
COBERTURA VEGETAL E USO DA TERRA (Escala 1:250.000) 
 
CAMPO (CPO) – vegetação com predomínio de estrato graminóide natural ou 
antropizado onde não ocorrem plantas de estrato herbáceo ou arbustivo. 
 
CAMPO CERRADO COM MATA CILIAR  (CCMC) – áreas de campo cerrado 
contendo mata ciliar associada aos canais de drenagens. 
 
CAMPO CERRADO (CC) – vegetação com predomínio de estrato graminóide 
natural ou antropizado entremeados por plantas lenhosas de pequeno porte, 
podendo ou não conter mata ciliar associada aos canais de drenagens. 
 
CERRADO (CE) – vegetação natural ou antropizada com composição 
gramíneo-lenhosa baixa com árvores esparsas, sem formação de dossel 
arbóreo contínuo. 
 
CERRADO COM MATA CILIAR (CMC) – áreas de cerrado contendo mata ciliar 
associada aos canais de drenagem. 
 
CERRADÃO (CD) – vegetação arbórea de dossel contínuo ou interrompido, 
com árvores de porte médio-alto, com ou sem presença de emergentes. 
 
FORMAÇÕES CILIARES (FC) – matas que ocorrem em margens de cursos 
d’água ou canais de drenagem associadas a diferentes formações vegetais. 
 
FLORESTA OMBRÓFILA ABERTA MISTA (FAM) – Inclui formações vegetais 
arbóreas de porte baixo a médio situadas em áreas de relevo dissecado e de 
acumulação aluvial. Inclui, também, a cobertura de vegetal em processo de 
regeneração em diferentes estágios sucessionais e matas que ocorrem em 
margens de cursos d’água. 
 
FLORESTA OMBRÓFILA DENSA (FO) – formação florestal com árvores de 
médio porte raramente ultrapassando os 30m, ocorrendo desde as encostas 
montanhosas até as áreas aluviais. 
 
FLORESTA ESTACIONAL (FE) – vegetação arbórea de dossel contínuo ou 
interrompido, com pequenas áreas de cobertura vegetal de porte variável e 
com árvores emergentes e submata arbustiva. 
 
FORMAÇÕES FLORESTAIS SECUNDÁRIAS (FLS) – cobertura vegetal em 
processo de regeneração em diferentes estágios sucessionais. 
 
PASTO (P)– áreas onde a vegetação natural foi substituída por pastagens. 
 
AGRICULTURA DE SEQUEIRO (AC) – áreas utilizadas primariamente para 
produção de alimentos. 
 
AGRICULTURA IRRIGADA POR PIVÔ CENTRAL (PIPC) – áreas utilizadas 
primariamente para produção de alimentos com irrigação por pivô central. 
 



AGRICULTURA IRRIGADA POR INUNDAÇÃO (PIII) – áreas utilizadas 
primariamente para produção de alimentos com irrigação por inundação e sub-
irrigação. 
 
SILVICULTURA (SR) – áreas destinadas a plantios de espécies arbóreas como 
pinus ou eucalipto. 
 
ÁREA DE MINERAÇÃO (AM) – áreas onde a vegetação natural deu lugar a 
exploração de recursos minerais. 
 
ÁREA URBANIZADA (ACUU) – áreas que apresentam um conjunto de 
edificações e estruturas características da ocupação de aglomerado urbano. 
 
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO – área de conservação ambiental estadual e 
federal. 
 
ÁREA INDÍGENAS – terras indígenas. 
 
ÁREAS POTENCIAIS PARA CONSERVAÇÃO. 



COBERTURA VEGETAL E USO DA TERRA (Escala 1:1.000.000) 
 
 
 
Formações florestais (form_florestais) – formações ciliares, florestas ombrófila 
densa e aberta, florestas estacional decidual e semidecidual, e floresta 
secundária. 
 
Pastagem (pastagem) – áreas de pastagem plantadas e ou natural 
 
Terras agriculturadas (terras_agricul) – agricultura de sequeiro, irrigada por 
pivô central  e inundação, áreas de silvicultura. 
 
Vegetação de cerrado (veg_cerrado) – campo, campo cerrado, cerradão e 
campo parque. 
 
Rio, lagos, represas e açudes (lra). 
 
Área urbana (area_urbana) – áreas comprometidas com uso urbano. 
 
Área de mineração (area_miner). 
 


