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COORDENADORIA DE BIODIVERSIDADE E RECURSOS NATURAIS    
 
Portaria CBRN-8, de 31-1-2012 
 
A Coordenadora da CBRN resolve que: 
 
Artigo 1º - Quando da entrega aos Centros Técnicos Regionais da 
CBRN da documentação necessária para a análise de pedido de 
instituição de Reserva Legal, o interessado ou seu representante 
legal deverá entregar, além da documentação já definida e 
independentemente da planta solicitada impressa em papel, a 
poligonal georreferenciada da Propriedade e da Reserva Legal em 
arquivos digitais com as seguintes características:  
a. Os arquivos deverão estar no formato “shapefile” 
(extensão“*.shp”), do tipo polígono, georreferenciado, utilizando a 
projeção UTM e o datum SIRGAS 2000; 
b. A propriedade e a reserva legal devem estar em planos de 
informação separados, ou seja, deverão ser entregues dois (2) 
conjuntos de arquivos no formato “shape-file” (extensões: .shp, 
.shx, .prj, .dbf) do tipo polígono: um para os limites da Propriedade, 
e outro para os limites da Reserva. Os limites coincidentes entre 
Propriedade e Reserva Legal devem estar perfeitamente 
ajustados topologicamente; 
c. Os arquivos deverão ser entregues em mídia física como CD, 
DVD, memória flash, HD ou outro meio estável de uso disseminado, 
devidamente identificados. Não serão aceitos arquivos transmitidos 
por e-mail, ou postos disponíveis em sites ou similares. 
 
Artigo 2º - A análise do material digital entregue será parte do 
procedimento de aprovação da localização da Reserva Legal pela 
CBRN. Os polígonos devem ser verificados no que couber, 
notadamente quanto ao georreferenciamento e adequação 
topológica, com a ajuda das bases cartográficas e de imagens 
orbitais ou aéreas disponíveis na SMA. As informações constantes 
na documentação entregue pelo interessado devem ser 
confrontadas. Caso os polígonos do arquivo digital não estejam 
corretamente georreferenciados, possuam erros de topologia ou de 
coerência entre a documentação e as imagens e bases, o arquivo 
será recusado e o interessado notificado para apresentação de 
material corrigido. 
Artigo 3º - Os polígonos analisados e aprovados, após a assinatura 



do Termo de Responsabilidade de Preservação de Reserva Legal 
(TRPRL) pelo interessado, devem ser enviados ao CM para carga 
na base de dados de Reserva Legal. Uma vez que a CBRN 
disponha de meios tecnológicos para carregamento direto, este 
deverá ser feito pelos CTRs após assinatura do TRPRL. 
 
Artigo 4º - Os processos anteriores a esta portaria devem ter sua 
Propriedade e Reserva Legal digitalizados e georreferenciados a 
partir das plantas planialtimétricas entregues para que sejam 
realizadas as análises pelos técnicos da CBRN (adequação 
 posicionamento da reserva legal, georreferenciamento da planta), 
sempre que possível antes da assinatura do(s) termo(s) e 
averbação da área. Os arquivos gerados seguirão os mesmos 
procedimentos do item acima após assinatura do TRPRL. 
 
Artigo 5º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua 
publicação. 
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