
CLASSES DE COBERTURA E USO DA TERRA
Cor Cód. Nome da Classe Descrição

1 Área Artificial
Áreas  urbanizadas  (metrópoles,  cidades  e  vilas),  áreas  industriais,
aldeias indígenas e comunidades quilombolas. Também inclui as áreas
de mineração.

2 Área Agrícola

Inclui  todas  as  áreas  cultivadas  com  plantios  temporários  e
permanentes,  utilizadas  para  a  produção  de  alimentos,  fibras,
combustíveis e outras matérias-primas. Inclui também os tanques de
aquicultura.

3 Pastagem com Manejo

Áreas destinadas ao pastoreio, apresentando interferências antrópicas
de alta intensidade. Interferências podem incluir o plantio, limpeza da
terra,  aplicação  de  herbicidas,  adubação,  entre  outras  que
descaracterizem a cobertura natural.

4
Mosaico de Ocupações
em Área Florestal

Área caracterizada por ocupação mista de área agrícola, pastagem e/
ou silvicultura associada ou não a remanescentes florestais, na qual
não é possível uma individualização de seus componentes na escala
adotada.

5 Silvicultura
Área  caracterizada  por  plantios  florestais  de  espécies  exóticas  ou
nativas como monoculturas. 

6 Vegetação Florestal

Área ocupada por florestas. Consideram-se  florestais as formações
arbóreas com porte superior a 5 metros de altura, incluindo-se aí as
áreas de Florestas Ombrófilas, Estacionais e Mistas, além de Savanas
e  Campinaranas  Florestadas,  Manguezais  e  Buritizais,  conforme  o
Manual Técnico de Uso da Terra (IBGE, 2013).

9 Área Úmida

Área  caracterizada  por  vegetação  natural  herbácea  ou  arbustiva,
permanente ou periodicamente inundada por água doce ou salobra.
Inclui os terrenos de charcos, pântanos, campos úmidos, estuários,
entre outros. 

10 Vegetação Campestre

Área  de  formações  campestres,  caracterizadas  por  um  estrato
predominantemente  arbustivo,  esparsamente  distribuído  sobre  um
estrato  gramíneo-lenhoso.  Incluem-se  nessa  categoria  as  Savanas,
Estepes,  Formações  Pioneiras  e  Refúgios  Ecológicos,  conforme  o
Manual Técnico de Uso da Terra (IBGE, 2013). Podem estar sujeitas a
pastoreio e a outras interferências antrópicas de baixa intensidade.

11
Mosaico de Ocupações
em Área Campestre

Área caracterizada por ocupação mista de área agrícola, pastagem e/
ou silvicultura associada ou não a remanescentes campestres, na qual
não é possível uma individualização de seus componentes na escala
adotada.

12
Corpo d'água 
Continental

Inclui todas as águas interiores, como rios, riachos, canais e outros
corpos d’água lineares. Também engloba corpos d’água naturalmente
fechados (lagos naturais) e reservatórios artificiais, exceto tanques de
aquicultura.

13 Corpo d'água Costeiro
Inclui  as  águas inseridas nas 12 milhas náuticas, conforme Lei  nº
8.617, de 4 de janeiro de 1993.

14 Área Descoberta

Esta categoria engloba locais sem vegetação, como os afloramentos
rochosos,  penhascos,  recifes  e  terrenos com processos de erosão
ativos. Também inclui  as praias,  dunas e acúmulo de cascalho ao
longo dos rios.


