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Formação Florestal Tipos de vegetação composta por árvores altas com predomínio de dossel
contínuo podendo ser ombrófila, decidual, semi-decidual ou estacional.

Formação Savânica Tipos de vegetação composta por árvores de pequeno porte e estrato
arbustivo-herbáceo.

Floresta Plantada Espécies arbóreas plantadas para fins comerciais (ex. eucalipto, pinus,
araucária).

Área Úmida Natural não
Florestal

 Vegetação herbáceo / arbustivo e/ou de porte arbóreo e formações pioneiras
presentes em áreas úmidas de planície, sujeitas a inundações periódicas ou
permanentes, localizadas ao longo dos cursos de água e em áreas de
depressões que acumulam água.

Formação Campestre
(Campo)

Formações campestres com predominância de estrato herbáceo-arbustivo,
herbáceo-arbóreo ou herbáceo-lenhoso.

Pastagem Áreas de pastagens, naturais ou plantadas, vinculadas a atividade
agropecuária.

Lavoura Temporária Áreas cultivadas com a cultura da soja, cana-de-açúcar ou outros cultivos de
curta ou média duração.

Infraestrutura Urbana Áreas urbanizadas com predomínio de superfícies não vegetadas a mais de 5
anos incluindo edificações, estradas e vias.

Outra Área não Vegetada Classe mista que inclui áreas agrícolas em preparo,  solo exposto e
superfícies arenosas.

Mineração
Áreas referentes a extração mineral de grande porte, havendo clara exposição
do solo por ação de maquinário pesado. Somente são consideradas áreas
pertencentes a malha digital do DNPM (SIGMINE).

Corpo D'água Rios, lagos, represas, reservatórios e outros corpos d'água.
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Projeç ão/Datum: Projeç ão Cônica Equivalente de Albers/SIRGAS 2000

Este mapa é parte da Coleção 5.0 do Projeto de Mapeamento
Anual da Cobertura e Uso do Solo do Brasil, que cobre
o período de 1985 a 2019. O mapeamento é realizado de
forma colaborativa, por uma rede de organizações com
especialistas nos diferentes biomas e usos da terra, em
sensoriamento remoto, SIG e ciência da computação.
O trabalho usa computação em nuvem e classificadores
automatizados desenvolvidos e operados a partir da plataforma
Google Earth Engine, tendo como base imagens dos satélites Landsat.
 
A coleção completa de mapas, bem como os mosaicos de
imagens Landsat, as ferramentas, a legenda de classes
detalhada e as metodologias usadas em sua confecção
estão disponíveis na página do MapBiomas na internet. Acesse:
http://mapbiomas.org
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*Para mais detalhes sobre a legenda incluindo sua correção com as classes do IBGE, FAO e IPCC acesse <mapbiomas.org>.
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