidade 
no cotidiano das práticas das redes de ensino público e privado de educação básica no Brasil. 

Outro objetivo do programa é reduzir as desigualdades na oferta de ensino superior e desenvolver 
um amplo sistema nacional de educação superior a distância.  

A realização se dá por meio de polos de apoio para o desenvolvimento de atividades pedagógicas 
presenciais, em que os alunos entram em contato com tutores e professores e têm acesso a biblioteca 
e laboratórios de informática, biologia, química e física. 

ENERGIA 

� Programa de Gestão Energética Municipal  

Colaborar com as administrações municipais na identificação de oportunidades de redução das 
despesas com energia elétrica, fortalecendo a competência municipal na gestão da energia elétrica. 
Órgão responsável: Eletrobrás. 

� Programa Nacional de Iluminação Pública e Sinalização Semafórica Eficientes  

Promover o desenvolvimento de sistemas de iluminação pública e sinalização semafórica eficientes, 
colaborando para redução dos gastos públicos dos municípios com energia elétrica e melhorando as 
condições de vida noturna e a segurança dos cidadãos. Órgão responsável: Eletrobrás. 

� Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica  

O programa possui os seguintes objetivos estratégicos: 

- Diversificação da matriz energética brasileira, aumentando a segurança no abastecimento. 
- Valorização das características e potencialidades regionais e locais, com criação de empregos, 

capacitação e formação de mão de obra. 
- Redução de emissão de gases de efeito estufa. 

SAÚDE 

� Saúde da Família 

O programa atua na manutenção da saúde e na prevenção de doenças, alterando, assim, o modelo de 
saúde centrado em hospitais. Desde sua criação em 1993 até os dias atuais o programa já atendeu 
103 milhões de pessoas.  

� Programa Mais Médicos 

O programa faz parte de um amplo pacto para a melhoria do atendimento aos usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que prevê investimentos em infraestrutura de hospitais e unidades de saúde, 
além de levar mais médicos para regiões onde há escassez e ausência de profissionais, com a 
convocação de médicos para atuar na atenção básica de municípios com maior vulnerabilidade social 
e Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). A iniciativa prevê também a expansão do número 
de vagas de medicina e de residência médica, além do aprimoramento da formação médica no Brasil. 

� Academia da Saúde 

O programa lançado em abril de 2011, estimula a criação de espaços públicos adequados para a 
prática de atividade física e de lazer. O objetivo é contribuir para a promoção da saúde da população.  

� Farmácia Popular 

Tem como foco ampliar o acesso da população a medicamentos essenciais, como: diabetes, 
hipertensão, entre outros, vendidos a preços mais baixos que os praticados no mercado.  
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� Cartão Nacional de Saúde 

Trata-se de um instrumento que possibilita a vinculação dos procedimentos executados no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS) ao usuário, ao profissional que os realizou e também à unidade de 
saúde onde foram realizados.  

� Programa Saúde Bucal - PSB 

Tem como intuito ampliar o atendimento e melhorar as condições de saúde bucal da população 
brasileira. Suas principais linhas de ação são reorganização da Atenção Básica em saúde bucal, 
ampliação e qualificação da Atenção Especializada e a viabilização de adição de flúor nas estações de 
tratamento de águas de abastecimento público. 

FORTALECIMENTO MUNICIPAL 

� Programa Nacional de Capacitação das Cidades 

O objetivo do programa consiste em capacitar agentes públicos e sociais a fim de implementar a 
Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e desenvolver ações de apoio ao setor público 
municipal e estadual para o desenvolvimento institucional e a implementação de sistemas de 
informação. As linhas de atuação do programa são: 

- Apoio ao desenvolvimento institucional e à implantação de sistemas de informação nas 
administrações públicas. 

- Realização de cursos presenciais e a distância e outras atividades de apoio à formação de quadros 
técnicos das prefeituras municipais e de órgãos dos governos estaduais e federal. 

- Realização de cursos presenciais e a distância e outras atividades de apoio à formação de agentes 
sociais e conselheiros do Conselho das Cidades e de conselhos municipais e estaduais afetos à 
política urbana. 

- Promoção do planejamento e da realização de cursos que divulguem experiências de participação 
e controle social e de metodologias desenvolvidas por instituições com experiência na área. 

- Realização de seminários nos quais sejam discutidas as possibilidades e os limites de operação de 
formas de gestão metropolitana ou intermunicipal. 

- Prestação de assessoria ao desenvolvimento de planos, programas e ações locais, desde que a 
atividade se constitua também em promoção da formação das equipes locais.  

- Divulgação de experiências bem-sucedidas de gestão municipal, de gestão compartilhada 
intermunicipal e das formas existentes de gestão de serviços urbanos operados pelos Estados. 

- Promoção da articulação dos programas e das ações federais voltados para o desenvolvimento 
institucional dos municípios que abranjam as áreas de habitação, saneamento ambiental, 
legislação urbanística, planejamento do uso e ocupação do solo, regularização fundiária e 
mobilidade, transporte e trânsito, valorizando as competências de cada órgão e otimizando 
recursos. 

- Realização de atividades necessárias para subsidiar o programa, como a promoção de estudos 
específicos, publicação de livros e revistas e produção de material de divulgação.  

Esse programa pode ser direcionado aos municípios que enfrentam problemas em relação à 
infraestrutura, gestão e organização de dados municipais, gestão financeira de recursos e ao 
fortalecimento institucional. 

� Plano Diretor Participativo e Instrumentos do Estatuto da Cidade 

O plano tem como ação principal oferecer apoio técnico e financeiro para o fortalecimento da gestão 
territorial e urbana, com o objetivo de implementar os instrumentos do Estatuto das Cidades e 
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garantir o acesso à terra urbanizada e bem localizada para todos. O plano tem como público-alvo os 
municípios com obrigatoriedade de elaboração de Planos Diretores ou que forem implementar os 
instrumentos do Estatuto 

� Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano (Pró-Municípios) 

Consiste na implantação ou melhoria de obras de infraestrutura como abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, drenagem urbana, elaboração de planos diretores de desenvolvimento 
urbano, melhoria das condições de mobilidade urbana, produção ou aquisição de unidades 
habitacionais e urbanização de assentamentos precários. O público-alvo são os municípios de 
pequeno, médio e grande porte. 

MEIO AMBIENTE[75] 

� Cerrado Sustentável 

O Programa tem como objetivo a promoção da conservação, a restauração, a recuperação e o manejo 
sustentável de ecossistemas naturais, bem como a valorização e o reconhecimento de suas 
populações tradicionais, buscando condições para reverter os impactos socioambientais negativos 
do processo de ocupação do Bioma Cerrado. 

O Programa Iniciativa Cerrado Sustentável é um dos instrumentos do Ministério do Meio Ambiente 
para a implementação de parte dos objetivos e das diretrizes preconizados pelo Programa Nacional 
de Conservação e Uso Sustentável do Bioma Cerrado - Programa Cerrado Sustentável, instituído por 
meio do Decreto 5577/2005. 

Promover o aumento da conservação da biodiversidade e melhorar o manejo dos recursos 
ambientais e naturais do bioma Cerrado, por meio do apoio a políticas e práticas apropriadas. É um 
importante instrumento para a implementação do Programa Cerrado Sustentável. Deverá contribuir 
para a valorização do Cerrado, fortalecendo as instituições públicas e da sociedade civil envolvidas 
com a conservação ambiental. 

Quanto ao arranjo de implementação, a Iniciativa GEF Cerrado Sustentável é coordenada pelo 
Ministério do Meio Ambiente. A agência implementadora é o Banco Mundial. As agências executoras 
(MMA, GO, TO e ICMBio) firmarão contratos diretamente com a agência implementadora, com a 
interveniência do Ministério do Meio Ambiente. O Comitê da Iniciativa é formado pelas seguintes 
instituições: MMA, Ibama, MDA, SBPC, ABEMA, Embrapa, ONGs social e ambiental e setor 
empresarial. Vinculado à CONACER, o Comitê é a instância responsável pelo acompanhamento da 
execução do Programa Iniciativa, e foi quem selecionou os projetos apoiados por meio de chamada 
pela seleção dos subprojetos e demais decisões gerais do programa. 

� Cadastro Ambiental Rural  

O Cadastro Ambiental Rural - CAR - é um registro eletrônico, obrigatório para todos os imóveis 
rurais, que tem por finalidade integrar as informações ambientais referentes à situação das Áreas de 
Preservação Permanente - APP, das áreas de Reserva Legal, das florestas e dos remanescentes de 
vegetação nativa, das Áreas de Uso Restrito e das áreas consolidadas das propriedades e posses 
rurais do País. Criado pela Lei 12.651/2012 no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre 
Meio Ambiente - SINIMA, o CAR é a base de dados estratégica para o controle, monitoramento e 
combate ao desmatamento das florestas e demais formas de vegetação nativa do Brasil, bem como 
para o planejamento ambiental e econômico dos imóveis rurais. 

                                                             
[75] Por se tratar de um diagnóstico socioeconômico, o tema meio ambiente contemplará apenas os principais programas. 
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� Zoneamento Ecológico-Econômico 

O ZEE integra o Plano Plurianual desde 2000, sob a denominação de Programa ZEE. O MMA 
coordena o Programa Zoneamento Ecológico-Econômico (PZEE), que tem como objetivo delinear a 
concepção geral dos documentos, os arranjos institucionais, os fundamentos conceituais e as 
diretrizes para os procedimentos operacionais necessários à execução ZEE no território nacional. O 
PZEE apoia técnica e financeiramente os Estados na elaboração dos seus zoneamentos, a partir de 
Acordos de Cooperação Técnica e Convênios. Para viabilizar essa concepção, o PZEE atua em duas 
dimensões complementares entre si: o Projeto ZEE Brasil e os Projetos de ZEEs Regionais e 
Estaduais. 

� Agenda 21 

A Agenda 21 passou de ação a programa no Plano Plurianual de Governo, PPA 2004-2007, uma vez 
que seu escopo envolve problemas estruturais amplos, que demandam maior consenso e soluções 
integradas de médio e longo prazo. Questões estratégicas como a economia da poupança na 
sociedade do conhecimento; inclusão social para uma sociedade solidária; estratégia para a 
sustentabilidade urbana e rural; recursos naturais estratégicos; e governança e ética para a 
promoção da sustentabilidade só poderão ser tratadas a partir de responsabilidades efetivas e 
compartilhadas entre governo e sociedade. 

A Agenda 21 pode ser definida como um instrumento de planejamento para a construção de 
sociedades sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção 
ambiental, justiça social e eficiência econômica. A Agenda 21 Brasileira é um instrumento de 
planejamento participativo para o desenvolvimento sustentável do País, resultado de uma vasta 
consulta à população brasileira. Foi coordenado pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento 
Sustentável e Agenda 21 (CPDS); construído a partir das diretrizes da Agenda 21 Global; e entregue à 
sociedade em 2002. 

Já a Agenda 21 Local é o processo de planejamento participativo de um determinado território que 
envolve a implantação, ali, de um Fórum de Agenda 21. Composto por governo e sociedade civil, o 
Fórum é responsável pela construção de um Plano Local de Desenvolvimento Sustentável, que 
estrutura as prioridades locais por meio de projetos e ações de curto, médio e longo prazos. No 
Fórum são também definidos os meios de implementação e as responsabilidades do governo e dos 
demais setores da sociedade local na implementação, no acompanhamento e na revisão desses 
projetos e ações. 

� Água-Doce 

Trata-se de uma ação coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente, por meio da Secretaria de 
Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, em parceria com instituições federais, estaduais, municipais e 
sociedade civil. O programa tem como objetivo o estabelecimento de uma política pública 
permanente de acesso à água de boa qualidade para o consumo humano, promovendo e 
disciplinando a implantação, a recuperação e a gestão de sistemas de dessalinização ambiental e 
socialmente sustentáveis para atender, prioritariamente, as populações de baixa renda em 
comunidades difusas do semi-árido. 

Tem como premissas básicas o compromisso do governo federal de garantir à população do semi-
árido o acesso à água de boa qualidade, além de ser amparado por documentos importantes como a 
Declaração do Milênio, a Agenda 21 e as deliberações da Conferência Nacional do Meio Ambiente. 
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O programa, lançado em 2004, foi elaborado de forma participativa durante o ano de 2003, unindo a 
participação social, a proteção ambiental, o envolvimento institucional e a gestão comunitária local.  

O programa está estruturado em seis componentes: gestão, pesquisa, sistemas de dessalinização, 
sustentabilidade ambiental, mobilização social e sistemas de produção. O compromisso principal do 
programa consiste em garantir o uso sustentável dos recursos hídricos, promovendo a convivência 
com o semiárido a partir da sustentabilidade ambiental e social, beneficiando cerca de 100 mil 
pessoas em 154 localidades do Nordeste, e ampliando suas ações a fim de garantir o acesso à água de 
qualidade em comunidades difusas pelo semiárido.  

� Combate a Desertificação 

O Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação (PAN-Brasil) configura-se como 
instrumento norteador para a implementação de ações articuladas no controle e no combate à 
desertificação, bem como para a ampliação dos acordos sociais envolvendo os mais diversos 
segmentos da sociedade. 

O objetivo maior do PAN-Brasil é estabelecer diretrizes e instrumentos legais e institucionais que 
permitam otimizar a formulação e execução de políticas públicas e investimentos privados nas Áreas 
Suscetíveis à Desertificação, no âmbito do combate à desertificação, da mitigação dos efeitos da seca 
e da promoção do desenvolvimento sustentável.  

Os objetivos específicos PAN-Brasil são:  

i. Criar os mecanismos institucionais de coordenação, participação e ação entre o setor público, a 
sociedade civil e o setor privado. 

ii. Aprimorar o conhecimento sobre os processos de desertificação e a ocorrência de secas no Brasil, 
a ser atualizado sistematicamente. 

iii. Formular diretrizes para a concepção, formulação e revisão de políticas e ações de apoio ao 
desenvolvimento sustentável das áreas suscetíveis ou afetadas por processos de desertificação. 

iv. Colaborar com os Estados e municípios na formulação e implementação de estratégias de 
combate à desertificação. 

v. Criar institucionalidades e fortalecer a atuação das instituições responsáveis pelo combate à 
desertificação. 

vi. Implementar ações pactuadas que levem ao desenvolvimento sustentável de áreas afetadas e 
sujeitas a processos de desertificação, segundo os princípios e orientações da UNCCD. 

vii. Instituir processos participativos de planejamento e pactuação entre os diferentes atores.  

viii. Criar instrumentos de apoio ao desenvolvimento de atividades produtivas compatíveis com a 
preservação, a conservação e o manejo sustentável dos recursos naturais. 

� Bolsa Verde 

Desde seu lançamento em setembro de 2011, o Programa de Apoio à Conservação Ambiental Bolsa 
Verde consiste no repasse trimestral de um benefício de R$ 300 às famílias em situação de extrema 
pobreza que vivem em áreas consideradas prioritárias para conservação ambiental. O benefício é 
concedido por um período de dois anos, podendo ser renovado. Os beneficiários que compõem esse 
contexto perfazem 47% das 16,2 milhões de pessoas que vivem em situação de extrema pobreza e 
que estão na área rural. A proposta está em aliar o aumento na renda dessa população à conservação 
dos ecossistemas e ao uso sustentável dos recursos naturais. Esse benefício parte do Programa Brasil 
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Sem Miséria, destinado àqueles que desenvolvem atividades de uso sustentável dos recursos 
naturais em Reservas Extrativistas, Florestas Nacionais, Reservas de Desenvolvimento Sustentável 
federais e Assentamentos Ambientalmente Diferenciados da Reforma Agrária. Territórios ocupados 
por ribeirinhos, extrativistas, populações indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais 
também podem ser inclusos no programa, além de outras áreas rurais definidas por ato do Poder 
Executivo. O programa representa um passo importante na direção de reconhecer e compensar 
comunidades tradicionais e agricultores familiares pelos serviços ambientais que prestam à 
sociedade. 
O Bolsa Verde foi instituído pela Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, e regulamentado pelo 
Decreto nº 7.572, de 28 de setembro de 2011, tendo como objetivos:  

i) incentivar a conservação dos ecossistemas (manutenção e uso sustentável); 

ii) promover a cidadania e melhoria das condições de vida; 

iii) elevar a renda da população em situação de extrema pobreza que exerça atividades de 
conservação dos recursos naturais no meio rural; e 

iv) incentivar a participação dos beneficiários em ações de capacitação ambiental, social, técnica e 
profissional. 

� PPCerrado 

Segundo MMA (2009), o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das 
Queimadas no Cerrado (PPCerrado) integra e articula ações do Ministério do Meio Ambiente e suas 
instituições vinculadas, visando à redução do desmatamento no Cerrado. Incorpora as diretrizes e 
operacionaliza o Programa Nacional de Conservação e Uso Sustentável do Bioma Cerrado (Programa 
Cerrado Sustentável). 

O Plano Operativo prevê um conjunto de ações com o horizonte de execução de três anos (2009 a 
2011). As ações estão estruturadas com base em três eixos estruturantes: 1) Controle e 
Monitoramento; 2) Áreas Protegidas e Ordenamento Territorial e 3) Fomento às Atividades 
Sustentáveis. 

O PPCerrado é uma ação estratégica do governo federal articulada às políticas nacionais, como a 
Política Nacional da Biodiversidade e a Política Nacional dos Recursos Hídricos. Articula-se ainda 
com o Plano Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) e com os planos estaduais de redução e 
controle de desmatamento e queimadas. Deve também interagir com instrumentos de gestão 
ambiental e territorial, como os zoneamentos ecológico-econômicos estaduais, zoneamentos 
agroecológicos, comitês e planos de bacias hidrográficas. 

10.1.4 Políticas, planos, programas em nível estadual 

O tópico procura apresentar alguns programas em nível estadual que poderão contribuir para o 
desenvolvimento socioeconômico e a implementação das diretrizes previstas pelo ZEE. 

AGRICULTURA 

� Programa de Desenvolvimento da Região Sudoeste do Estado do Tocantins - Prodoeste 

Visa intensificar as atividades econômicas e à ampliação das oportunidades produtivas mediante a 
oferta hídrica regular para os usos múltiplos no sudoeste do Tocantins, com vistas ao 
desenvolvimento sustentável do Estado e à melhoria da qualidade de vida da população. 

Órgão executor: Governo do Estado do Tocantins / Secretaria do Planejamento e Orçamento - 
Seplan. 
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� Programa Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização 

- Implementar políticas públicas e mecanismos de apoio à geração e socialização de tecnologias e 
extensão rural, contribuindo para a sustentabilidade da atividade agropecuária. 

- Incentivar o desenvolvimento das atividades do setor agropecuário, contribuindo para a 
consolidação da sustentabilidade socioeconômica e ambiental no Estado do Tocantins. 

- Apoiar atividades de suporte à comercialização da produção de origem vegetal, oferecendo 
produtos de qualidade, agregando valor e melhorando o nível socioeconômico da população do 
Estado. 

Órgão executor: Governo do Estado do Tocantins / Secretaria da Agricultura e Pecuária. 

� Programa Agroindústria 

Busca proporcionar ao pequeno produtor condições para processamento da produção de origem 
animal/vegetal, agregando valor e gerando renda, por meio de implantação, revitalização, 
manutenção, inspeção e monitoramento das agroindústrias no Estado. 

Órgão executor: Governo do Estado do Tocantins / Secretaria da Agricultura e Pecuária. 

� Programa Agricultura Familiar 

Tem como intuito promover o fortalecimento e o desenvolvimento rural sustentável da agricultura 
familiar, por meio de iniciativas que envolvam atividades agrícolas e não agrícolas, pesqueiras, 
extrativistas e da sociobiodiversidade, propiciando aos agricultores acesso à terra, às unidades 
produtivas estruturadas e à organização social e produtiva. 

Além de contribuir com a modernização e manutenção dos serviços de Assistência Técnica e 
Extensão Rural e melhorar a qualidade de vida dos agricultores familiares e das populações 
diferenciadas, com ações que aumentem suas rendas e estimulem a organização sociocultural, o 
conhecimento e a defesa do meio ambiente. 

Órgão executor: Governo do Estado do Tocantins / Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do 
Tocantins - Ruraltins. 

� Programa Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos 

No intuito de promover o desenvolvimento regional sustentável por meio da construção e execução 
de obras de infraestrutura hídrica, para contribuir com o desenvolvimento econômico do Estado e 
aumentar a qualidade de vida das pessoas. Por meio da execução dos seguintes objetivos: 

- Regulamentar e implementar o Plano Estadual de Irrigação. 
- Incentivar o aumento da produção agropecuária por meio da agricultura irrigada. 

Órgão executor: Governo do Estado do Tocantins / Secretaria da Infraestrutura / Secretaria da 
Agricultura e Pecuária. 

ENERGIA 

� Programa Energia 

Busca aproveitar o potencial de energias limpas, a partir da exploração sustentável das áreas 
produtivas, de forma a gerar mais emprego e renda, reduzindo as desigualdades sociais e 
econômicas no Estado do Tocantins. 

Órgão executor: Governo do Estado do Tocantins / Secretaria da Agricultura e Pecuária. 
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MEIO AMBIENTE 

� Programa Meio Ambiente 

Tem como foco promover a redução das taxas de desmatamento e o uso do fogo no Estado do 
Tocantins, por meio de um conjunto de ações integradas de monitoramento, gestão territorial e da 
paisagem, gestão florestal e incentivo a alternativas produtivas sustentáveis. 

Órgão executor: Governo do Estado do Tocantins / Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável. 

� Programa Recursos Hídricos 

Seu foco é a revitalização das bacias hidrográficas, por meio do apoio a estratégias de articulação 
para elaboração e execução de Programas, Projetos e Ações para o manejo sustentável. 

Órgão executor: Governo do Estado do Tocantins / Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável. 

� Projeto GEF - Cerrado Sustentável 

O projeto tem como objetivo aumentar a conservação da biodiversidade e melhorar o manejo de 
recursos naturais e ambientais do Cerrado no território tocantinense, por meio de políticas e 
práticas apropriadas. O governo do Estado do Tocantins alcançou esse projeto, com um acordo de 
concessão de fundo fiduciário firmado junto ao Global Environmental Facility (GEF) e ao Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), para financiamento não reembolsável 
da execução do Projeto Cerrado Sustentável do Tocantins (GEF Cerrado), além dos executores que 
são a Secretaria de Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (Semades), o Instituto 
Natureza do Tocantins (Naturatins) e o Instituto do Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins 
(Ruraltins). 

� Programa de Ações de Controle de Queimadas do Tocantins - PACQTO  

O programa realizado pelo Comitê do Fogo tem como objetivo reduzir significativamente o número 
de ocorrências de incêndios florestais e queimadas descontroladas que são ocasionados por fatores 
naturais, analfabetismo ambiental da população, acidentes e incidentes. 

� Projeto Barraginhas 

O projeto é desenvolvido pela Embrapa e consiste na construção de pequenas estruturas para 
contenção de água das chuvas (enxurradas), por represamento, que tem sido uma boa alternativa 
para reverter o quadro de deficiência na disponibilidade hídrica na região sudeste do Estado do 
Tocantins, principalmente nas comunidades da zona rural que são agravadas por ser a região onde 
são registrados os menores índices pluviométricos e nos últimos anos vêm sendo castigada por 
períodos cada vez mais longos de estiagem, o que tem acentuado o regime de intermitência dos 
pequenos rios e ribeirões da região, fazendo-se necessário nessa época do ano intervenções do 
governo com medidas emergenciais para socorrer a população e os pequenos animais com 
abastecimento de água com caminhões-pipa e construções de cisternas nas propriedades rurais.  

O Projeto Barraginhas tem como foco minimizar os efeitos dos eventos críticos de estiagem, com a 
construção de 240 Barragens de Contenção de Águas Superficiais de Chuvas, na Zona Rural do 
município de Paranã e 240 no município de Conceição do Tocantins, totalizando 480 Barraginhas 
construídas para amenizar os efeitos provocados pela ocorrência desses eventos, nas populações 
quilombolas e de agricultores familiares dos municípios de Paranã e Conceição do Tocantins, 
inseridos diretamente nas áreas impactadas pela escassez de água. 
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O maior benefício proporcionado pelo Sistema de Barraginhas é a contenção do avanço da 
degradação do solo provocada pelas enxurradas, que provocam erosões laminares e sulcadas que 
arrastam sedimentos (terra, pedregulho e folhagem) para os cursos d’água, provocando o seu 
assoreamento, empobrecendo o solo e comprometendo os recursos hídricos em qualidade e 
quantidade. 

� Projeto de Fortalecimento da Gestão de Resíduos Sólidos no TO por meio da implantação 
da A3P 

O projeto contempla ações educativas e informativas que buscam promover a capacitação dos 
funcionários públicos, diretores e professores das escolas públicas estaduais e sensibilizá-los para 
que contribuam com a separação dos resíduos recicláveis produzidos nos órgãos públicos da 
administração direta e a doação para associações e cooperativas de catadores. Ele capacitará 
também os catadores de materiais recicláveis nas áreas de empreendedorismo, cooperativismo, 
captação de recursos e logística reversa, como também quanto ao manuseio correto dos materiais 
coletados nos órgãos públicos estaduais, em especial as peças eletrônicas, quanto à agregação de 
valores aos produtos adquiridos e quanto à saúde e segurança no trabalho. 

� Projeto de Revitalização de Ipucas na Planície do Araguaia, Estado do Tocantins 

Consiste no apoio a ações de recuperação das áreas de Ipucas nos municípios de Formoso do 
Araguaia e Lagoa da Confusão, que foram degradadas anteriormente à Portaria nº 483/08, por meio 
do reflorestamento com introdução de espécies nativas e regeneração natural. Além de sensibilizar e 
conscientizar a população local em relação à preservação e manutenção adequada das áreas de 
Ipucas. O projeto é realizado pela Semades a partir de convênio firmado com o Ministério do Meio 
Ambiente pelo Programa de Recuperação e Preservação das Bacias do Tocantins-Araguaia. 

� Projeto do Plano de Resíduos Sólidos do Estado do Tocantins 

O objetivo deste projeto consiste em elaborar o Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS/TO, nos 
termos da Lei no 12.305 e de seu decreto regulamentador. Para a elaboração do plano o governo do 
Estado, por meio da Semades, firmou parceria com o Ministério do Meio Ambiente a partir do 
Programa de Resíduos Sólidos Urbanos para a elaboração do plano quem tem como finalidade 
impulsionar a gestão de Resíduos Sólidos no Estado, a partir da definição de metas, projetos e ações 
de redução da geração até a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos, em nível 
estadual. Além disso, o projeto vai propor ações estratégicas prioritárias, escalonadas no espaço e no 
tempo, com os respectivos custos. 

� Projeto Mais Ambiente 

O Projeto Mais Ambiente tem como objetivo geral a implementação do Programa Mais Ambiente e 
do Programa TO-Legal com vistas ao fortalecimento da gestão florestal e da regularização ambiental 
de propriedades rurais. A efetivação se dá por meio de cinco etapas: 

a) estruturação física e operacional dos órgãos ambientais envolvidos; 

b) treinamento de 100% dos instrutores que irão capacitar os sindicatos rurais, as associações, as 
entidades e os proprietários rurais; 

c) a capacitação do maior número possível de sindicatos rurais, associações, entidades e 
proprietários rurais; 

d) divulgação do programa junto aos produtores rurais; 

e) customização e implantação de sistema via web de adequação ambiental dos proprietários rurais. 
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� Projeto Taquarussu: “Uma fonte de vida” 

O projeto tem como objetivo, restaurar e conservar a sub-bacia do ribeirão Taquarussu, que é 
responsável pelo abastecimento de cerca de 66% da população da capital. O projeto parte do 
Programa Produtor de Água, um programa idealizado pela Agência Nacional de Águas (ANA), 
fundamentado no conceito de Pagamentos por Serviços Ambientais e que tem como foco a redução 
da erosão, a melhoria da qualidade da água e a regulação do regime hidrológico dos rios, além de 
água para abastecimento humano. A iniciativa é idealizada pela Companhia de Saneamento do 
Tocantins - Saneatins. 

TURISMO 

� Programa Turismo 

Tem como objetivo transformar o potencial turístico do Estado em produtos competitivos, 
garantindo sua sustentabilidade, consolidando o turismo como importante instrumento de 
desenvolvimento social, econômico, cultural e ambiental. O programa é desenvolvido pela Agência 
de Desenvolvimento Turístico - ADTUR. 

INFRAESTRUTURA 

� Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável do Estado do Tocantins - 
PDRIS/TO 

O Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável do Estado do Tocantins - PDRIS/TO 
visa contribuir para melhorar a efetividade do transporte rodoviário e da logística do Tocantins, bem 
como melhorar a eficiência de uma seleção de serviços públicos no Estado. O projeto compreende, 
em síntese, três componentes básicos: 

a) Melhoramento do transporte rural. 

b) Melhoramento da eficiência dos serviços públicos.  

c) Gerenciamento do projeto. 

O projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável (PDRIS) vai apoiar as agendas de 
desenvolvimento do Estado por meio de uma operação de US$ 375 milhões, suportada por um 
empréstimo bancário de US$ 300 milhões, que visa contribuir para a melhoria da competitividade e 
integração regional, inclusão social e sustentabilidade ambiental. O Projeto de Desenvolvimento 
Regional Integrado e Sustentável (PDRIS) visa também contribuir para a efetividade do transporte 
rodoviário e da logística do Tocantins, bem como melhorar a eficiência de uma seleção de serviços 
públicos no Estado, mediante iniciativas que contribuem para o rejuvenescimento e reforço das 
infraestruturas de transporte do Estado, das redes de logísticas nacionais e internacionais, em apoio 
a um forte crescimento econômico do Estado. O projeto melhorará também a acessibilidade a 
serviços, trabalhos e mercados para as populações rurais pobres do Tocantins, e fomentará 
oportunidades para sua inclusão no desenvolvimento sustentável do Estado.  

O Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável - PDRIS/TO - é prioridade da atual 
gestão estadual e visa preparar o Estado para um novo ciclo de crescimento econômico. 

O objetivo do desenvolvimento do projeto é fomentar o aumento da eficiência do transporte 
rodoviário e o aumento da eficiência de serviços públicos selecionados, em apoio a uma agenda de 
desenvolvimento integrado, territorialmente equilibrada do Estado do Tocantins. Os objetivos do 
projeto serão alcançados por meio do melhoramento da acessibilidade das populações e dos 
produtores para oportunidades de emprego, serviços, recursos e mercados e acessos melhorados 
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para os territórios do Estado e regiões produtivas, além do fortalecimento institucional para 
contribuir com a modernização da prestação de serviços públicos e de gestão, promover as 
atividades da economia local, fortalecer a gestão ambiental e melhorar a educação. 

O projeto consiste na realização de obras e n ofortalecimento institucional dos órgãos envolvidos, 
sendo constituído pelos seguintes componentes: 

Componente 1: Melhorar a eficácia do transporte rural (custo estimado de US$ 304 milhões, dos 
quais US$ 240 milhões serão financiados pelo empréstimo bancário). 

Prestação de apoio para melhorar a acessibilidade das populações remotas do mutuário e, ao mesmo 
tempo, promover a integração econômica regional e apoiar a competitividade do Mutuário e agendas 
de inclusão social, por meio da realização das seguintes atividades: 

a) Melhoria da acessibilidade da população rural às oportunidades de emprego, serviços, recursos 
e mercados (US$ 73 milhões), pela eliminação de cerca de 2.600 pontos críticos em estradas 
vicinais municipais selecionadas através, nomeadamente, da concepção, construção e 
supervisão estruturas hidráulicas de concreto (pontes e galerias) das estradas vicinais 
municipais, tudo para garantir que o tráfego durante todo o ano). 

A Tabela 80 apresenta o nome dos municípios que serão contemplados e extensão dos municípios 
que já possuem projeto. Para a região noroeste existe extensão definida apenas para os seis 
primeiros municípios. Os projetos dos demais municípios estão em andamento. 

Tabela 80. Municípios contemplados pelo PDRIS/TO 

Item Município Extensão (km) 

Região Centro Oeste 

1 Caseara 91,96 

2 Chapada de Areia 38,16 

3 Divinópolis do Tocantins 145,70 

4 Marianópolis 100,21 

5 Monte Santo 66,61 

6 Abreulândia 92,28 

7 Araguacema 90,60 

8 Dois Irmãos 152,85 

9 Miracema do Tocantins 130,59 

10 Miranorte 83,98 

11 Lajeado 79,96 

12 Tocantínia 63,83 

13 Pugmil 45,31 

14 Barrolândia 34,03 

15 Paraíso do Tocantins 100,29 

16 Pium 145,35 

17 Cristalândia 96,27 

18 Lagoa da Confusão 101,68 

19 Nova Rosalândia 43,52 

20 Oliveira de Fátima 43,93 

Região Sudoeste 
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Item Município Extensão (km) 

1 Alvorada 75,94 

2 Araguaçu 131,51 

3 Figueirópolis 58,23 

4 Sandolândia 91,96 

5 Talismã 73,68 

6 Jaú do Tocantins 66,27 

7 Palmeirópolis 91,56 

8 Peixe 165,13 

9 São Salvador 74,02 

10 Sucupira 106,87 

11 Aliança do Tocantins 93,24 

12 Cariri 79,07 

13 Dueré 54,10 

14 Formoso do Araguaia 167,09 

15 Gurupi 128,26 

16 Crixás 76,72  

17 Santa Rita do Tocantins 162,64 

18 Fátima 47,94 

19 Ipueiras 31,04 

20 Brejinho de Nazaré 40,17 

21 Silvanópolis 44,59 

22 Monte do Carmo 52,48 

23 Porto Nacional 125,24 

24 Aparecida do Rio Negro 51,99 

25 Palmas 126,54 

Região Noroeste 

1 Xambioá  41,73 

2 Araguanã  26,90 

3 Piraquê  45,51 

4 Araguaína  88,75 

5 Carmolândia  31,28 

6 Aragominas  28,52 

7 Muricilândia   

8 Santa Fé do Araguaia   

9 Pau D'arco   

10 Arapoema   

11 Nova Olinda   

12 Bandeirantes do Tocantins   

13 Couto Magalhães   

14 Pequizeiro   

15 Juarina   

16 Bernardo Sayão   
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Item Município Extensão (km) 

17 Colinas do Tocantins   

18 Tupiratins   

19 Brasilândia do Tocantins   

20 Presidente Kennedy   

21 Itaporã do Tocantins   

22 Colméia   

23 Goianorte   

24 Tupirama   

25 Guaraí   

26 Fortaleza do Tabocão   

27 Rio Dos Bois   

b) Melhoria das condições de transporte em estradas pavimentadas do Mutuário (US$ 160 milhões), 

por meio da realização de: (a) um conjunto de contratos com base no desempenho CREMA 
(Contrato de Restauração e Manutenção) em cerca de 1.500 km de estradas pavimentadas 
geridas e selecionadas pelo Mutuário (Subprojeto I de Reabilitação de Estradas Estaduais); e (b) 
os contratos com base no desempenho - CREMA - em estradas pavimentadas geridas pelo 
Mutuário, selecionadas de acordo com critérios aceitáveis pelo Banco (Subprojeto II de 
Reabilitação de Estradas Estaduais). As tabelas a seguir apresentam as listas dos lotes Crema. 

Tabela 81. Lote 1 - Regional R1- Porto Nacional 

Rodovia 
Trecho 

Superf. km 
Início Término 

TO-010 Palmas Lajeado PAV 53,3 

TO-010 Lajeado 
Entr. TO 455 (Ponte Rio 
Tocantins) 

PAV 3,7 

TO - 050 Palmas (JK) Palmas (Rotatória sul) DUP 20,6 

TO - 050 Palmas (Rotatória sul) 
Porto Nacional (Saída p/ 
Monte do Carmo) 

PAV 40,8 

TO - 050 
Porto Nacional (Saída p/ 
Monte do Carmo) 

Porto Nacional (Saída p/ 
Silvanópolis) 

PAV 6,5 

TO - 255 
Porto Nacional (Saída p/ 
Silvanópolis) 

Entr. TO-070/TO-255 
(Pinheirópolis) 

PAV 5,3 

TO - 255 
Entr. TO-070/TO-255 
(Pinheirópolis) 

Entr. BR-153 PAV 57,6 

TO - 342 Miracema Miranorte PAV 19,7 

TO - 445 Miracema Entr. TO-010/TO-455 PAV 20,2 

Acesso Entr. TO-455 UHE PAV 1,5 

Total 229,2 

Tabela 82. Lote 3 - Regional R2/R3 - Araguaína 

Rodovia 
Trecho 

Superf. km 
Início Término 

TO-222 Filadélfia Bielândia PAV 46,5 
TO-222 Bielândia Ent.TO-424 PAV 32,5 
TO-222 Ent. TO-424(Babaçulândia) Araguaína(Av. Filadélfia)  PAV 19,0 
TO-222 Araguaína Novo Horizonte PAV 14,0 
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Rodovia 
Trecho 

Superf. km 
Início Término 

TO-222 Novo Horizonte Aragominas PAV 25,0 
TO-222 Aragominas Mucilândia PAV 20,0 
TO-222 Mucilândia Santa Fé do Araguaia PAV 11,0 
TO-222 Santa Fé do Araguaia Porto Lemos PAV 57,0  
TO-424 Entrº TO-222 Babaçulândia PAV 37,8 
TO-424 Bielândia Barra do Ouro PAV 37,0 

Total 299,8  

Tabela 83 - Lote 04 - Regional R4 - Tocantinópolis Lote 3 - Regional R2/R3 - Araguaína 

Rodovia 
Trecho 

Superf. km 
Início Término 

TO-010 BR-230 (Transaraguaia) Araguatins PAV 8,0  

TO-010 Araguatins Entroncamento TO-404 PAV 7,1  

TO-010 Buriti São Sebastião DUP 6,0  

TO- Ligação Entrº TO- 201 Bela Vista PAV 6,0 

TO-201 Div TO-MA(Ponte)  Sitio Novo PAV 17,0 

TO-201 Sítio Novo Axixá do TO PAV 14,5  

TO-201 Axixá do TO Augustinópolis PAV 20,4  

TO-201 Augustinópolis Buriti do Tocantins PAV 41,6  

TO-201 Buriti do Tocantins Esperantina PAV 36,8  

TO-126 Sítio Novo Itaguatins PAV 26,0  

TO-126 Tocantinópolis Aguiarnópolis PAV 25,0  

TO-134 Axixá Entrº BR-230 (São Bento) PAV 46,0 

TO-134 Angico  Darcinópolis PAV 46,0  

TO134 Angico Luzinópolis PAV 24,4 

TO-403 Itauba ( Entr. TO-404) Sampaio PAV 9,7 

TO-404 Praia Norte Augustinópolis PAV 13,6 

TO-404 Augustinópolis Entr. TO-010 PAV 20,6 

TO-407 Carrasco Bonito Entr. TO-201 PAV 7,9 

Total 376,6 

Tabela 84. Lote 5 - Regional R5 - Gurupi  

Rodovia 
Trecho 

Superf. km 
Início Término 

TO-280 Natividade São Valério PAV 66,0 

TO-280 São Valério Entr.BR-242 (Km 106.4) PAV 30,6 

TO-373 Entº. BR-242 Alvorada PAV 83,0 

TO-373 Alvorada Araguaçú PAV 96,2 

TO-373 Araguaçú Divisa TO/GO (São Miguel) PAV 17,0 

Total 292,8 

Tabela 85. Lote 6 - Regional R6 - Dianópolis 

Rodovia 
Trecho 

Superf. km 
Início Término 

TO-050 Príncipe Conceição do Tocantins PAV 52,0 

TO-050 Conceição do Tocantins Arraias PAV 101,0 

TO-050 Arraias Divisa TO/GO PAV 16,0 
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Rodovia 
Trecho 

Superf. km 
Início Término 

Total 169,0 

Tabela 86. Lote 2 - Regional R7 - Paraíso  

Rodovia 
Trecho 

Superf. km 
Início Término 

TO-080 Paraíso Monte Santo PAV 22,1 

TO-080 Monte Santo Divinópolis  PAV 34,9 

TO-164 Pium Cristalândia PAV 17,9 

TO-255 Nova Rosalândia Cristalândia PAV 31,4 

TO-255 Cristalândia Lagoa da Confusão PAV 50,1 

TO-354 Pium  Pugmil PAV 31,2 

Total 187,6 

c) Melhoria da conectividade e as condições de segurança de transporte em estradas não 

pavimentadas do mutuário (US $ 62 milhões), nomeadamente por meio de (i) eliminação de cerca 
de 20 pontos críticos em estradas vicinais não pavimentadas por meio do projeto de substituição 
e supervisão de estruturas hidráulicas de concreto de infraestruturas deficientes selecionadas, e 
(ii) design, pavimentação e supervisão de cerca de 50 km de trechos de estrada de terra para 
fechar a rede e facilitar o acesso à rede tronco nacional (os Subprojetos de Melhoria de Estradas 
do Estado). 

d) Melhoria da capacidade do mutuário de planejamento de transportes e logística, gestão e 
segurança (tudo sob termos de referência aceitáveis para o Banco), por meio do fornecimento de 
bens, consultores de serviços, serviços de consultoria e treinamento para o fortalecimento 
institucional (US $ 9 milhões) da Secretaria da Infraestrutura - Seinfra, nas seguintes áreas: (i) 
transporte de planejamento e gestão logística, (ii) segurança rodoviária e (iii) gestão social e 
ambiental. 

COMPONENTE 2: Maior eficiência nos serviços públicos (custo estimado em US$ 62,250 milhões, 
dos quais US$ 51,250 milhões são financiados pelo empréstimo de banco). 

Prestação de apoio ao fortalecimento institucional, por meio do fornecimento de bens, obras, 
formação, serviços de consultoria e não consultoria, por meio da realização das seguintes atividades: 

a) Modernização da administração do mutuário. Prestação de apoio à Seplan (US 24,75 milhões) 
para melhorar a eficiência dos serviços públicos (tudo sob termos de referência aceitáveis pelo 
Banco), nomeadamente por meio de (i) introdução de resultados com base em metodologia de 
gestão, (ii) desconcentração dos serviços administrativos do mutuário para as suas regiões, para 
fins de reforço das capacidades de gestão dos municípios, (iii) melhoria dos processos de 
planejamento de uso ambiental e socialmente sustentável da terra e das políticas de gestão dos 
recursos naturais - na qual são conduzidas ações com vistas à elaboração do Zoneamento 
Ecológico-Econômico do Estado do Tocantins, bem como ao levantamento de recursos naturais, e 
(iv) melhoria da prestação de serviços aos usuários, bem como das condições de trabalho dos 
funcionários do mutuário, realizando reabilitação e / ou atividades de construção de instalações 
públicas e/ou instalações, em conformidade com os critérios estabelecidos no Manual 
Operacional. 

b) Fomento do desenvolvimento local e regional. Prestação de apoio à Seagro e Ruraltins (US$ 10 
milhões), por meio da realização de atividades-piloto voltadas para a promoção de negócios 
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rurais e a criação de oportunidades para atrair investimentos sustentáveis em regiões 
selecionadas do mutuário (tudo sob termos de referência aceitáveis pelo banco ), cujas atividades 
consistem, nomeadamente: (i) na promoção de um setor do agronegócio mais eficiente com a 
inclusão social e de gênero, bem como a sustentabilidade ambiental e econômica no território do 
mutuário, promovendo maior produtividade e melhor acesso aos mercados para a produção de 
subsistência e pequenos e médios produtores, e atrair investimentos sustentáveis e promover a 
sustentabilidade do meio ambiente, (ii) na elaboração de uma política de energia renovável para 
o mutuário, e (iii) no desenvolvimento do ecoturismo em território do mutuário. 

c) Melhoria da gestão ambiental. Prestação de apoio à Semades e Naturatins (US $ 17,5 milhões) para 
melhorar a gestão ambiental (tudo sob termos de referência aceitáveis pelo banco), 
nomeadamente por mrio de: (i) melhoria do sistema do mutuário de licenciamento ambiental e 
as suas atividades de acompanhamento e execução, e seu sistema de registro de direitos de água, 
(ii) (a) realização de estudos sobre a avaliação da necessidade de novas políticas públicas para a 
conservação e o uso sustentável dos recursos naturais e desenvolvimento da biodiversidade e, se 
for o caso, conforme determinado pelos resultados desses estudos, o desenvolvimento de 
mecanismos regulatórios e instrumentos técnicos para a conservação e o uso sustentável dos 
recursos naturais e desenvolvimento da biodiversidade, e (B) a realização de atividades-piloto de 
apoio a áreas mencionadas no (A), aqui a ser selecionada em conformidade com critérios 
aceitáveis para o banco; e (iii) (A) realização de estudos sobre a avaliação da necessidade de 
novas políticas públicas na gestão da água, e se for o caso, conforme determinado pelo resultados 
dos referidos estudos, o desenvolvimento de mecanismos regulatórios e instrumentos técnicos 
para uma utilização mais sustentável da água, e (B) a realização de atividades-piloto de apoio à 
área mencionada em (A), aqui para ser selecionadas de acordo com critérios aceitáveis pelo 
banco. 

d) Melhoria da qualidade, da relevância e dos retornos do sistema educacional. Prestação de apoio à 
Secretaria da Educação - Seduc (US$ 10 milhões), para melhorar a qualidade do sistema de 
educação do mutuário em um piloto de um conjunto de municípios do mutuário selecionados 
com alta vulnerabilidade (tudo sob termos de referência aceitáveis pelo banco), por meio 
nomeadamente de: (i) apoio os municípios selecionados na prestação de qualidade, 
desenvolvimento da primeira infância, (ii) aumento da qualidade da educação por meio da 
identificação de pontos fortes e fracos na qualidade do ensino e fornecimento de formação 
orientada para melhorar pontos fracos e (iii) melhorar a relevância e o nível de escolaridade por 
meio de cursos complementares nas escolas secundárias e materiais de educação. 

COMPONENTE 3: Gestão do Projeto (custo estimado de US$ 8 milhões, dos quais US$ 8 milhões são 
financiados pelo empréstimo do banco). Prestação de apoio à gestão de projetos em conexão com a 
implementação e supervisão do projeto. 

O projeto integra vários componentes, por exemplo, a integração vertical dentro dos links de rede de 
estradas de nível municipal e estadual para fornecer continuidade logística coordenada em toda a 
rede. As estradas também são priorizadas para se integrarem horizontalmente com as necessidades 
de determinadas atividades no âmbito do componente de fortalecimento institucional. Essa 
articulação entre o investimento e os componentes de fortalecimento institucional dá impulso à 
natureza transformacional do transporte. Todos os trechos de estradas municipais e estaduais a 
serem reformados, melhorados ou pavimentados e as instalações públicas reabilitadas e/ou 
construídas no âmbito do Projeto proposto serão analisadas a priori pelo banco e atenderão aos 
seguintes critérios: (i) os contratos de obras civis propostos em conformidade com os 
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procedimentos do banco, (ii) os impactos ambientais e sociais serão identificados, prevenidos e 
mitigados de acordo com os procedimentos acordados com o banco e, mais amplamente, com as 
políticas de salvaguarda do banco; os projetos (iii) de engenharia e especificação do trabalho 
realizado segundo processos acordados com o banco e incluídos no manual de procedimentos para 
projetos de engenharia e fiscalização de obras acordadas com o banco. Além disso, todas as obras 
civis em trechos municipais e estaduais a serem reabilitados ou atualizados no âmbito do projeto 
proposto terão uma taxa interna de retorno (TIR) superior a 10%. 

� Programa Transporte e Logística 

Tem como objetivo oferecer boas condições de trafegabilidade nas rodovias estaduais, por meio da 
pavimentação, manutenção e conservação com qualidade e segurança para os usuários. 

Órgão executor: Governo do Estado do Tocantins / Secretaria da Infraestrutura. 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

� Programa Indústria, Comércio e Mineração 

- Estimular a atração de investimentos estratégicos alinhados às políticas de desenvolvimento do 
Estado do Tocantins e seus projetos estruturantes. 

- Oferecer boas condições de trafegabilidade nas rodovias estaduais, por meio da pavimentação, 
manutenção e conservação com qualidade e segurança para os usuários. 

- Promover o Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas por meio de ações e articulações 
que reflitam as especificidades do setor, objetivando a melhoria nas condições de 
desenvolvimento, geração de emprego e renda. 

Órgão executor: Governo do Estado do Tocantins / Secretaria do Desenvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e Inovação. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

� Plano Tocantins Sem Miséria  

O plano estadual tem como objetivo superar a extrema pobreza, reduzindo as desigualdades sociais, 
além de garantir e elevar a renda per capita, contribuir com o acesso aos serviços públicos de 
assistência social, segurança alimentar e nutricional, habitação e saneamento, educação e saúde, e 
permitir a inclusão produtiva rural e urbana, visando à geração de emprego e renda por meio da 
economia solidária. O plano é executado pelo governo do Estado por meio da Secretaria do Trabalho 
e da Assistência Social e esta pactuado junto ao Plano Brasil Sem Miséria.  

� Programa Temático no Plano Plurianual (PPA) 

O Plano Plurianual para os anos de 2012 a 2015, do governo do Estado do Tocantins, por meio da 
Secretaria das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Urbano, agrupou o seu Programa Temático no 
Plano Plurianual (PPA) em três objetivos: 

a) Produção, ampliação e reforma de habitações de interesse social. 

b) Regularização fundiária de áreas públicas destinadas a programas habitacionais. 

c) Integração das famílias beneficiadas no contexto de sustentabilidade eco-socioeconômica e 
patrimonial. 

Iniciativas/Ações 

o Produção, reforma e/ou ampliação de habitações de interesse social e elaboração de projetos 
para habitação de interesse social. 
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o Fiscalização, vistoria e medição de obras de habitação de interesse social. 

o Pavimentação de vias urbanas. 

o Apoio e regularização fundiária de assentamentos precários. 

o Aquisição de áreas para produção de habitações de interesse social. 

o Ressarcimento do cancelamento de contrato de lotes. 

o Administração do tesouro imobiliário do Estado e de terra nua. 

o Elaboração do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social. 

o Elaboração e execução do Projeto de Trabalho Técnico Social. 

o Assessoria técnica às equipes estadual e municipais. 

o Avaliação dos impactos dos projetos de trabalho social. 

o Apoio logístico às ações de trabalho social. 

o Capacitação de beneficiários dos projetos de geração de renda. 

o Criação e implementação do Programa de Aluguel Social. 

� Plano Estadual de Habitação de Interesse Social - PEHIS 

O Plano Estadual de Habitação de Interesse Social possui os mesmos princípios que norteiam o 
PEHIS-TO, reafirmando aqueles estabelecidos na Política Nacional de Habitação, presente na 
Constituição da República Federativa de 1988, na Lei nº 10.257/2001, que institui o Estatuto da 
Cidade, e na Lei nº 11.124/2005, que institui o Sistema Nacional de Habitação. O PEHIS tem como 
intuito garantir o direito à moradia adequada e regularizada, priorizando as famílias de baixa renda. 

� Projeto Piloto de investimento - PPI - Favela  

Municípios Número de Unidades Habitacionais 

Palmas 255 

Quilombola - Mateiros, São Félix, Lizarda e Ponte Alta 347 

Quebradeiras de Coco - Buriti, Carrasco Bonito, Praia Norte, 
São Miguel, Sítio Novo e Axixá. 

884 

Valor do investimento: R$ 2.398.331,14  

� Programa de Assistência aos Municípios - PAM 

O programa é de realização do governo do Estado, e tem como escopo facilitar o escoamento da 
produção agrícola, o deslocamento dos cidadãos para as sedes das cidades e o transporte escolar, a 
partir da melhoria, recuperação e manutenção das rodovias estaduais. O programa beneficia 
diretamente os moradores da zona rural e os pequenos e médios produtores. 

10.2 Áreas especiais 

10.2.1 Terras indígenas 

As Terras Indígenas foram tratadas no Relatório “Populações Tradicionais” no âmbito da presente 
consultoria. Uma referência a esses espaços especiais será brevemente contextualizada. As Terras 
Indígenas que fazem parte do Território do Tocantins são as: i) Apinayé (abrangenos municípios de 
Cachoeirinha, Maurilândia do Tocantins, São Bento do Tocantins e Tocantinópolis); ii) Apinayé II 
(envolve os municípios de Tocantinópolis e Nazaré); iii) Canoanã (município de Formoso do 
Araguaia); iv) Funil (município de Tocantínia); v) Inawebohona (localiza-se entre os municípios de 
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Lagoa da Confusão e Pium); vi) Krahô - Canela (município de Lagoa da Conceição); vii) Kraolândia 
(município de Goiatins e Itacajá); viii) Maranduba (envolve os municípios de Araguacema no 
Tocantins, mas parte dela está localizada também em Santa Maria das Barreiras, no Pará); ix) Parque 
do Araguaia (é área de gestão conjunta com o ICMBio e engloba os municípios de Formoso do 
Araguaia, Lagoa da Confusão e Pium); x) Utaria Wyhyna/ Iròdu Iràna (município de Pium); xi) 
Wahuri (município de Sandolândia); xii) Xambioá (município de Santa Fé do Araguaia); e xiii) 
Xerente (município de Tocantínia). 

A Tabela 87 apresenta a situação atual das Terras Indígenas do Estado do Tocantins.  

Tabela 87. Situação das Terras Indígenas  

Nome Localização ha Área (km) 
% 

Est. 
% TI Situação Base Legal 

Apinayé 

Cachoeirinha, 
Maurilândia do 
Tocantins, São 
Bento do 
Tocantins e 
Tocantinópolis 

141.904,2092 1.419,04 0,51 5,02 Regularizada 
Decreto - 
03/11/1997 

Apinayé II 
Tocantinópolis e 
Nazaré 

- - - - Em Estudo - 

Canoanã 
Formoso do 
Araguaia  

- - - - 
Em Estudos 
Complementares 

- 

Funil 
Município de 
Tocantínia 

15.704 157,04 0,06 0,56 Regularizada 
Decreto 269 de 
29/10/1991 

Inawebohona  
Lagoa da 
Confusão e Pium  

377.114 3.771,14 1,36 13,33 Regularizada 
Decreto de 
18/04/2006 

Krahô- Canela 
Lagoa da 
Conceição  

7.613 7.143,9399 0,03 0,25 
Encaminhada - RI 
Adquirido 

Escritura 
Pública de 
Desapropriação 
Amigável. Livro 
no 07, fls. 132 - 
137, Ato no 392 
de 15/02/2007 

Kraolândia Goiatins e Itacajá 302.533 3.025,33 1,09 10,69 Regularizada 
Decreto no 
99.062 de 
07/03/1990 

Maranduba Araguacema76 375 2,00 0,00 9,82 Regularizada77 - 

Parque do 
Araguaia  

Formoso do 
Araguaia, Lagoa 
da Confusão e 
Pium  

1.358.499,4784 13.584,99 4,89 48,02 Regularizada 

Decreto no 
69.626 de 
22/09/1971; 
alterado pelo 
Decreto no 
84.844, de 
24/06/1990; 
homologado 
pelo Decreto de 
14/04/1998 

Utaria 
Wyhyna/ 

Pium 177.466 1.774,66 0,64 6,27 
Delimitada/contra
ditório 

Portaria 3.574, 
de 3/11/2010 

                                                             
[76] Parte dela localiza-se no município de Santa Maria das Barreiras no Pará. 
[77] Composta por três glebas: primeira gleba - 175 hectares no Pará; segunda gleba - 209 hectares no Tocantins; e terceira gleba - 5 

hectares no Tocantins. 
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Nome Localização ha Área (km) 
% 

Est. 
% TI Situação Base Legal 

Iròdu Iràna  

Wahuri  Sandolândia  - - - - 
Em estudos 
Complementares 

- 

Xambioá  
Santa Fé do 
Araguaia  

3.326,3502 33,26 0,01 0,12 Regularizada 
Decreto de 
3/11/1997 

Xerente  Tocantínia  167.542,1058 1.675,42 0,60 5,92 Regularizada 

Decreto no 
71.107 de 
14/09/72, 
homologado 
pelo Decreto no 
97.838 de 
17/06/89. 

Fonte: SEPLAN, Áreas de Uso Legal Restrito e Potenciais à Conservação Ambiental, 2012. 

Na Figura 137 encontra-se o Mapa das Terras Indígenas no Estado do Tocantins.  
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Figura 137. Mapa das Terras Indígenas do Estado do Tocantins 

Fonte: FUNAI, 2014.  
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10.2.2 Unidades de conservação 

Em 2010 o Brasil figurava como a oitava economia mundial, com um crescimento médio anual de 
4% nos últimos oito anos. Esse crescimento é possibilitado pela alta disponibilidade de recursos 
naturais do País (terras férteis, água, recursos florestais e minerais variados) (MEDEIROS, et al., 
2011). O Estado do Tocantins ainda não possui uma economia definida, porém suas principais 
atividades são voltadas para a pecuária e produção de agrícola, mas segue a tendência nacional, com 
forte vocação para o setor agropecuário (CRUZ, et al., 2009), principalmente a produção de soja e 
arroz (IBGE, 2014b). 

Apesar do Estado do Tocantins possuir forte vocação para o setor agropecuário, em decorrência dos 
compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção da Diversidade Biológica (CDB,1994; COP 10-
CDB) e da Política Nacional da Biodiversidade - PNB, em 2002 (VALE, 2012; VERISSÍMO, et al., 2011), 
deve destinar áreas em seu território para proteção. Além disso, a disponibilidade dos recursos 
naturais é limitada no tempo e no espaço, de forma que realizar uma boa gestão desses recursos é 
fundamental para garantir a capacidade de produção de riquezas no longo prazo (MEDEIROS, 
YOUNG, PAVESE, & ARAÚJO, 2011).  

Dentre a ampla gama de áreas protegidas existentes no Brasil, estão as unidades de conservação - 
UC, estabelecidas pela Lei nº 9.985/2000, regulamentada pelo Decreto nº 4.340/2002, integrantes 
do Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC (BRASIL, 2000; BRASIL, 2002). As UC são 
áreas definidas e delimitadas, objetos de regulação específica sob regime especial de administração, 
às quais se aplicam garantias adequadas de proteção (OLIVEIRA, 2014). Além de se referir a 
determinados tipos específicos de áreas protegidas a título ambiental (DRUMMOND, et al., 2010). 
Essas UC estão distribuídas em 12 categorias, divididas em dois grupos: Unidades de Proteção 
Integral e Unidades de Uso Sustentável (MEDEIROS, 2006). O primeiro tem por objetivo básico 
preservar a natureza, sendo admitido o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos 
casos previstos em Lei. O segundo tem por objetivo compatibilizar a conservação da natureza com o 
uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais (OLIVEIRA, 2014). 

O Estado do Tocantins possui 277.720,52 km² em área territorial (IBGE, O Brasil estado por estado: 
Tocantins, 2014a). Atualmente o Estado conta com 32 UC estabelecidas em seu território, além de 
três áreas em processo de estabelecimento, distribuídas em 15, 18 e 04 sob gestão federal, estadual e 
municipal, respectivamente (MMA, 2014; SEMADES, 2014; TNC/TOCANTINS, 2012). Esses espaços 
juntos representam 15,08% do território tocantinense. Do porcentual protegido, as UC de Proteção 
Integral, áreas mais restritivas à ação humana, possui o menor porcentual em área, 5,77%. Enquanto, 
as UC de Uso Sustentável que possibilitam o uso dos recursos naturais, apresentam o maior 
porcentual (9,31%), com destaque para a criação de Áreas de Proteção Ambiental, que cobre 9,30% 
de área no Estado, como forma de ordenar o uso do território e a expansão urbana. 

Três áreas estão em processo de transformação em unidades de conservação pelo governo estadual. 
Essas áreas foram definidas a partir de uma série de trabalhos preliminares que incluíram estudos 
de biodiversidade, avaliações ecológicas,  e levantamentos fundiários. As áreas previstas são o 
Parque Estadual das Águas de Paranã, no município homônimo, cujo processo encontra-se mais 
adiantado; o Monumento Natural da Serra da Cangalha, no município de Campos Lindos; e o Parque 
Estadual do Vale do Rio Palmeiras, no município de Novo Jardim, com processo parcialmente 
paralisado.  
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Tabela 88. Grupo, tipologia, área, nível e número de UC no Estado do Tocantins 

Grupo Tipologia[78] 
Área 

(km²) 

Nível 

Federal Estadual Municipal 

Proteção 
Integral 

I - Estação Ecológica (ESEC) 

II - Reserva Biológica (Rebio) 

III - Parque Nacional/Estadual/Municipal 

IV - Monumento Natural (MONA) 

V - Refúgio de Vida Silvestre (RVS) 

6.453,79 

- 

9.236,24 

334,32 

- 

01 

- 

02 

- 

- 

- 

- 

03 

01 

- 

- 

- 

- 

01 

- 

Total  16.024,35 03 04 01 

Uso 
Sustentável 

I - Área de Proteção Ambiental (APA) 

II - Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) 

III - Floresta Nacional/Estadual/Municipal 

IV - Reserva Extrativista (RESEX) 

V - Reserva de Fauna 

VI - Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) 

VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) 
[79]. 

25.300,27 

- 

- 

92,80 

- 

- 

54,81 

02 

- 

- 

01 

- 

- 

09 

09 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

04 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Total  25.851,79 12 09 04 

Total Geral 52.519,70 35 

Fonte: adaptado de SEPLAN, 2012; TNC/TOCANTINS, 2012; CNUC/MMA, 2014; SEMADES, 2014. 

 

                                                             
[78] Cada tipologia de unidade de conservação possui características e normas específicas de manejo e gestão. 
[79] É uma área privada, gravada com perpetuidade, sendo sua gestão realizada pelo proprietário da unidade de conservação. 
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Figura 138. Unidades de Conservação por grupo 
Fonte: SEPLAN, 2012; TNC/TOCANTINS, 2012; MMA, 2014; SEMADES, 2014. 

 



Diagnóstico da Dinâmica Social e Econômica do Estado do Tocantins 

Inventário Socioeconômico 384 

Tabela 89. Grupo, tipologia e nível de gestão das UC criadas no Estado do Tocantins 

Grupo Tipologia 
Nível 

Federal Estadual Municipal 

Proteção 
Integral 

Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins 

Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba 

Parque Nacional do Araguaia 

Parque Estadual do Cantão 

Parque Estadual do Jalapão 

Parque Estadual do Lajeado 

Monumento Natural das Árvores Fossilizadas 

Monumento Natural Canyons e Corredeiras do Rio Sono 

x 

x 

x 

 

 

 

 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

Uso Sustentável 

Área de Proteção Ambiental Meandros do Araguaia 

Área de Proteção Ambiental da Serra da Tabatinga 

Área de Proteção Ambiental das Nascentes de Araguaína 

Área de Proteção Ambiental Foz do Rio Santa Tereza 

Área de Proteção Ambiental Ilha do Bananal/Cantão 

Área de Proteção Ambiental do Jalapão 

Área de Proteção Ambiental Lago de Palmas 

Área de Proteção Ambiental Lago de Peixe/Angical 

Área de Proteção Ambiental Lago de Santa Isabel 

Área de Proteção Ambiental do Rio Taquari 

Área de Proteção Ambiental São Salvador do Tocantins, Paranã 
e Palmeirópolis 

Área de Proteção Ambiental Sapucaia 

Área de Proteção Ambiental Serra do Estrondo 

Área de Proteção Ambiental Serra do Lajeado 

Reserva Extrativista do Extremo Norte do Tocantins 

Reserva Particular do Patrimônio Natural Água Bonita 

Reserva Particular do Patrimônio Natural Bela Vista 

Reserva Particular do Patrimônio Natural Canguçu 

Reserva Particular do Patrimônio Natural Catedral do Jalapão 

Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Calixto 

Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Minnehaha 

Reserva Particular do Patrimônio Natural Reserva Sítio 
Ecológico Monte Santo 

Reserva Particular do Patrimônio Natural Sonhada 

Reserva Particular do Patrimônio Natural Bico do Javaés 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

x 

x 

 

 

 

 

x 

Fonte: adaptado de SEPLAN, 2012; TNC/TOCANTINS, 2012; CNUC/MMA, 2014; SEMADES, 2014. 

As UC são fundamentais para a conservação da biodiversidade e exercem papel importante no 
ordenamento territorial e na gestão ambiental na região amazônica (BRASIL, 2008), além de 
cumprirem uma série de funções importantes cujos benefícios são usufruídos por grande parte da 
população - inclusive setores econômicos em contínuo crescimento, sem que se deem conta disso 
(MEDEIROS et al., 2011). Elas são vitais para o fornecimento de energia elétrica e água potável para 
cidades e indústrias e para a promoção do turismo, que dinamiza a economia de muitos municípios 
do País, como é o caso do Tocantins. 

A gestão de uma unidade de conservação depende de recursos humanos e financeiros adequados, de 
infraestrutura básica (sede, vigilância, equipamentos de emergência e comunicação) e de locais 
delimitados para pesquisa, visitação, uso comunitário e produtivo (VEDOVETO, et al., 2011). Muitas 
UC existentes no Tocantins carecem de tais meios para uma gestão eficiente. Além disso, o principal 
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instrumento de gestão para todas as categorias de UC é o plano de manejo, que dispõe sobre seu 
zoneamento, as normas e as orientações para o manejo dos recursos naturais e uso da área (BRASIL, 
2000). Das UC estabelecidas no Tocantins apenas cinco dispõem de plano de manejo. Dessas áreas, 
somente os Parques Estaduais do Jalapão e do Cantão estão abertos para visitação (MMA, 2014). 

Entre as estratégias para favorecer a manutenção das UC está o uso público por meio de atividades 
de turismo (FUTADA, 2011). Estimativas do impacto econômico da visitação no conjunto das UC 
federais e estaduais indicam que se as UC estivessem estruturadas possuíriam o potencial de 
arrecadar entre R$ 161 milhões (cenário conservador) e R$ 184,6 milhões (cenário otimista), 
garantindo recursos para sua manutenção e dinamizando a economia local (MEDEIROS, et al., 2011). 
A estruturação de algumas UC no Tocantins para visitação pode se tornar interessante para 
amenizar deficiências internas, além de possibilitar o desenvolvimento de atividades educativas e 
informativas sobre a importância da criação e manutenção dessas áreas para os visitantes e a 
população local. 

O ICMS Ecológico é outra estratégia para favorecer a proteção e conservação de UC. Antes visto como 
forma de compensar os municípios pela restrição no uso do solo em áreas protegidas, tornou-se um 
mecanismo que possibilita aos municípios acesso a parcelas maiores que aquelas a que já têm 
direito, dos recursos financeiros arrecadados pelo Estado por meio do ICMS, em razão do 
atendimento a determinados critérios ambientais estabelecidos em leis estaduais (OECO, 2014). O 
Estado do Tocantins já conta com regulação específica desde 2002, destinando 13% do total 
arrecadado com o ICMS no estado (TNC, 2014). Esse ICMS é um instrumento de mudanças de 
comportamento dos agentes públicos e privados, governamentais e não governamentais, no sentido 
de proteger a biodiversidade (MACIEL, et al., 2005). 

O Estado do Tocantins encontra-se em forte expansão, principalmente no setor agropecuário. Esse 
desenvolvimento deve se alinhar às preocupações ambientais, no sentido de resguardar recursos 
importantes para a qualidade de vida, pois encontrar o equilíbrio apropriado entre preservação e 
desenvolvimento continua sendo um dos principais desafios dos administradores/legisladores 
(GORINI, et al., 2006).  

Para o Estado do Tocantins e demais unidades federativas do Brasil, as unidades de conservação são 
vitais, principalmente por ofertar diversos serviços diretos e indiretos, como água de boa qualidade 
(um dos principais serviços ambientais) e em volume suficiente para atender aos diversos usos da 
sociedade, reduzindo custos do tratamento da água com produtos químicos, além de sua 
contribuição na proteção da água utilizada para a agricultura e irrigação, principal atividade 
econômica do Estado, como também para conter o avanço do desmatamento ocasionado pelo 
crescimento urbano e pela expansão agropecuária na região. 

10.2.3 Demais áreas especialmente protegidas 

Diante da ampla gama de espaços especialmente protegidos, existem ainda estabelecidos no Estado 
do Tocantins, pelo Poder Público, cinco Corredores Ecológicos e duas Áreas tombadas (Tabela 90). 

Os corredores ecológicos são instrumentos de gestão territorial e atuam com o objetivo de promover 
a conectividade entre fragmentos de áreas naturais (MMA, 2014). São porções de ecossistemas 
naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de 
genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas 
degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas 
com extensão maior do que aquela das unidades individuais (BRASIL, 2000). 
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O estabelecimento de corredores ecológicos é uma estratégia para amenizar os impactos das 
atividades humanas sobre o meio ambiente, visando ao ordenamento da ocupação para a 
manutenção das funções ecológicas (MMA, 2014). Além disso, representa um grande avanço na 
democratização da gestão ambiental e na formação de uma cultura em prol da conservação (GANEM, 
2011). Essa articulação é muito importante para o Estado do Tocantins, no entanto os diversos 
projetos e programas ainda estão aquém do almejado, focados nas ações de planejamento territorial 
e não conseguem mudar os padrões de uso do solo em áreas próximas aos espaços protegidos. 

Tabela 90. Corredores ecológicos e áreas tombadas no Estado do Tocantins 

Corredor Ecológico Abrangência Responsabilidade 

Corredor Ecológico 
Tocantins-Araguaia 

Estado do Tocantins (Municípios de Aguiarnópolis, Ananás, 
Angico, Araguatins, Axixá do Tocantins, Cachoeirinha, 
Darcinópolis, Luzinópolis, Maurilândia do Tocantins, Nazaré, 
Palmeiras do Tocantins, Piraquê, Riachinho, Santa Terezinha 
do Tocantins, São Bento do Tocantins, Sítio Novo do 
Tocantins, Tocantinópolis e Wanderlândia). 

Governo do Estado 
(Lei nº 2.656, de 6 de 
Dezembro de 2012) 

Corredor Uruçuí-Mirador 
Estados do Maranhão, Piauí e Tocantins (Campos Lindos, 
Centenário, Goiatins, Itacajá, Lizarda e Recursolândia). 

MMA/Ibama 

Corredor Araguaia-Bananal 

Estados do Pará, Mato Grosso, Goiás e Tocantins (Abreulândia, 
Araguacema, Araguaçu, Caseara, Chapada da Areia, Couto 
Magalhães, Cristalândia, Crixás, Divinópolis do Tocantins, Dois 
Irmãos do Tocantins, Dueré, Formoso do Araguaia, Goianorte, 
Lagoa da Confusão, Marianopólis, Monte Santo do Tocantins, 
Pium, Sandolândia). 

MMA/Ibama 

Corredor Paranã-Pirineus 

Estados do Tocantins (Arraias, Aurora do Tocantins, 
Combinado, Conceição do Tocantins, Dianópolis, Lavandeira, 
Novo Alegre, Novo Jardim, Paraná, Ponte Alta do Bom Jesus, 
Taguatinga, Taipas do Tocantins), Goiás e Distrito Federal. 

MMA/Ibama 

Corredor ecológico da Região 
do Jalapão 

Estados do Tocantins (Almas, Lagoa do Tocantins, Lizarda, 
Mateiros, Novo Acordo, Ponte Alta do Tocantins, Rio da 
Conceição, Rio Sono, Santa Tereza do Tocantins e São Félix do 
Tocantins), Maranhão, Piauí e Bahia. 

MMA/ICMBio 

Patrimônio Histórico e 
Cultural 

Abrangência Responsabilidade 

Conjunto arquitetônico, 
paisagístico e urbanístico 

Município de Natividade IPHAN 

Centro Histórico de Porto 
Nacional 

Município de Porto Nacional IPHAN 

Fonte: adaptado de SEPLAN, Estado do Tocantins - Áreas de Uso Legal Restrito e Potenciais à Conservação 
Ambiental, 2012; IPHAN, Lista dos Bens Culturais Inscritos nos Livros do Tombo - 1938-2012, 2012. 

O Patrimônio Histórico Cultural são áreas tombadas com fins de preservar bens de valor histórico, 
cultural, arquitetônico e ambiental, impedindo a destruição e/ou a descaracterização desses bens 
(IPHAN, 2014). Aos Estados cabe disciplinar a aprovação pelos municípios da necessidade de 
estabelecimento dessas áreas, desde que definidas por legislação estadual ou federal, previsto na Lei 
nº 6.776/1979 (BRASIL, 1979). 

As cidades de Natividade e Porto Nacional representam referências urbanas do contexto histórico do 
Estado do Tocantins, onde é possível constatar os processos de transformações vivenciadas em 
determinadas épocas, principalmente da política nacional. Ações em prol da manutenção desses 
espaços são vitais para a garantia de sua valorização pela sociedade. 
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11 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Estado do Tocantins apresenta desafios e oportunidades associadas à ocupação histórica recente, 

assim como limitações de ordem biogeográfica. Por isso, é necessário compreender suas 
determinantes e sua configuração territorial, a fim de promover políticas públicas e estimular a 
iniciativa privada de acordo com as condicionantes que possam encontrar ressonância local e 
dinamizar a economia e a vida das pessoas. 

A localização do Tocantins na Região Norte, bem no centro geográfico do País, entre os Estados do 
Nordeste (Bahia, Piauí e Maranhão), do Centro-Oeste (Goiás e Mato Grosso) e o Estado do Pará, na 
Região Norte, representa uma vantagem competitiva na economia regional em formação, pois o 
custo de transporte é fator relevante na competição por novos mercados consumidores. Além disso, 
a disponibilidade prévia de alguma infraestrutura e a possibilidade de articular um centro de 
logística podem viabilizar a introdução de novos empreendimentos (SEPLAN, 2010). 

Dentre suas dinâmicas econômicas, encontra-se o cultivo da soja, seguido de um movimento 
crescente de atividades de silvicultura, principalmente eucalipto, bem como a tradicional opção pela 
criação bovina, o que tem modificado a dinâmica territorial e de poder no Estado, ampliando a 
participação do agronegócio. No caso da silvicultura, ocorrem experimentações pontuais de teca em 
Carrasco Bonito, acácia-negra e mogno-africano em Aparecida do Rio Negro, Natividade e Novo 
Acordo e seringais nos municípios de Silvanópolis, Gurupi e também em Natividade. 

No caso da soja, o uso de defensivos e maquinários permite seu cultivo em solos favoráveis ou 
aparentemente favoráveis. Cultivos experimentais são encontrados em regiões onde até pouco 
tempo nem se cogitava essa possibilidade, tal como na região do Jalapão e na região Cárstica. Não 
obstante, a força da soja, que inclusive está presente na borda de importantes Unidades de 
Conservações estaduais, como é o caso do Parque Estadual do Cantão, pode sofrer a concorrência da 
cana-de-açúcar, por exemplo, na região de Pedro Afonso, onde está localizada a Bunge, empresa 
voltada para produção de álcool combustível, açúcar e energia elétrica de alta eficiência, a partir do 
processamento industrial da cana-de-açúcar.  

Por outro lado, a soja também tem a possibilidade de impactar negativamente as arrecadações 
municipais e estaduais, uma vez que a exportação (commodities) não paga ICMS, ao contrário da 
exportação de outras mercadorias, como cortes de carne, que têm cedido áreas para a sojicultura. 

A expansão agrícola e a incorporação produtiva do Cerrado, que ocorreram a partir dos anos 1960, 
impulsionadas por uma série de programas de colonização, crédito rural e pesquisa agrícola, 
fundamental para o crescimento da economia mato-grossense e goiana, ainda não atingiram em sua 
plenitude no Tocantins. Assim, existe uma área considerável passível de ser ocupada, ou cuja 
exploração pode aumentar a participação do Estado na produção de grãos.  

A criação de gado, basicamente Nelore e Curraleiro, atualmente se encontra acossada pelas novas 
dinâmicas, principalmente soja e silvicultura, resistindo em áreas cuja topografia e inexistência de 
infraestrutura para escoamento da produção não permitem, ainda, a substituição da dinâmica 
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econômica ligada à pecuária. A pecuária se manifesta em diferentes modalidades, conforme a 
localização dos rebanhos: próxima aos grandes centros, possui um caráter mais leiteiro, como é o 
caso de Paraíso do Tocantins; nas áreas próximas aos abatedouros, é mais voltada ao corte; e nas 
regiões mais remotas, como Jalapão, possui caráter de subsistência e de reserva de valor. 

Se comparada ao restante do País, a infraestrutura do Tocantins é relativamente homogênea. As 
rodovias são bem distribuídas e atualmente se verifica a implantação da ferrovia Norte-Sul, que 
mesmo parcialmente em operação tem estimulado a chegada de novas indústrias de grande porte ao 
longo do trecho estadual. Além dos modais rodoviário e ferroviário, o rio Araguaia e, principalmente, 
o rio Tocantins são propícios à implantação de hidrovias. Novos projetos de asfaltamento e 
duplicação rodoviária e construção de ramais e interligações ferroviárias estão em curso e trarão 
novas configurações e oportunidades econômicas, podendo colocar Tocantins como grande 
produtor e corredor de exportação de commodities.  

No entanto, a malha rodoviária ainda é precária, uma vez que o escoamento do agronegócio exige 
grandes cargas, tanto em tonelagem, quanto em quantidade, pressionando o modal rodoviário. Daí a 
necessidade de sua melhoria e a interligação com outros modais, como o ferroviário e hidroviário. 
Empreendimentos como a duplicação da BR-153, a construção da ferrovia Transnordestina (Eliseu 
Martins/PI - Aguiarnópolis/TO), a ferrovia da Integração Oeste-Leste (Ilhéus/BA - Figueirópolis/TO) 
e a ferrovia da Integração Centro-Oeste - FICO, já dinamizam a economia regional. São exemplos 
desta nova dinâmica a planta de celulose em Peixe (Braxcel celulose), que poderá fazer uso de dois 
modais nas suas operações; da esmagadora de soja Granol, entre Palmas e Porto Nacional, planta de 
biocombustível já em operação em Porto Nacional; e a instalação da fábrica de cimento da 
Votorantim em Xambioá.  

Tocantins conta com quatro usinas hidroelétricas em operação em seu território (Lajeado, Isamu 
Ikeda, Peixe Angical e São Salvador) e uma no rio Tocantins, na divisa do Estado com o Maranhão 
(Estreito), que em conjunto com as PCHs existentes geram energia suficiente para manter as atuais 
instalações industriais e abastecer novas indústrias. Deste modo, Tocantins produz mais energia do 
que consome. 

Entretanto, o desenvolvimento desse potencial deve ser feito com cuidado, pois há fragilidades 
sociais no Estado que requerem a intervenção de políticas públicas adequadas. A existência de 
comunidades quilombolas em vários municípios do Tocantins, bem como de outros grupos sociais 
tradicionais, é relevante para a formação social e cultural da região.  

O Estado também é rico em biodiversidade, pela sua localização em área de transição entre Cerrado 
e Amazônia e Cerrado e Caatinga. Sua biodiversidade é, em grande parte, ameaçada pelas atividades 
da agropecuária, pela exploração dos recursos florestais, pelo extrativismo, pelas grandes obras de 
infraestrutura e pela perda da diversidade cultural. Quanto à agropecuária, o que mais ameaça a 
biodiversidade é a conversão de terras para cultivo e pastagem, o uso do fogo para o manejo, a 
poluição causada por pesticidas e a expulsão do pequeno agricultor, processo que vem alimentando 
o avanço da fronteira agrícola.  

Por sua vez, a diversidade dos recursos aquáticos é ameaçada pela pesca seletiva e pela introdução 
de espécies exóticas e mais produtivas, podendo ocasionar, sem os devidos cuidados, a colonização 
por essas espécies dos rios e lagos. A perda da biodiversidade não apenas ameaça a flora e a fauna, 
mas também reduz a sustentabilidade de ecossistemas e serviços ambientais vitais por eles 
produzidos. A perda desses serviços ou mudanças fundamentais no balanço de carbono e nitrogênio 
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ou no balanço hídrico põe em risco atividades econômicas como a agropecuária e o meio de sustento 
da população que depende do acesso aos recursos naturais para sua sobrevivência. 

Um grande potencial, porém parcialmente aproveitado, é o Turismo de Aventura e o Ecoturismo. 
Áreas como Cantão, Jalapão, praias de rios e o próprio rio Araguaia recebem quantitativo 
significativo de ecoturistas, que buscam novas oportunidades de vivenciar lugares inóspitos e 
exóticos, muitos retornando. No Brasil, os negócios relacionados ao turismo representam 4% do PIB 
e crescem cerca de 10% a cada ano - estima-se que o País possua meio milhão de ecoturistas 
(SOARES; JUNG, 2011). A atividade ecoturística é uma ferramenta sem precedentes de 
desenvolvimento local para as localidades interioranas, pois fixa o homem no seu local de origem e 
gera emprego e renda por meio da preservação do patrimônio natural e cultural da comunidade 
local (SANTOS; POSSAPP, 2013). 

Ainda no quesito ecoturismo, há diversas praias de rios e lagos. Com um período de estiagem que 
dura aproximadamente seis meses por ano (de abril até setembro), os níveis de água dos rios do 
Tocantins baixam e os bancos de areia aparecem, formando diversas praias de água doce. Essas 
praias já são destinos preferidos pelas pessoas que moram no Tocantins e nos Estados vizinhos 
durante as férias de julho e agosto.  

Em relação ao comércio e aos serviços de saúde, Palmas atrai cada vez mais os grandes centros de 
compra e o atendimento médico, atendendo inclusive municípios consideravelmente distantes. O 
comércio ocorre por meio de centralidades, onde determinado município abarca um entorno maior, 
nele se instalando, e passa a ser um centro de comércio provido de supermercados, farmácias de 
grande porte e estabelecimentos bancários e agropecuários, ficando os municípios do entorno com o 
comércio mais varejista e menos concentrado.  

Talvez em função de todas essas dinâmicas internas ao Tocantins, os dados de desmatamento estão 
consideravelmente aquecidos. Na Amazônia Legal, as taxas de desmatamento estão caindo, mas no 
Tocantins, por estar associado ao Cerrado Amazônico, que permite reserva legal de 35%, os dados 
estão altos e subindo. O Tocantins é o segundo Estado com menor índice de desmatamento na 
Amazônia Legal, sendo por isso o líder do desmatamento no Cerrado brasileiro. Oito cidades 
tocantinenses estão na lista do MMA de municípios que mais desmatam o Cerrado, sendo o 
município de Mateiros apontado como o que mais desmatou o bioma e o quinto no ranking nacional. 

Diante das possibilidades de desenvolvimento do Estado e das limitações sociais e naturais 
existentes, o poder público e a sociedade encontram caminhos alternativos para avançar em direção 
a seu futuro. Diante da necessidade de inserir o Estado do Tocantins nas dinâmicas econômicas que 
se apresentam, bem como de enfrentar os novos desafios ambientais e climáticos surgidos no mundo 
contemporâneo, há de se considerar as vulnerabilidades sociais e ecossistêmicas, a fim de fazer, com 
segurança, a travessia para uma sociedade menos desigual, uma economia mais inclusiva e um 
ambiente mais sustentável. 
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