
 

Lista de Atributos das Tabelas 

Tema: Vegetação 

Mapa Temático 

Arquivo gráfico XXXX_ vege_area.shp  Feição: Polígono 

Nome Descrição 

CD_FCIM Código da Folha CIM 

LEG_CARGA Legenda de Classificação da Vegetação (dominantes e subdominantes) 

CLAS_DOMI Vegetação / área natural ou antropismo do principal componente 

LEG_UVEG Vegetação / área natural do principal componente 

NM_UVEG Descrição da vegetação / área natural do principal componente 

LEG_UANTR Antropismo do principal componente 

NM_UANTR Descrição do antropismo do principal componente 

LEG_CONTAT Área natural de tensão (contato) 

NM_CONTAT Descrição da legenda de contato 

VEG_PRETET Vegetação teoricamente existente antes da área ser antropizada  
(Vegetação pretérita) 

NM_PRETET Descrição da legenda da vegetação pretérita 

LEG_SEC1 Vegetação / área natural ou antropismo do 2o subdominante 

NM_SEC1 Descrição da legenda da vegetação / área natural ou antropismo do 2o 
subdominante 

LEG_SEC2 Vegetação / área natural ou antropismo do 3o subdominante 

NM_SEC2 Descrição da legenda da vegetação / área natural ou antropismo do 3o 
subdominante 

LEG_SUP Tipo de cobertura vegetal 

LEGENDA Descrição da vegetação / área natural ou antropismo do principal componente 

AR_POLI_KM Área do polígono em km² 

 
 
 
 

Pontos de Informação 

Arquivo gráfico XXXX_vege_ponto.shp  Feição: Ponto 

Tabela associada vege_comp.mdb 

Nome Descrição 

Cd_fcim Código da Folha CIM 

Id_ponto Identificação do ponto 

Latitude Latitude do ponto 

Longitude Longitude do ponto 

Tem_foto Existência de fotografia em acervo 

Tem_inv Existência de inventário florestal 

Tem_fito Existência de descrição de levantamento de campo 

Tem_coleta Existência de exsicatas em herbário 

Fonte Identificação da fonte de origem dos dados 

Cod_tipol Código da tipologia de vegetação 

Tipologia Nome da tipologia de vegetação 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Pontos de Informação 

Arquivo gráfico XXXX_vege_ponto_inv.shp  Feição: Ponto 

Tabela associada vege_comp.mdb 

Nome Descrição 

CD_FCIM Código da Folha CIM 

ID_PONTO Identificação do ponto 

LATITUDE Latitude do ponto 

LONGITUDE Longitude do ponto 

FONTE Identificação da fonte de origem dos dados 

COD_TIPOL Código da tipologia de vegetação 

TIPOLOGIA Nome da tipologia de vegetação 

POTENCIAL Potencial econômico 

METOD_VAR Variáveis medidas na amostra 

VAL_AREA Área amostrada em hectare 

TOT_ESP Total de espécies no ponto 

TOT_IND Total de indivíduos no ponto 

VOLUME_IND Volume de madeira ou lenha dos indivíduos amostrados 

VOLUME_HA Volume de madeira ou lenha dos indivíduos, por hectare 

UNID_VOL Unidade de medida do volume de madeira ou lenha (m3 ou estere) 

 
 

 

 

 

 

Tabela de Informação 

Arquivo tabular vege_comp.mdb  Feição: Tabela 

Tabela VG_INVENTARIO Descrição: Inventário por espécies 

Nome Descrição 

ID_PONTO Identificação do ponto de inventário 

NM_CIENTIF Nome científico 

NM_VULGAR Nome vulgar 

TOT_IND Total de indivíduos no ponto 

VOLUME_IND Volume de madeira ou lenha dos indivíduos amostrados 

VOLUME_HA Volume de madeira ou lenha dos indivíduos amostrados, por hectare 

 
 

Observações: 

 
 XXXX – corresponde ao recorte de disponibilização, que pode ser as folhas CIM (Carta 

Internacional ao Milionésimo) ou a totalidade do país.  
 
 A Tabela de Informação associa-se aos Pontos de Informação através do relacionamento 

pelo atributo ID_PONTO. 
 
 


