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RESUMO – As atividades agropecuárias demanda alto uso de terras e água de boa qualidade, e conhecer 
como vem sendo realizado o uso e ocupação das áreas da bacia hidrográfica do rio Areia é de fundamental 
importância. Nesse sentido, o presente trabalho tem objetivo de realizar levantamento de forma multitemporal 
dos processos de uso e ocupação do solo bacia hidrográfica do rio Areia tributária do rio Palmeiras, localizada 
a nordeste da cidade de Dianópolis no estado do Tocantins. O Sistema de Informações Geográficas (SIGs) 
permitiu a confecção de mapas temáticos a partir da modelagem com processamento de imagens, utilizado os 
dados rasters e vetores. A área da bacia totaliza em 30.079,00 hectares, equivalente a 9,17% do município de 
Dianópolis - TO, sendo que 36,25% foram alteradas para plantio de pastagens e 4,02% se tornou área 
agricultável. Contudo as atividades ocupacionais ao longo de 33 anos (1985-2018), favorece uma compreensão 
de um diagnóstico ambiental das áreas que sofreram ações humanas, visando recuperação das áreas de 
preservação permanente (APP’s), e tornando esse estudo primário crucial para o poder público municipal tomar 
conhecimento da situação atual das características geofísicas da bacia hidrográfica do rio Areia.  

Palavras-Chave – Bacia hidrográfica; uso e ocupação do solo; rio Areia.  

  

ABSTRACT – Agricultural activities demand a high use of land and good quality water, and knowing how 
the use and occupation of the areas of the river Areia watershed has been carried out is of fundamental 
importance. In this sense, the present work aims to carry out a multitemporal survey of the processes of use 
and occupation of the soil hydrographic basin of the river Areia tributary of the river Palmeiras, located 
northeast of the city of Dianópolis in the state of Tocantins. The Geographic Information System (GIS) allowed 
the making of thematic maps from modeling with image processing, using raster and vector data. The basin 
area totals 30,079.00 hectares, equivalent to 9.17% of the municipality of Dianópolis-TO, with 36.25% being 
changed to pasture planting and 4.02% becoming an agricultural area. However, occupational activities over 
33 years (1985-2018), favor an understanding of an environmental diagnosis of areas that have suffered human 
actions, aiming at the recovery of permanent preservation areas (APP's), and making this primary study crucial 
for the public power municipal authorities to become aware of the current situation of the geophysical 
characteristics of the river Areia watershed.   

Key words - Hydrographic basin; land use and occupation; Areia river.  
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1. INTRODUÇÃO   

As bacias hidrográficas constituem unidades básicas de gestão e planejamento ambiental, 

possibilitando análise integrada dos aspectos físicoterritoriais e socioeconômicos dos elementos que 

as constitui. O entendimento dos fatores internos relacionados ao processo de utilização e ocupação 

do solo, nessa perspectiva, favorece maior compreensão das transformações empreendidas em tais 

paisagens através das ações antrópicas ao longo do tempo. Um dos graves problemas que atinge uma 

parcela cada vez maior de indivíduo na sociedade contemporânea tem sido a escassez de água potável 

para o desenvolvimento das mais variadas atividades humanas.   

A falta e/ou planejamento inadequado de uso múltiplo dos recursos hídricos constitui o 

principal problema a ser enfrentado pelas empresas responsáveis pelo abastecimento, pelo governo 

no desenvolvimento de políticas públicas ambientais e, principalmente, pela sociedade que demanda 

esse serviço. A ausência de planos estratégicos mitigadores dos recursos hídricos em diversas regiões 

geográficas constitui o cerne do problema no que tange os impactos ambientais nas bacias 

hidrográficas (OLIVEIRA, 2012).   

Nesse contexto de análise da paisagem, o processo de uso e ocupação do solo das bacias 

hidrográficas tem ganhado importância crucial, uma vez que tem favorecido uma compreensão mais 

dinâmica das transformações do passado e do presente nos seus limites territoriais. Para responder a 

essas e várias outras formas de agressões ao meio ambiente, tem sido cada vez mais frequente o uso 

dos Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), do geoprocessamento e do sensoriamento remoto 

nas análises, gestão e planejamento ambiental. Com esse propósito, o presente estudo visou analisar 

os processos de ocupações e usos do solo da bacia hidrográfica do rio Areia, na cidade de Dianópolis, 

sudeste do Tocantins.  

2. MATERIAL E MÉTODOS   

2.1 Localização da área de estudo   

O Trabalho foi desenvolvido no município de Dianópolis, no estado do Tocantins. Sendo 

realizado estudo do rio Areia, tributário do rio Palmeiras, com extensão de 40 km de sua nascente a 

foz no rio Palmeiras; segundo a classificação hierárquica da ordem dos canais proposta por Strahler 

(1951), o rio em análise pertence a 3ª Ordem; no que diz respeito à bacia hidrográfica drenada pelo 

rio Areia, esta possui uma área de 30.079,00 hectares, o equivalente a 9,17% da área total do 
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município de Dianópolis - TO. A figura 1 caracteriza a localização geográfica do rio Areia no estado 

do Tocantins.  

            Figura 1 - Localização da Bacia do Rio Areia 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Seplan -TO, 2012; organização e geoprocessamento realizada pelos autores.  
  
2.2 Processamento das imagens cartográficas  

 No que diz respeito aos dados rasters (SRTM/LANDSAT 5 e 8) utilizados na presente pesquisa, 

ambos foram adquiridos no site do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS,2019) de forma 

gratuita; em seguida, as imagens foram reprojetadas para o Hemisfério Sul, estabelecidas as 

coordenadas e a zona conforme a área de estudo.   

No que concerne o Fill Sinks, procedimento realizado para preenchimento de depressões ou 

sumidouros que o Modelo Digital do Terreno ou Numérico. Para a geração da acumulação de fluxo 

(FLOW ACUMULATION), responsável pela formação dos rios principais da bacia de drenagem, 

realizou-se identificação da direção de fluxo (VALERIANO, 2008); a condição (CON), nesse 

contexto, é um parâmetro que diz respeito à definição do tamanho que os canais terão no conjunto da 

bacia hidrográfica, condizente o tamanho da célula ou pixel. A figura 2 sintetiza o tratamento dado às 

imagens e os processos seguidos para a geração objetos cartográficos.   
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    Figura 2 - Síntese do procedimento metodológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Elaborado pelos autores.  
 

Quanto à ordem ou hierarquia dos canais da bacia hidrográfica do rio de Areia, seguiu-se a 

proposta definida por Strahler (1951). Nesse caso, a bacia hidrográfica do rio Areia pertence à 

Terceira Ordem.   

Através da condição (CON) estabelecida, da direção do fluxo acumulado e do shapefile de ponto, 

o qual foi gerado e deslocado para o exutório (PCHA) do rio Areia, com sua confluência no rio 

Palmeiras, gerou-se os limites da bacia hidrográfica do rio em análise, considerando que a Secretaria 

de Planejamento e Orçamento do estado do Tocantins (SEPLAN, 2012) não disponibiliza o polígono 

dos limites da bacia de interesse do presente estudo.  

Após a determinação dos limites da bacia do rio Areia, cortou-se da carta imagem ou RGB, o 

raster composição colorida só da área de interesse; posteriormente, procedeu-se com a classificação 

supervisionada das imagens do satélite Landsat5 e 8 referentes aos anos de 1985, 1990 e 2018; 

considerando que todo classificador está sujeito aos erros de omissão e inclusão Florenzano (2011).    

Na fotointerpretação da imagem classificada, foram estabelecidas cinco classes de uso do solo 

da bacia hidrográfica do rio Areia. Desta maneira, são elas: pastagem (1); drenagem (2); vegetação 

densa (3); vegetação esparsa (4) e agricultura (5).  
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3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A observação do uso e ocupação do solo das bacias hidrográficas, envolvendo relação recíproca 

entre os elementos geográficos e naturais, permite uma interpretação mais consistente no que diz 

respeito ao atual panorama de preservação/conservação das bacias de drenagens. Na região sudeste 

do Estado do Tocantins, a bacia hidrográfica do rio de Areia possui um embasamento de importância 

historicamente econômica. O primeiro trajeto de comercialização tinha travessia pela bacia, sendo a 

via entre os munícipios de Dianópolis - TO e Barreira - BA.   

   Figura 3 - Mapa de uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica do rio Areia – 1985.  

 

  
Fonte: Elaborado pelos autores.  

  
No mapeamento de uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica do rio Areia, observa-se uma 

predominância da classe de pastagem no médio e baixo curso da drenagem, inclusive substituindo as 

matas de galerias ou ciliares em alguns trechos dos rios de 1ª e 2ª Ordem, principalmente, conforme 

Figura 3, referente ao ano de 1985.  

As transformações da paisagem da bacia hidrográfica em estudo, no que concerne ao processo 

de uso e ocupação do solo, começo ainda no final século XIX. Conforme AIRES, (1992 p.19), no 
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entorno das fortes corretes de água as árvores acompanhavam as margens do rio Areia, formado por 

areias finas e movediças, que certas épocas do ano a travessia dos viajantes e cavaleiros era de risco, 

com isso adquiriram técnicas como compactar a areia evitando assim acidentes fatais por quem ali 

atravessava. A tabela 1 faz uma síntese da caracterização das três classes de uso e ocupação do solo 

da bacia hidrográfica do rio Areia, no que concerne ao ano de 1985.   

A classe denominada de vegetação densa ocupa o terceiro lugar no conjunto da área de estudo, com 

um percentual de 23,27% de toda a área objeto de estudo, essa representação, conforme se percebe 

na figura 1, acompanha os cursos dos rios e as cotas altimetrias mais altas da bacia do rio Areia, 

geralmente estão situadas entre 690 a 927 metros.   

A classe de vegetação esparsa, resultante de um intenso processo de intervenção humana, 

conforme representado, ocupa o primeiro lugar, com a maior exibição no perímetro da bacia, 

ocupando uma área correspondente a 43,17% do conjunto da bacia de drenagem. De acordo Ribeiro 

(2008) considera cerrado ralo devido a predominância de vegetação arbóreo-arbustiva, sendo que a 

cobertura varia de 5% a 20% com altura de dois a três metros.  

   Os resultados adquiridos revelam que a vegetação denominada esparsa abrange as maiores 

áreas, em vista disso é perceptível que ela vem sofrendo perdas negativas, passando de 12.950 

hectares, em 1985, para 11.339 hectares, sendo um ponto negativos para a região de estudo. Como 

se observa na tabela 1, 33,56% de toda a área desta bacia é ocupada por pastagem, inclusive 

substituindo boa parte das Áreas de Preservação Permanentes (APPs).  

Em uma realidade próxima a área de estudo, Paschoal (2019) classifica áreas da bacia 

hidrográfica do rio Palmeira (TO), de pasto antrópico devido as características da presença de 

gramíneas intercalando com arbustos, isso se dar devido a intervenção humana, observou que no ano 

de 1968 essa exploração possuía caráter substancial e com decorrer da exploração em 2017 ocupa 

14,59% da área se tornando uma zona em destaque agropecuário.   

 Tabela 1- Classes de uso e ocupação do solo da bacia do rio Areia ano 1985.  

 

Classes                                                    Hectares        Abrangência (%)  

Vegetação densa   7000   23,27   

Vegetação esparsa   12986   43,17   

Pastagem   10093   33,56   

Total   30,079   100,00   
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Quanto ao mapa de uso e ocupação do solo respectivo ao ano de 1990, percebeu-se a 

ocorrência de duas novas classes, agricultura e queimadas, não observadas no mapeamento do ano de 

1985. No mapa da figura 5 notamos a redução de 507 hectares de pastagem, isso é notável a partir do 

surgimento de uma nova classe de queimadas. Sendo assim, MENEZE (2016) observou a dinâmica 

do fogo na região do MATOPIBA utilizando dados do sensor MODIS, onde identificou que a maior 

parte dos incêndios ocorram 25 nas regiões do Oeste da Bahia, Oeste do Piauí, Leste do Tocantins e 

Sul do Maranhão, indicando relação direta com as atividades agrícolas desenvolvidas.  

Figura 4 - Mapa de uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica do rio Areia – 1990.  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pelos autores.  
  

Conforme observado na tabela 2, referente à década de 90 do século XX, houve uma ampliação 

de 1.133,00 hectares de áreas classificadas como de vegetação densa, tal fato se justifica em virtude 

da declividade acentuada (18% a 54%) e, também, em função da regeneração de algumas áreas de 

preservação permanentes (APP’s).   

Segundo os resultados do estudo denominado Projeto TerraClass Cerrado (2013) o bioma 

cerrado apresentou 54,5% de vegetação nativa, sendo que as áreas de pastagens ocupavam 29,5% 

desde bioma, enquanto a agricultura anual representava 8,5% e as culturas perenes 3,1%, assim 
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totalizando 41,1% do uso da terra. Segundo o INPE (2015), mais de 40% de sua vegetação natural foi 

destruída até 2013.    

Segundo Santos, et al (2019), os conflitos de uso e cobertura do solo da bacia hidrográfica rio 

Caldas-GO, a queimada apresenta disposições irregulares com a cor que varia do cinza ao preto, sendo 

decorrentes em áreas de pastagem e cultivo. Analisando a figura (5) é visível a mesma situação. 

Enquanto no mapa de uso e ocupação do solo referente ao ano de 2018, não apresentou focos de áreas 

atingidas por queimadas, em contrapartida houve redução de vegetação densa nas proximidades das 

APPs do curso d’água em decorrência atividades do agronegócio.   

Tabela 2- Classes de uso e ocupação do solo da bacia do rio Areia ano 1990.  

 

Classes                                                     Hectares         Abrangência (%)  

Vegetação densa   8133   27,03   

Vegetação esparsa  10368   34,48   

Pastagem   9586   31,86   

Agricultura   602   2,01   

Queimadas   1390   4,62   

Total   30,079   100,00   

 

Segundo Santos et al, 2015 a vegetação da bacia do Peixe Angical (TO) que são afetadas pela 

ação do fogo, em termos quantitativos isso pode ocorre conforme a o período do ano, tendo maior 

tendência em logos períodos de seca, em razão da quantidade de matéria dessecada. Conforme a 

presente pesquisa, na tabela 2 observamos que a ação do fogo atingiu 1.390,00 hectares no ano de 

1990.   

Conforme a tabela 2 houve um decréscimo equivalente a 2.588,00 hectares na classe de 

vegetação esparsa em razão do surgimento de áreas de exploração agrícola, estabelecidas á nordeste 

da bacia hidrográfica em estudo, sendo fronteira com estado da Bahia. A região denominada oeste 

baiano é uma das significantes produções agrícolas do país, Dianópolis- TO se encontra na divisa o 

município Formosa do Rio Preto-BA, região destacada por ter a maior produção de grãos de soja do 

estado da Bahia. (SANTOS,2014; MOURA, 2017).  
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Figura 5 - Mapa de uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica do rio Areia – 2018.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pelos autores.  
  

Conforme a figura 5, após 28 anos de uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica em estudo, 

conseguimos notar a diminuição equivalente a 6,07% da vegetação densa, tendo em vista que a 

exploração em áreas de pastagem teve um crescimento significante de 4,39 %. Além do aumento de 

815 hectares para atividades agrícolas, segundo dados da tabela 3.  

Tabela 3- Classes de uso e ocupação do solo da bacia do rio Areia ano 2018.   

Classes   Hectares   Abrangência (%)   
Vegetação densa   6.305,00   20,96   

Vegetação rala   11.339,00   37,69   
Pastagem   10.900,00   36,25   
Agricultura   1.417,00   4,71   

Reservatório   118,00   0,39   
Total   30.079,00   100   
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

As áreas de vegetação densa e esparsa do rio Areia estão sendo ocupadas de forma desordenada, 

sobre tudo para exploração agropecuária, o que com passar do tempo acabará gerando sérios 

problemas na quantidade e qualidade do abastecimento de água, o que consequentemente trará 

prejuízo a quem depende desse recurso natural. A compreensão da relação de interdependência entre 

os elementos geográficos e naturais nas limitantes físicas da bacia hidrográfica em questão é 

indispensável para a implantação de políticas públicas ambientais que visem a reabilitação de áreas 

deterioradas e à qualidade do procedimento de drenagem como um todo.   

O desconhecimento desta questão, atrelada à falta de análise técnica do conjunto da bacia, seja 

talvez a principal causa de assoreamento pela qual o rio Areia vem passando ao longo de várias 

décadas. Acredita-se que esse estudo primário seja crucial para o poder público municipal tomar 

conhecimento da situação atual de como as características geofísicas da bacia hidrográfica do rio 

Areia se encontram bastante alteradas em função do processo antrópico de maneira inadequada e 

insustentável pela população chacareira e fazendeira.  
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