
 
METADADOS – IFN-SE USO DA TERRA 

 

Identificação da informação 

Fonte da informação: Inventário Florestal Nacional -  Serviço Florestal Brasileiro (SFB/MAPA) 

Data de coleta dos dados em campo: 2014 

Data de consulta ao banco de dados do IFN: 18/11/2020 

Data de disponibilização da informação: 27/11/2020 

 

Dados apresentados 

Os dados apresentados se referem à consulta ao banco de dados do IFN realizada em 11/2020. 

 

Conjunto de dados apresentado: 

UA = Unidade amostral. 

SU = subunidade, de 1 a 4. 

SUBP1, SUBP2, ..., SUBP10 = classe de uso da terra em cada uma das 10 Subparcelas de cada 

Subunidade. 

  

Código Tipo de uso Categoria de uso 

111 Floresta típica madura Floresta (Natural) 

112 Floresta típica secundária avançada Floresta (Natural) 

113 Floresta típica secundária jovem Floresta (Natural) 

12 Mangue (arbóreo) Floresta (Natural) 

13 Restinga (arbórea) Floresta (Natural) 

14 Cerrado (Cerradão e cerrado sensu stricto) Floresta (Natural) 

15 Caatinga (arbórea densa e aberta) Floresta (Natural) 

16 Campinarana (densa e aberta) Floresta (Natural) 

17 Predominância de palmeiras Floresta (Natural) 

18 Predominância de bambus Floresta (Natural) 

19 Qualquer floresta plantada Floresta (Plantada) 

20 Pequenos fragmentos florestais Outras terras com árvores 

21 Bosques Urbanos Outras terras com árvores 

22 Outras fitofisionomias com árvores esparsas Outras terras com árvores 



 
31 Fitofisionomias com predominância de arbustos Outras terras com vegetação natural 

32 Campos naturais em todos os biomas Outras terras com vegetação natural 

41 Frutíferas arbóreas Agricultura 

42 Culturas arbustivas perenes Agricultura 

43 Culturas de ciclo curto Agricultura 

44 SAF Agricultura 

45 Pastagem cultivada Agricultura 

51 Solo exposto, estéril Outras áreas  

52 Mineração Outras áreas  

53 Construção rural Outras áreas  

54 Estrada Outras áreas  

55 Influência urbana Outras áreas  

56 Praias, Dunas e areais Outras áreas  

57 Afloramento rochoso Outras áreas  

58 Superfície com água Outras áreas  

 

CONT_TOCO: quantidade de todos encontrados 

FLORESTA: porcentagem da área da subunidade coberta por “floresta”* 

ARVORES: porcentagem da área da subunidade coberta por “outras terras com árvores”* 

NATURAL: porcentagem da área da subunidade coberta por “outras terras com vegetação 

natural”* 

AGRICULTURA: porcentagem da área da unidade amostral coberta por “agricultura”* 

OUTRAS: porcentagem da área da unidade amostral coberta por “outras áreas”* 

* Classificação da FAO – Forest Resources Assessment (FRA) 

 

 

Para mais detalhes, consultar o Manual de Campo do Inventário Florestal Nacional e 

formulários, disponível em: http://www.florestal.gov.br/documentos/informacoes-

florestais/inventario-florestal-nacional-ifn/documentos/ 
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