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INTRODUÇÃO 
 
A Reserva Legal é a área localizada no interior de uma propriedade ou posse 

rural, excetuada as Áreas de Preservação Permanente (APP), representativa do 

ambiente natural da região e necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, 

à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da 

biodiversidade e ao abrigo e proteção da fauna e flora nativas. 

O conceito de Reserva Legal foi instituído em 1965 pela Lei Federal n° 4.771 

(Código Florestal). A Reserva Legal é definida,  no caso da Região Sul, a 20% da 

superfície total do imóvel. 

A Reserva Legal deve ficar registrada na certidão de registro do imóvel, sendo 

vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão (venda, doação, 

etc).  A averbação a margem da certidão de registro do imóvel é a garantia da 

imutabilidade da reserva, não sendo permitido o seu deslocamento, redução de 

área, supressão ou corte raso de vegetação nativa desta área. 

A preservação da cobertura arbórea nativa ajuda a inibir graves problemas de 

degradação ambiental, que estão associados ao mau uso das áreas. Dentre eles 

tem-se a erosão, a compactação, a sedimentação dos rios, dentre outros 

processos associados às atividades antrópicas, além do restabelecimento do ciclo 

natural da biodiversidade. 

O Estado do Paraná possui um mecanismo governamental denominado SISLEG 

(Sistema de Manutenção, Recuperação e Proteção de Reserva Legal e Áreas de 

Preservação Permanente) que estabelece os critérios de composição e 

cadastramento das áreas de Reserva Legal. 

 
1. SISLEG – SISTEMA DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E PR OTEÇÃO 

DA RESERVA LEGAL E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 
 
O SISLEG é um sistema de gerenciamento das áreas de reserva legal e de 

preservação permanente, criado pelo estado do Paraná, onde, todos os imóveis 

rurais devem ser cadastrados individualmente. Este sistema tem objetivo de 

facilitar aos proprietários rurais o cumprimento das exigências legais 

estabelecidas pelo Código Florestal e averbar a margens das certidões de registro 

de imóveis, as áreas de Reservas Legais de suas propriedades. 
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Foi institucionalizado por meio do Decreto Estadual 387/99, estabelecendo um 

sistema estadual de implantação de Áreas de Reserva Legal previstas na Lei 

Federal n° 4.771/65 (Código Florestal), tendo como diretrizes básicas a 

manutenção dos remanescentes florestais nativos, a ampliação da cobertura 

florestal mínima visando a conservação da Biodiversidade, o uso dos recursos 

florestais e o estabelecimento das zonas prioritárias para a conservação e 

recuperação da biodiversidade. 

 

1.1. CONCEITOS APLICÁVEIS AO SISLEG 

 

• PLANTAS EXÓTICAS: Plantas que não são nativas na região. Que 

pertencem a outra formação vegetal ou plantas trazidas de outros países.  

Exemplo: A Araucaria angustifolia mais conhecida como “Pinheiro do 

Paraná” é natural da região sul do Brasil. 

• RESERVA LEGAL: Áreas de vegetação nativa representada em uma ou 

várias parcelas, com pelo menos 20% (aplicável ao estado do Paraná) da 

área total da propriedade, excetuando-se as áreas de Preservação 

Permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à 

conservação e reabilitação dos processos ecológicos, a conservação da 

biodiversidade e ao abrigo e proteção da flora e fauna nativas. 

• ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE: área protegida nos termos 

dos arts. 2° e 3° da Lei 4.771/65 (Código Florestal ), coberta ou não por 

vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 

hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo 

gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 

populações humanas; 

São área de Preservação Permanente os terrenos ao redor de lagos, rios e 

nascentes (Tabela 1) e também os topos de morro e encostas com declive 

superior a 45°. 
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Tabela 1 - Faixas de APP ao longo de corpos hídrico s 

 

• IMÓVEL: porção de área definida por um título registrado no Cartório de 

Registro de Imóveis respectivo ou por uma declaração de posse 

devidamente assinada por todos os confrontantes.Ver propriedade 

• IMÓVEL COM RESERVA LEGAL PRÓPRIA: aquele que possui uma 

porção de área localizada no mesmo imóvel, composta por vegetação 

nativa suficiente para compor os 20% (aplicável ao Estado do Paraná) de 

área mínima exigida pelo Código Florestal, que deve estar averbada a 

margem do registro no Cartório de Registro de Imóveis. 

SITUAÇÃO LARGURA MÍNIMA DA FAIXA 

Rios com menos de 10 m de largura 30 m em cada margem 

Rios com 10 a 50 m de largura 50 m em cada margem 

Rios com 50 a 200 m de largura 100 m em cada margem 

Rios com 200 a 600 m de largura 200 m em cada margem 

Rios com largura superior a 600 m 500 m em cada margem 

Nascentes Raio de 50 metros 

Lagos ou reservatórios em área urbanas 30 metros ao redor do espelho d’água 

Lagos ou reservatórios em zona rural, 

utilizados na geração de energia elétrica 

com área menor que 10 ha 

15 m ao redor do espelho d’água 

Lagos ou reservatórios em zona rural, 

não utilizados em abastecimento público 

ou geração de energia elétrica com área 

menor que 20 ha  

15 m ao redor do espelho d’água 

Lagos ou reservatórios em zona rural, 

com área igual ou superior a 20 ha  

100 m ao redor do espelho d’água 

Lagos ou reservatórios em zona rural, 

utilizados na geração de energia elétrica 

com área maior que 10 ha 

100 m ao redor do espelho d’água 
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• IMÓVEL COM RESERVA LEGAL CEDIDA: aquele que, além da sua 

Reserva Legal própria averbada, possuir um excedente de área de 

vegetação nativa vinculada a outros imóveis como Reserva legal. 

• IMÓVEL COM RESERVA LEGAL RECEBIDA: o que não possuindo a 

Reserva Legal parcialmente ou total no próprio imóvel, tem a sua Reserva 

Legal em outro imóvel público ou privado averbada às respectivas 

matrículas. 

• PEQUENO PRODUTOR RURAL: aquele que, residindo na zona rural, 

detenha a posse de gleba rural não superior a 50 (cinqüenta) hectares, 

explorando-a mediante o trabalho pessoal e de sua família, admitida a 

ajuda eventual de terceiros, bem como as posses coletivas de terra 

considerando-se a fração individual não superior a 50 (cinqüenta) hectares, 

cuja renda bruta seja proveniente de atividades ou usos agrícolas, 

pecuários ou silviculturais ou do extrativismo rural em 80% (oitenta por 

cento) no mínimo; 

• BIOMA: comunidade de plantas e animais que vivem na mesma área 

natural. 

• BACIA HIDROGRÁFICA: área que funciona como se fosse um funil. Toda 

água que cai com a chuva escorre para um único rio ou lago. 

• DEFINIÇÃO DE PROCESSO DE RECOMPOSIÇÃO: Entende-se como 

recomposição as áreas que tenham a vegetação nativa em 

desenvolvimento, naturalmente ou plantadas, em um estágio que garanta a 

sua sobrevivência; 

• SERVIDÃO FLORESTAL: A servidão florestal é a utilização de parte da 

propriedade de um terceiro para atender a algum interesse de ordem 

maior, como por exemplo no caso de compensação da reserva legal de um 

imóvel, que não possui vegetação nativa, em outro com vistas a garantir a 

função ecológica da reserva legal, através da transferência do 

cumprimento da obrigação para outra área que não a do próprio imóvel 

obrigado. 

• CORREDORES ECOLÓGICOS: são porções de ecossistemas naturais ou 

seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas 
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o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de 

espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a 

manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas 

com extensão maior do que aquela das unidades individuais. 

• CORREDORES DE BIODIVERSIDADE: são como um mosaico de usos e 

ocupação da terra. Eles integram parques e reservas, áreas de cultivo e 

pastagem, centros urbanos e atividades industriais, responsabilizando 

todos os cidadãos pela conservação da natureza. O Corredor de 

Biodiversidade é uma forma de recuperar e religar os fragmentos de 

florestas; uma tentativa de evitar a perda de riquezas naturais 

insubstituíveis, que o tempo não irá repor sem nossa ajuda. 

• ÁREA PRIORITÁRIAS PARA A CONSERVAÇÃO: áreas do território do 

estado prioritárias para a conservação da biodiversidade inclusive através 

da recuperação de áreas florestais assim definidas: 

o Entorno das Unidades de Conservação de Proteção Integral com área 

de influência definida em Plano de Manejo, na inexistência do mesmo, 

deve-se cumprir a Lei Federal n° 9.985 do Sistema N acional de 

Unidades de Conservação (SNUC), que define em 10 Km a área de 

influência em torno das Unidades. 

o No interior das Áreas de Proteção Ambiental (APAS); 

o Numa faixa de 5 Km a partir de cada margem dos rios que compõem os 

corredores de biodiversidade e suas conexões. 

• PROPRIEDADE: Pode ser composta por um ou mais imóveis. 

• RETIFICAÇÃO: É o ato de promover, por determinação do Poder Público, 

a correção dos termos de inscrição ou transcrição de registro imobiliário, a 

fim de que represente a realidade dos fatos. A retificação de registro se dá 

tanto em relação às características físicas e legais do imóvel, quanto à 

identificação e qualificação do seu proprietário. 

• SISTEMA MULTIESTRATA: Recuperação de reserva legal através do uso 

temporário de espécies exóticas consorciadas com nativas em plantios 

heterogêneos.  
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1.2. CONCEITOS JURÍDICOS APLICADOS A IMÓVEIS 

 
• CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL: Certidão emitida pelo Cartório de 

Registro de Imóveis onde constam todos os atos praticados, nome do(s) 

proprietário(s), descrição do imóvel, hipotecas, etc que incidem sobre o 

imóvel registrado.  A certidão pode referir-se a um imóvel registrado sob 

uma Transcrição ou sob uma Matrícula; 

• TRANSCRIÇÃO: denominação dada para registros de aquisições 

anteriores a 1976; 

• MATRÍCULA: denominação dada para o cadastro onde são lançados os 

registros de aquisições a partir de 1976; 

• CONDOMÍNIO: significa o direito simultaneamente tido por várias pessoas 

sobre o mesmo imóvel, incidindo tal direito não em uma parte determinada, 

mas num quinhão ideal. O condomínio, pois, indica a propriedade em 

comum, ainda em estado de indivisão, (exemplo: quando na certidão de 

registro consta o nome de mais de uma pessoa como adquirentes, todos 

são considerados co-proprietários); 

• SUCESSÃO “CAUSA MORTIS”: é a transmissão de bens e de direitos 

deixados em decorrência do falecimento de alguém a uma ou mais 

pessoas vivas, ditas herdeiras; 

• ESPÓLIO: significa a soma ou a totalidade de bens deixados por uma 

pessoa, após a sua morte. Os bens deixados pelo falecido. Os bens da 

herança; 

• HIPOTECA: significa a coisa, o bem, o imóvel, entregue pelo devedor, por 

exigência do credor, para a garantia de uma obrigação ou dívida. Visa 

assegurar o pagamento de uma dívida, conforme constar na certidão de 

registro respectiva; 

• PENHORA: significa o ato judicial, pelo qual se apreende ou se tomam os 

bens do devedor, para que neles se cumpra o pagamento da dívida ou da 

obrigação executada. A penhora é sempre determinada pelo juiz; 
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• USUFRUTO: entende-se o direito assegurado a alguém, para que possa 

gozar ou fruir as utilidades e frutos de uma coisa, cuja propriedade 

pertence a outrem; 

• USUFRUTUÁRIO: é a pessoa em benefício ou proveito de quem se 

estabelece o usufruto, direito de usar, mas não pode vender o imóvel, por 

não ser o proprietário; 

• CÉDULA PIGNORATÍCIA: título de crédito pignoratício sobre mercadorias 

depositadas em armazéns gerais; 

• PACTO COMISSÓRIO: é o poder conferido a outrem para que proceda, 

conforme está estipulado ou convencionado naquele documento. 

 

1.3.  LEGISLAÇÃO AMBIENTAL APLICÁVEL AO SISLEG 

 
• LEI FEDERAL N° 4.771/1965- Institui o Código Flores tal Brasileiro 

• LEI FEDERAL N° 7803/1989 – Altera a redação da Lei n° 4.771/1965 

• RESOLUÇÃO CONAMA 2/1994 – Define as formações vegetais primárias, 

bem como so estágios sucessionais de vegetação secundária, com 

finalidade de orientar os procedimentos de licenciamento de exploração da 

vegetação nativa no Estado do Paraná 

• REOLUÇÃO SEMA N° 028/1998 – Implementa no Estado do  Paraná, o 

Programa de Substituição de Florestas Homogêneas com Espécies 

Exóticas localizadas às margens de rios e curso d’água, por Florestas 

Heterogêneas com Espécies Nativas, apropriadas ao desempenho da 

função de preservação permanente. 

• DECRETO ESTADUAL N° 387/99 – Institui o SISLEG – Si stema de 

Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Florestal Legal e Áreas 

de Preservação Permanente – no Estado do Paraná. 

• RESOLUÇÃO CONAMA N° 302/2002 – Dispõe sobre os parâ metros, 

definições e limites de áreas de preservação permanente de reservatórios 

artificiais e o regime de uso do entorno 

• RESOLUÇÃO CONAMA N° 303/2002 – Dispõe sobre parâmet ros, 

definições e limites de Áreas de Preservação Permanente. 
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• PORTARIA IAP N° 233/2004 – Aprova os mecanismos de 

operacionalização aplicáveis ao Sistema de Manutenção, Recuperação e 

proteção da Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente – 

SISLEG, no âmbito do IAP, para o estado do Paraná. 

• DECRETO ESTADUAL N° 3.320/2004 – Aprova os critério s, normas, 

procedimentos e conceitos aplicáveis ao SISLEG e dá outras providências. 

• LEI FEDERAL N° 11.428/2006 – Dispõe sobre a utiliza ção de proteção da 

vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências. Traz a 

definição de pequeno produtor rural.  

• PORTARIA N° 105/2008 – Normaliza os instrumentos de  compensação da 

Reserva Legal relativos à servidão florestal e às Reservas coletiva no 

Estado do Paraná e dá outras providências. 

• DECRETO FEDERAL N° 6.514/2008 – Dispõe sobre as inf rações e 

sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo 

administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras 

providencias. 

• DECRETO FEDERAL N° 6.686/2008 – Altera e acresce di spositivos ao 

Decreto n° 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõ e sobre as infrações e 

sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo 

administrativo federal para apuração destas infrações. 

• RESOLUÇÃO 045/08/SEMA – Regulamenta a exploração econômica das 

espécies exóticas na Reserva Legal recuperada alterando a Portaria 

157/05/IAP. 

• RESOLUÇÃO CONJUNTA IBAMA/SEMA/IAP N°002/2008 – Esta belece 

normas e procedimentos para regularização ambiental de tanques, 

viveiros, açudes, pequenos reservatórios e lagoas destinados para 

produção de peixes em águas continentais no Estado do Paraná. 

• RESOLUÇÃO CONJUNTA IBAMA/SEMA/IAP N° 05/2008 – Defi ne critérios 

para avaliação das áreas úmidas e seus entornos protetivos, normaliza sua 

conservação e estabelece condicionantes para o licenciamento das 

atividades nelas permissíveis no estado do Paraná. 



 
MPS 

Módulo 
 

12.8 

Página 
 

10/10 

DIRETRIZES  PARA ELABORAÇÃO DE  
MATERIAL PARA AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL - SISLEG 

 

 

 
MANUAL DE PROJETOS DE SANEAMENTO 

• PORTARIA IAP N° 60/2008 – Regulamenta o artigo 6° d a Resolução 

Conjunta IBAMA/SEMA/IAP n°05 de 28 de março de 2008 , que define 

critérios para avaliação de áreas úmidas e seus entornos protetivos, 

normaliza sua conservação e estabelece condicionantes para o 

licenciamento das atividades neles permissíveis no Estado do Paraná. 

• INSTRUÇÃO NORMATIVA MMA N° 4, DE 8 DE SETEMBRO DE 2 009 – 

Dispõe sobre procedimentos técnicos para a utilização da vegetação da 

Reserva Legal sob regime de manejo florestal sustentável, e dá outras 

providências. 

• INSTRUÇÃO NORMATIVA MMA N° 4, DE 8 DE SETEMBRO DE 2 009 – 

Dispõe sobre os procedimentos metodológicos para restauração e 

recuperação das áreas de Preservação Permanente e da Reserva legal 

instituídas pela Lei n° 4.771, de 15 de setembro de  1965. 

• DECRETO FEDERAL N° 7.029/2009 – Institui o Programa  Federal de 

Apoio à Regularização Ambiental de Imóveis Rurais, denominado 

“Programa Mais Ambiente”, cujo objetivo é promover e apoiar a 

regularização ambiental de imóveis, com prazo de até três anos para a 

adesão dos beneficiários, contados a partir da data da publicação deste 

Decreto. 

 
2. PROCEDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA  

AVERBAÇÃO DA RESERVA LEGAL 
 
 
Fluxograma para definição do imóvel – se rural ou urbano – Função de verificação 

da necessidade de realização do SISLEG: 
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Figura 1 – Organograma para verificação da necessid ade da Averbação da Reserva Legal. 
 
Descrição de procedimentos:  

• solicitar no Cartório de Registro de Imóveis (CRI) a certidão de registro do 

imóvel atualizada e verificar: 

o Se na certidão de registro constar que o imóvel está situado em zona 

rural e não consta averbação de reserva legal deve-se implementa-la; 

o Se na certidão de registro constar que o imóvel está situado na zona 

urbana ou suburbana, analisar da seguinte forma: 

� Se a data do registro do imóvel for anterior à 

15/07/1989(conforme Lei Federal n° 7.803/89), não n ecessita 

fazer a averbação da reserva legal; 

� Se a data do registro do imóvel for posterior à 15/07/1989, deve-

se solicitar no CRI, certidões do registro retrocedendo até o 

registro datado anteriormente a 15/07/1989, neste verificar se o 

imóvel consta como urbano ou rural, e: 

• Se constar como área urbana, não necessita fazer a 

averbação da reserva legal; 

• Se constar como área rural, e não houver a averbação de 

reserva legal, necessita-se a implementação da mesma; 

 

3. PROCEDIMENTOS PARA DEFINIÇÃO DA(S) ÁREA(S) DE RE SERVA 
LEGAL 

 
3.1.  NO PRÓPRIO IMÓVEL 
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• Se existir vegetação nativa suficiente para atender ao mínimo legal de 

(20%), deve-se demarca-la e proceder a averbação; 

• A localização da área de Reserva legal deve ser aprovada pelo órgão 

ambiental estadual; 

• A localização da Reserva Legal deve, preferencialmente, promover a 

conexão com as áreas de preservação permanente ou outras reservas 

legais, para formação dos corredores de Biodiversidade, facilitando assim 

deslocamento da fauna. 

• A Reserva Legal deve, preferencialmente, incidir sobre um único maciço de 

vegetação nativa, evitando a fragmentação; 

• Se não existir ou for insuficiente a área de vegetação nativa, deve-se 

recuperar a área faltante para complementar os 20% de reserva legal 

exigidos até o ano de 2018; 

 

3.1.1. RECUPERAÇÃO DA RESERVA LEGAL 

 

A lei determina que em 20 anos a contar de 31 de dezembro de 1998 todas 

as propriedades devem ter suas áreas de reserva legal recuperadas. Ao 

final de 2018, todas as propriedades rurais devem ter a reserva legal 

totalmente formada. 

A recuperação da área de reserva legal pode-se ser desenvolvida de duas 

maneiras: 

 

3.1.1.1. UTILIZANDO ESPÉCIES NATIVAS 

• Através do abandono da área e condução da regeneração natural de 

espécies nativas; 

• Através do plantio de espécies nativas (mudas, sementes, estacas); 

 

3.1.1.1.1. CONDUÇÃO DA REGENERAÇÃO NATURAL 

A recuperação mediante condução da regeneração natural de 

espécies nativas deve observar, no mínimo, os seguintes requisitos 

e procedimentos: 
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• Proteção, das espécies nativas mediante isolamento ou 

cercamento da área as ser recuperada, em casos especiais e 

tecnicamente justificados; 

• Adoção de medidas de controle e erradicação de espécies 

vegetais exóticas invasoras; 

• Adoção de medidas de prevenção, combate e controle do fogo; 

• Adoção de medidas de controle da erosão; 

• Prevenção e controle do acesso de animais domésticos; 

• Adoção de medidas para conservação e atração de animais 

nativos dispersores de sementes. 

 

3.1.1.2. UTILIZANDO ESPÉCIES EXÓTICAS 

• Poderão ser utilizadas espécies exóticas, consorciadas com nativas, 

no Sistema Multiestrata, ou seja, através do plantio de, no mínimo 

200 (duzentas) mudas por hectare e cinco espécies diferentes de 

nativas da região, com o plantio das exóticas nas entre linhas; 

• A implantação do sistema multiestrata poderá ser feita até 31 de 

dezembro de 2018; 

• As espécies exóticas devem ser erradicadas após a conclusão de 1 

(um) ciclo econômico da espécie; 

• Os proprietários devem protocolar junto ao IAP, projeto de 

recuperação da reserva legal, que deve ser aprovado por uma 

câmara Técnica especialmente criada para este fim; 

• Os pequenos produtores rurais podem utilizar o sistema multiestrata 

perpetuamente e estão dispensados da apresentação do projeto 

técnico.  

 
3.2. COMPENSAR EM OUTRO IMÓVEL 

 

Se não existir vegetação nativa no imóvel ou se ela for insuficiente para 

atender a exigência legal, ela pode ser compensada em outro imóvel, desde 

que: 
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• O imóvel cedente e o imóvel recebedor devem, obrigatoriamente, pertencer 

ao mesmo Bioma, Bacia Hidrográfica e Grupo de Municípios; 

• As áreas de preservação permanente, tanto do imóvel cedente como o 

recebedor da Reserva Legal, devem estar preservadas ou em processos 

de recomposição; 

• A área de Reserva legal a ser cedida deve, obrigatoriamente, ser 

constituída de vegetação nativa em estágio secundário médio ou 

avançado; 

• Não podem receber reserva legal em compensação, os imóveis 

localizados, mesmo que parcialmente, nas áreas prioritárias ( Entorno de 

Unidades de Conservação, Interior de Áreas de Proteção Ambiental – APA 

e uma faixa de 5 km a partir de cada margem dos rios que compõe os 

corredores de biodiversidade – ver anexo B); 

• Os imóveis situados nas áreas descritas acima, podem ceder a vegetação 

nativa excedente para composição das reservas legais de imóveis 

localizados fora das áreas prioritárias, desde que atendidas as outras 

disposições legais; 

• Não podem compensar a parte faltante de Reserva Legal de seu imóvel, o 

proprietário ou posseiro que tenha sido suprimido parcial ou totalmente, 

florestas e outras formas de vegetação nativa situado no interior de sua 

propriedade ou posse, a partir de 14 de Dezembro de 98 (Art. 44-C da Lei 

4771/65), sem as devidas autorizações exigidas em Lei. 

 
3.3. UTILIZAÇAO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) 

PARA COMPOR A RESERVA LEGAL 

 
Pode-se utilizar áreas de preservação permanente na composição da Reserva 

Legal, quando: 

• No imóvel exista pelos menos 50% de vegetação nativa preservada; 

• No caso de pequena propriedade ou posse rural familiar, a vegetação 

nativa existente e preservada no imóvel deve ser superior a 25%; 

• No caso de ser utilizada a área de preservação permanente para compor a 

reserva legal, o imóvel não pode ceder reserva legal. 
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3.3.1. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DE APP  EM PEQUENA 

PROPRIEDADE (50 ha) 

a. Primeiramente, deve ser feita a soma das áreas com vegetação 

nativa preservada no imóvel, em qualquer estágio de regeneração. 

b. Se a soma obtida for inferior a 25% da área total do imóvel rural não 

se pode computar as áreas de Preservação Permanente na Reserva 

Legal. 

c. Se a soma obtida for igual ou superior a 25% da área total do 

imóvel, pode-se utilizar as áreas de Preservação Permanente para 

completar a parte faltante de Reserva Legal. 

d. Neste caso, toma-se o total de Vegetação Nativa existente fora das 

áreas de preservação permanente e, se necessário, complementa-

se o mínimo legal com áreas de preservação permanente 

preservada. 

 

3.3.2.  EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DE APP NAS DEMAIS 

PROPRIEDADES 

a.  Primeiramente deve ser feita a soma das áreas com vegetação 

nativa preservada no imóvel;  

b. Se a soma obtida for inferior a 50% da área total do imóvel rural não 

se pode computar as áreas de Preservação Permanente para 

compor a Reserva Legal; 

c.  Se a soma obtida for igual ou superior a 50% da área total do 

imóvel, pode-se utilizar as áreas de Preservação Permanente para 

complementar a parte faltante da Reserva Legal. 

d.  Neste caso, toma-se o total de vegetação nativa existente fora das 

áreas de preservação permanente e, se necessário, complementa-

se o mínimo legal com áreas de preservação permanente 

preservada.  

 
3.4. CASOS EXCEPCIONAIS DE DEFINIÇÃO DE ÁREA(S) DE RESERVA 

LEGAL 
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3.4.1. ÁREAS DE REFLORESTAMENTO OU BRACATINGAL 

Nos casos em que a Reserva Legal esteja localizada em área de 

reflorestamento ou bracatingal (florestas industriais), deve-se efetuar a 

substituição das espécies exóticas por nativas, de acordo com a legislação 

vigente. 

 

3.4.2. ÁREAS DE POMAR 

O pequeno produtor pode utilizar árvores frutíferas e medicinais na 

composição da Reserva Legal desde que utilize árvores nativas de acordo 

com o sistema multistrata, observando-se que nesta área é vedado o uso 

de agrotóxicos. 

 

3.4.3. ÁREAS ÚMIDAS 

Para identificação de áreas úmidas e demais conceitos relacionados, 

define-se: 

• Solo hidromórfico: é o solo que em condições naturais se encontra 

saturado por água, permanentemente ou em determinado período do 

ano, independente de sua drenagem atual e que, em virtude do 

processo de sua formação, apresenta, comumente, dentro de 50 

(cinqüenta) centímetros a partir da superfície, cores acinzentadas, 

azuladas ou esverdeadas e/ou cores pretas resultantes do acúmulo de 

matéria orgânica; 

• Solo não hidromórfico: é o solo que não se encontra saturado por água 

e que não apresenta, dentro de um metro a partir da superfície, cores 

que evidenciem hidromorfia; 

• Área úmida: é o segmento da paisagem constituído por solos 

hidromórficos; 

• Entorno Protetivo: é a faixa marginal constituída por solos não-

hidromórficos, adjacente à área úmida, cuja largura mínima depende, 

localmente, da declividade do relevo e da textura do solo (vide tabela 2); 

 
 



 
MPS 

Módulo 
 

12.8 

Página 
 

17/17 

DIRETRIZES  PARA ELABORAÇÃO DE  
MATERIAL PARA AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL - SISLEG 

 

 

 
MANUAL DE PROJETOS DE SANEAMENTO 

Tabela 2 - Definição de largura de entorno protetiv o 
Largura do entorno protetivo (m) 

Declividade (%) 
Textura Argilosa Textura média Textura arenosa 

0 – 8 50 50 50 
8 – 20 50 60 70 
20 – 45 70 80 90 

> 45 Área de Preservação Permanente 
 

• Textura do solo: proporcionalidade constituinte das frações: areai, silte e 

argila do solo; 

• Área úmida conservada: área úmida em estado natural, ou seja, que não 

sofreu intervenções físicas, químicas e/ou biológicas. 

 

3.4.3.1. PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS 

• Áreas úmidas conservadas e seus respectivos entornos devem ser 

preservados; 

• Área úmida e seu entorno em uso atualmente pode permanecer em 

uso, desde que utilizada técnicas de plantio direto ou substituição 

por culturas de ciclos longos ou permanentes; 

• Área de entorno, mesmo sendo utilizada na produção agrícola, deve 

ter a área delimitada e indicada no mapa; 

• A indicação da área de entorno no mapa, não necessita que deva 

ser averbada à margem da matrícula; 

• A recuperação/restauração das áreas de entorno, quando for o caso, 

deve ser feita com vegetação nativa original; 

• Não é permitida a abertura de novos canais de drenagem; 

• A limpeza dos canais de drenagem existentes (somente os 

consolidados e em uso atual) pode ser executada pelo proprietário, 

não sendo permitido qualquer ampliação, aprofundamento ou 

alargamento; 

• A utilização de agrotóxicos, insumos e fertilizantes, em áreas já em 

uso, pode ser feita através da orientação técnica de profissional 

habilitado com apresentação de ART, cujo documento pode ser 

cobrado pelo IAP; 
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• Animais domésticos em pequenas propriedades rurais destinados à 

manutenção da família em questão podem ser mantidos; 

• Se as áreas úmidas e seus entornos protetivos, já sob intervenção, 

forem identificados como estratégicos para a conservação da 

biodiversidade, os órgãos ambientais exigirão dos responsáveis a 

sua restauração total, de forma a reinseri-los no processo de 

preservação, através de comissão conjunta, coordenada pelo IAP e 

envolvendo os proprietários atingidos. 

 

3.4.3.2. QUANTO A RESERVA LEGAL 

• Áreas úmidas e seus entornos protetivos, independentemente do 

tamanho da propriedade podem compor a Reserva Legal do imóvel; 

• Quando imóveis utilizarem área úmidas consideradas de 

preservação permanente no computo da reserva legal não podem 

ceder reserva legal para outros imóveis; 

• Áreas úmidas e seus entornos protetivos, quando considerados 

como Reserva Legal não podem ser submetidos a qualquer tipo de 

manejo; 

• Áreas úmidas podem ser cedidas para outros imóveis para 

composição da Reserva Legal, obedecidas as normativas referentes 

ao SISLEG para o imóvel cedente e o imóvel que recebe; 

• Áreas úmidas e seus entornos protetivos sob intervenção podem 

compor e/ou ceder Reserva Legal para outros imóveis após a sua 

efetiva recuperação, comprovada pelo IAP. 

 
4. MATRIZ DE COMPETÊNCIAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO  SISLEG 
 
O Plenário do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do 

Estado do Paraná – CREA-PR aprovou uma matriz de competências para 

operacionalização do SISLEG,  com vistas ao atendimento à legislação 

profissional em vigor e às características das diversas formações profissionais 

envolvidas. 
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Para a elaboração desta matriz de competências, foram levadas em consideração 

as atividades e ações que poderiam estar envolvidas no SISLEG e os objetivos 

finais deste, ou seja, a manutenção dos remanescentes florestais nativos, a 

ampliação da cobertura florestal mínima visando a conservação da Biodiversidade 

e o uso dos recursos florestais, e o estabelecimento das zonas prioritárias para a 

conservação e recuperação de áreas florestais pela formação dos corredores 

ecológicos. 

Entre as atividades e ações envolvidas no SISLEG, destacam-se as seguintes: 

Ações que permitam a seleção de áreas de Reserva Florestal Legal e de 

Preservação Permanente, seu mapeamento e cadastramento bem como um 

sistema de gestão e conjunto de operações que promovam a Manutenção, 

Conservação, Ampliação, Recuperação, Proteção e Monitoramento destas áreas 

no âmbito das propriedades rurais e das bacias hidrográficas em que se 

localizam, e o seu uso e manejo sustentável. 

Entre os conhecimentos técnicos indispensáveis, levantados nos serviços de 

Mapeamento, Levantamento e Recuperação de áreas de Reserva legal e 

Preservação Permanente, destacam-se os seguintes: 

• Topografia; 

• Fotointerpretação; 

• Representação Gráfica; 

• Pedologia; 

• Fitogeografia; 

• Silvicultura; 

• Agricultura; 

• Fisiologia Vegetal e Botânica; 

• Ecologia; 

• Geologia e Geomorfologia; 

• Manejo e conservação de solos; 

• Manejo e conservação da água; 

• Mecanização Agrícola e Florestal; 

• Recursos Naturais Renováveis; 
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• Mapeamento; 

• Definição dos limites do imóvel como um todo; 

• Visão sistêmica do processo do Sistema de Manutenção; 

• Recuperação e Proteção da Reserva Florestal Legal e Áreas de Preservação 

Permanente – SISLEG; 

• Conhecimentos de áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente, 

para possibilitar a definição de sua área e limites das áreas; 

• Identificação do uso e ocupação do solo, com identificação dos estágios 

sucessionais de vegetação, ou seja, a condição em que se encontra 

determinada biota em função de fenômenos e fatos naturais e/ou de ação 

antrópica; 

• Conhecimentos de conexão entre as áreas a serem averbadas e os 

corredores ecológicos existentes; 

• Localização e composição das reservas legais, observando-se prioritariamente 

as áreas de vegetação nativa mais representativas do bioma original, 

localizadas em cada imóvel; 

• Visão estratégica de planejamento em recuperação biológica de ecossistemas 

degradados; 

• Implantação de vegetação nativa e, ou exótica, técnicas de manejo e outras 

práticas.
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Tabela 3 - Matriz de competências para Operacionali zação do SISLEG 
SERVIÇOS 

MAPEAMENTO 
GEORREFERENCIADO 

LEVANTAMENTO RECUPERAÇÃO 

C
âm

ar
a 

TÍTULO 
PROFISSIONAL 1 (*) 

Levantamento 
Planialtimétrico 

2 (*) 
Representaçã

o Gráfica e 
Memorial 
Descritivo 

3 
 Estágios 

Sucessionais 
da vegetação 

4 (**) 
Uso e 

Ocupação 
Atual do 

Solo 

5 (**) 
Planejamento 

de RL 

6 
Planejamento 

de APP 

7  
Demarcação 

da APP 

8 
Demarcação 
das áreas de 

RL 

9 
Execução 
de Obras e 

Serviços 

Eng° de Minas X X - X - - X X - 
Geológo e Eng° 

Geólogo 
X X - X - - X X - 

Técnico em 
Geologia 

X X - X - - X X - 

C
E

G
E

M
 

Técnico em 
Mineração 

X X - X - - X X - 

Eng° Agrônomo X X X X X X X X X 
Eng° Florestal X X X X X X X X X 
Eng° Agrícola X X - X - - X X - 
Eng° de Pesca X X X (***) X - - X X - 

Téc. Agrícola Mod. 
Florestal 

X X - X - - X X - C
E

A
 

Técnica Agrícola 
de Outras 

Modalidades 
X X - X - - X X - 

Arquiteto X X - X - - X X - 

Arquiteto (Decreto) X X - X - - X X - 

C
E

A
R

Q
 

Arquiteto Urbanista X X - X - - X X - 

Eng° Eletricista X X - X - - X X - 

C
E

E
E

 

Eng° Mec. 
Eletricista 

X X - X - - X X - 
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Eng° Civil X X - X - - X X - 
Eng° de 

Fortificação e 
Construção 

X X - X - - X X - 

Eng° Geógrafo X X - X - - X X - 
Agrimensor X X - X - - X X - 

Eng° Industrial X X - X - - X X - 
Eng° Agrimensor X X - X - - X X - 
Eng° Cartógrafo X X - X - - X X - 

Eng° de Geodésia 
e Topografia 

X X - X - - X X - 

Eng° Ambiental X X - X - - X X - 
Tecnólogo em 

Topografia 
X X - X - - X X - 

Técnico em 
Agrimensura 

X X - X - - X X - 

Técnico em 
Estradas 

X X - X - - X X - 

Geógrafo (Tec. 
23.596/33) (Lei 

6.664/79) 
X X - X - - X X - 

C
E

E
C

 

Tecnólogo – Mod. 
Construção Civil 
(Resolução n° 

218/73 do 
CONFEA) 

X X - X - - X X - 

“X” possuem atribuições 
“-“ não possuem atribuições 
(*) Comprovar habilitação em georreferenciamento 
(*) Comprovar habilitação através de análise curricular 
(**) Imóveis sobre área de ocorrências minerais, jazidas e direitos minerários, consultar profissional habilitado 
(***) Análise curricular, formação em Botânica, Ecologia, Recursos Naturais e Silvicultura 
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• MAPEAMENTO GEORREFERENCIADO 
Levantamento planialtimétrico : Conjunto de operações de medida de 

distâncias, ângulos, alturas e altitudes, necessárias à preparação de uma 

planta topográfica com vistas à sua representação gráfica. 

Representação gráfica e memorial descritivo:  representação por meio de 

desenho, planta topográfica e sua descrição por escrito de amarrações 

relevantes de ocorrência no meio físico. 

• LEVANTAMENTO  
Estágios sucessionais da vegetação:  Condição em que se encontra 

determinada biota em função de fenômenos e fatos naturais e/ou ação 

antrópica. 

Uso e ocupação atual do solo.  

• RECUPERAÇÃO 
Planejamento de RL:  Trabalho de preparação, para qualquer 

empreendimento, segundo roteiro e métodos determinados que levem ao 

estabelecimento de um conjunto coordenado de ações (governo, iniciativa 

privada ou terceiro setor) visando à consecução da recuperação de áreas de 

Reserva Legal. 

Planejamento de APP:  Trabalho de preparação, para qualquer 

empreendimento, segundo roteiro e métodos determinados que levem ao 

estabelecimento de um conjunto coordenado de ações (governo, iniciativa 

privada ou terceiro setor) visando à consecução da recuperação de Áreas de 

Preservação Permanente. 

Demarcação da APP:  determinação de limites por meio de marcos ou balizas 

de Áreas de Preservação Permanente. 

Demarcação de áreas de RL:  determinação de limites por meio de marcos ou 

balizas de áreas de Reserva Legal.  

Execução de obras e serviços:  Efetivação propriamente dita das ações 

planejadas para a recuperação e/ou conservação de Áreas de Preservação 

Permanente e de Reserva Legal. 
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5. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REQUERIMENTO DO SIS LEG 
 

• Cadastro de Usuário Ambiental – caso o requerente ainda não seja 

cadastrado no IAP apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e 

do Cadastro de Pessoa Física (CPF), se pessoa física; ou Contrato Social 

ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica e demais documentos exigidos para 

o cadastro; 

• Preenchimento do formulário “SISLEG”, em duas vias, em caso de 

desmembramento deve-se preencher formulários individuais para cada 

área;  

• Certidão do registro de imóveis atualizada (90 dias) autenticada;  

• No caso de pessoa física - apresentar fotocópia do RG e CPF de todos os 

proprietários e de seus respectivos cônjuges com assinaturas dos mesmos 

no formulário, certidão de casamento e certidão de óbito, quando for o 

caso;  

• No caso de pessoa jurídica – cópia do cartão do CNPJ, contrato social, 

cópia do RG e CPF do administrador, e sua assinatura no formulário;  

• No caso de área sem registro (posse) apresentar assinatura dos 

confrontantes no verso do formulário “SISLEG”, e apresentação de cópia 

do RG e CPF dos mesmos;  

• 3 vias de mapa georreferenciado de uso e ocupação do solo impresso e 

em formato digital, no caso de desmembramento deve-se apresentar 

individualmente para cada área, com suas respectivas reservas legais 

representadas;  

• 3 vias de memorial descritivo, no caso de desmembramento deve-se 

apresentar individualmente para cada área, e suas respectivas reservas 

legais;  

• 1 via de mapa georeferenciado impresso em formato digital da área total, 

com locação de áreas de reserva legal e preservação permanente quando 

tiver;  

• As pequenas propriedades ou posses rurais familiares poderão ser 

dispensadas da apresentação do mapa de uso e ocupação do solo, em 
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caráter excepcional, mediante solicitação do requerente e aprovação do 

Chefe do Escritório Regional do IAP. Nestes casos, o protocolado será 

instruído com croquis e informações escritas sobre o uso e ocupação do 

solo; 

• 1 via de memorial descritivo da área total;  

• 1 via de memorial descritivo de cada reserva legal;  

• Anotação de responsabilidade técnica – ART, CREA do profissional, 

engenheiro florestal, agrônomo ou em conformidade com a matriz de 

competências;  

• Comprovante de regularidade junto ao INCRA (CCIR, ITR, DARF); 

• Roteiro de acesso ao imóvel com quatro coordenadas geográficas de 

referências;  

• Taxa ambiental de SISLEG devidamente quitada. 

 
5.1. FORMULÁRIO SISLEG – ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO 

 
Conforme formulário SISLEG (ANEXO A) deve-se proceder o preenchimento 
dos campos conforme orientações da Tabela 4: 

 
Tabela 4 - Orientações para preenchimento do Formul ário SISLEG. 

CAMPO DESCRIÇÃO OBSERVAÇÕES  Quem preenche 
01 Protocolo SID Deixar em branco. IAP 

CONTROLE 

02 Número do registro SISLEG Deixar em branco. 
IAP - Emitido 
pelo sistema 

após lançamento 

03 Primário Marcar este campo com um X quando o processo se refere a um 
imóvel que ainda não está cadastrado no sistema SISLEG. INTERESSADO 

04 Subdivisão 
Marcar este campo com um X quando o processo se referir a 

SUBDIVISÃO de um imóvel que já esteja cadastrado no sistema 
SISLEG. 

INTERESSADO 

05 Fusão Marcar este campo com um X, quando o processo se referir a 
FUSÃO de imóveis que já estejam no sistema SISLEG. INTERESSADO 

06 Número do SISLEG anterior Preencher, no caso de subdivisão. 
 

INTERESSADO 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO 

07 

Nome do proprietário do 
imóvel (pessoa física) ou 

razão social (pessoa 
jurídica) 

Preencher INTERESSADO 

08 CPF do proprietário ou 
CNPJ se Pessoa Jurídica 

Preencher – (no caso de vários proprietários, preencher os dados 
no campo 14 do formulário) 

INTERESSADO 

09 Outros Preencher com SIM no caso de imóvel com mais de um 
proprietário. 

INTERESSADO 

10 Nome do responsável (se 
pessoa jurídica) 

11 Cargo que ocupa na 
empresa 

Preencher no caso do imóvel pertencer à pessoa jurídica.  
INTERESSADO 

12 CPF CPF do responsável pela pessoa jurídica. INTERESSADO 
13 RG RG do proprietário ou responsável pela pessoa jurídica. INTERESSADO 
14 Telefone para contato  Preencher. INTERESSADO 
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CAMPO DESCRIÇÃO OBSERVAÇÕES  Quem preenche 
(DDD-número) 

15 Nacionalidade 
16 Estado civil 

Dados do proprietário ou responsável pela pessoa jurídica. INTERESSADO 

17 Endereço completo Rua, número, sala, etc. do proprietário ou responsável pela 
pessoa jurídica. 

INTERESSADO 

18 Bairro 
19 Município/ UF 
20 CEP 

Dados do proprietário ou responsável pela pessoa jurídica. INTERESSADO 

21 Nome do cônjuge 
22 CPF 
23 RG 

Dados do cônjuge do proprietário ou do responsável pela pessoa 
jurídica. 

INTERESSADO 

ENDEREÇO PARA CONTATO (Responsável Técnico) 

24 ao 
32 

Endereço para contato Preencher. 

Responsável 
Técnico quando 

houver ou 
Proprietário 

quando se tratar 
de Pequeno 

Produtor Rural 
IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL 

33 Denominação do imóvel 
(lote, gleba, colônia). 

34 Localização (linha, 
comunidade, distrito, etc.) 

35 Município 

Preencher. 

 
 
 

INTERESSADO 

36 Numero do cadastro no 
INCRA 

Se não houver o número do INCRA colocar pelo menos o 
número do protocolo do processo de cadastramento do imóvel no 

INCRA. 
 

37 
Matricula ou registro geral 
no Cartório de Registro de 

Imóveis 
38 Livro 
39 Oficio 

Preencher com o nº da Matrícula ou, se for o caso, apenas 
identificar como “POSSE” 

 
 

INTERESSADO 

40 Comarca de 
 

Preencher com o nome da Comarca que pertence o Município 
onde está inserido o imóvel. INTERESSADO 

DADOS TÉCNICOS PARA COMPOSIÇÃO DA RESERVA LEGAL DO IMÓVEL (preencher os valores de área sempre em 
hectares e quatro casas decimais, por exemplo: 12,5 301) 

41 Área total do imóvel (ha) Área em hectares. 

Responsável 
Técnico quando 

houver ou 
Proprietário 

quando se tratar 
de Pequeno 

Produtor Rural 

42 Área total de PP (ha) Área de Preservação Permanente do imóvel exigida pela 
legislação 

Responsável 
Técnico quando 

houver ou 
Proprietário 

quando se tratar 
de Pequeno 

Produtor Rural 

43 PP preservada (ha) 

Área de Preservação Permanente do imóvel que é preservada , 
ou seja, corresponde à porção da área de preservação 

permanente composta por vegetação nativa e sem utilização 
agropecuária. 

Responsável 
Técnico quando 

houver ou 
Proprietário 

quando se tratar 
de Pequeno 

Produtor Rural 

44 PP a restaurar (ha) (campo 
42 – 43) 

Área de Preservação Permanente a restaurar (área do campo 42 
menos a área do campo 43), ou seja, a porção da área de 

preservação permanente na qual a vegetação nativa não está 
presente, degradada ou com utilização agropecuária. 

Responsável 
Técnico quando 

houver ou 
Proprietário 

quando se tratar 
de Pequeno 

Produtor Rural 
45 Latitude ou UTM Norte 
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CAMPO DESCRIÇÃO OBSERVAÇÕES  Quem preenche 

46 Longitude ou UTM Leste 

Usar como ponto o centro geométrico da RL, se não for possível 
(mais de um polígono de RL), usar o centro geométrico da 

propriedade. Se o lançamento for com coordenadas geográficas 
lançar em: graus, minutos, segundos (exemplo: latitude 

25º25’30.00” S, longitude 49º16’10,00” W). 
No caso de coordenadas UTM lembrar que a longitude é a 

coordenada com seis dígitos, exemplo: latitude 7.187.500 S, 
longitude 674.100 E 

 

47 Bioma 

48 Bacia hidrográfica 
Preencher de acordo com a localização do imóvel 

Responsável 
Técnico quando 

houver ou 
Proprietário 

quando se tratar 
de Pequeno 

Produtor Rural 

49 Preservação Permanente Preencher com a área total de Preservação Permanente 
existente na propriedade (campo 42). 

Responsável 
Técnico quando 

houver ou 
Proprietário 

quando se tratar 
de Pequeno 

Produtor Rural 

50 Floresta Nativa em Estágio 
Médio e Avançado 

Preencher com a somatória das áreas com vegetação nativa em 
estágio médio ou avançado da sucessão secundária, existentes 

no imóvel. 

Responsável 
Técnico quando 

houver ou 
Proprietário 

quando se tratar 
de Pequeno 

Produtor Rural 

51 Floresta Nativa em Estágio 
Inicial 

Preencher com a área de vegetação nativa em estágio inicial da 
sucessão secundária, existentes no imóvel. 

Responsável 
Técnico quando 

houver ou 
Proprietário 

quando se tratar 
de Pequeno 

Produtor Rural 

52 Campo Nativo Preencher com a área de campo nativo natural existente e 
preservado no imóvel. 

Responsável 
Técnico quando 

houver ou 
Proprietário 

quando se tratar 
de Pequeno 

Produtor Rural 

53 Floresta com Plano de 
Manejo 

Preencher com a área de Floresta com Plano de Manejo 
Sustentável averbada na matrícula do imóvel. 

Responsável 
Técnico quando 

houver ou 
Proprietário 

quando se tratar 
de Pequeno 

Produtor Rural 

54 Reflorestamento com 
Nativas 

Preencher com a área de Reflorestamento com Nativas existente 
no imóvel. 

Responsável 
Técnico quando 

houver ou 
Proprietário 

quando se tratar 
de Pequeno 

Produtor Rural 

55 Reflorestamento Misto 
Preencher com a área de Reflorestamento Misto existente no 

imóvel, ou seja, a área de reflorestamento que contenha 
espécies nativas e exóticas consorciadas. 

Responsável 
Técnico quando 

houver ou 
Proprietário 

quando se tratar 
de Pequeno 

Produtor Rural 

56 Reflorestamento com 
Exóticas 

Preencher com a área de Reflorestamento com exóticas 
existente no imóvel. 

Responsável 
Técnico quando 

houver ou 
Proprietário 

quando se tratar 
de Pequeno 
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CAMPO DESCRIÇÃO OBSERVAÇÕES  Quem preenche 
Produtor Rural 

57 Bracatinga Manejada Preencher com a área de Bracatingal em manejo existente no 
imóvel. 

Responsável 
Técnico quando 

houver ou 
Proprietário 

quando se tratar 
de Pequeno 

Produtor Rural 

58 Agricultura Permanente 
(frutíferas) 

Preencher com a área ocupada por agricultura permanente 
(frutíferas) no imóvel. 

Responsável 
Técnico quando 

houver ou 
Proprietário 

quando se tratar 
de Pequeno 

Produtor Rural 

59 Agricultura Temporária Preencher com a área ocupada por agricultura temporária 
(culturas anuais) no imóvel. 

Responsável 
Técnico quando 

houver ou 
Proprietário 

quando se tratar 
de Pequeno 

Produtor Rural 

60 Pastagem Preencher com a área ocupada por pecuária no imóvel. 

Responsável 
Técnico quando 

houver ou 
Proprietário 

quando se tratar 
de Pequeno 

Produtor Rural 

61 Demais áreas (campo 41  -  
∑ 49  a  60) 

Somatória das áreas das demais tipologias e infraestrutura 
existentes no imóvel que não estão listadas nos campos de 49 a 

60. O valor deve ser igual ao campo 41 (Área total do imóvel) 
menos a somatória dos campos 49 a 60. 

Responsável 
Técnico quando 

houver ou 
Proprietário 

quando se tratar 
de Pequeno 

Produtor Rural 

62 Total Somatória dos campos 49 a 61, o valor deve ser igual ao campo 
41. 

Responsável 
Técnico quando 

houver ou 
Proprietário 

quando se tratar 
de Pequeno 

Produtor Rural 

63 Preservação Permanente 

A área de PP só pode ser acrescentada na composição da RL se 
estiver totalmente preservada e desde que o imóvel tenha 25% 
de sua área coberta com vegetação nativa preservada no caso 

de pequeno produtor rural e 50% nos demais casos. 

Responsável 
Técnico quando 

houver ou 
Proprietário 

quando se tratar 
de Pequeno 

Produtor Rural 

64 Floresta Nativa em Estágio 
Médio e Avançado Estas tipologias são preferenciais na composição da RL. 

Responsável 
Técnico quando 

houver ou 
Proprietário 

quando se tratar 
de Pequeno 

Produtor Rural 

65 Floresta Nativa em Estágio 
Inicial 

Estas tipologias poderão compor a reserva legal, na ausência de 
estágio médio ou avançado ou, quando fizer conexão com outras 

áreas de vegetação nativa. 

Responsável 
Técnico quando 

houver ou 
Proprietário 

quando se tratar 
de Pequeno 

Produtor Rural 

66 Campo Nativo 

Estas áreas podem ser computadas como RL desde que 
preservadas. Quando averbadas como RL não poderão ser 

utilizadas para pastagem ou outro uso que cause a sua 
degradação. 

Responsável 
Técnico quando 

houver ou 
Proprietário 

quando se tratar 
de Pequeno 
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CAMPO DESCRIÇÃO OBSERVAÇÕES  Quem preenche 
Produtor Rural 

67 

Floresta com Plano de 
Manejo Sustentável 

averbado na Matrícula do 
imóvel 

Estas áreas podem, normalmente, ser computadas como áreas 
de RL, porém, só poderão ser cedidas em compensação com 

anuência do IBAMA. 

Responsável 
Técnico quando 

houver ou 
Proprietário 

quando se tratar 
de Pequeno 

Produtor Rural 

68 Reflorestamento com 
Nativas 

Não podem ser utilizados como reserva legal.  

69 Reflorestamento Misto Pode ser utilizado como reserva legal de Pequenos Produtores 
ou Posseiros Familiares Rurais. 

Responsável 
Técnico quando 

houver ou 
Proprietário 

quando se tratar 
de Pequeno 

Produtor Rural 

70 Reflorestamento com 
Exótica 

Poderão ser considerados como Reserva Legal a recuperar. Não deve constar 
neste campo 

71 Bracatinga Manejada Os povoamentos de bracatinga manejada não podem ser 
utilizados na composição da RL. 

Não deve constar 
neste campo 

72 Agricultura Permanente 
(frutíferas) 

No caso de pequeno produtor rural as áreas com Agricultura 
Permanente (frutíferas) podem ser utilizadas na composição da 
RL desde que consorciadas com espécies arbóreas nativas e 

será caracterizado no campo 69 (Reflorestamento misto). 

 
Não deve constar 

neste campo 

73 Total da composição da 
Reserva Legal 

Este valor é representado pela soma dos campos 63 a 72 e 
corresponde à área que será levada a averbação às margens da 

Matrícula do imóvel. 
 

Responsável 
Técnico quando 

houver ou 
Proprietário 

quando se tratar 
de Pequeno 

Produtor Rural 
COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO DA RESERVA  LEGAL 

74 RL exigível (ha) Este valor representa 20% da área total do imóvel (campo 41). 

Responsável 
Técnico quando 

houver ou 
Proprietário 

quando se tratar 
de Pequeno 

Produtor Rural 

75 RL existente (ha) É igual ao campo 73 

Responsável 
Técnico quando 

houver ou 
Proprietário 

quando se tratar 
de Pequeno 

Produtor Rural 

76 Vegetação passível de 
ceder (ha) 

É o quanto de vegetação o imóvel poderá ceder em caso de 
compensação ou servidão. Este valor é encontrado pela 
somatória dos campos 50, 51 e 52 menos o campo 73. 

Responsável 
Técnico quando 

houver ou 
Proprietário 

quando se tratar 
de Pequeno 

Produtor Rural 

77 
RL Recebida (ha) 

Nº Sisleg do imóvel cedente 

Este campo somente será preenchido se o imóvel estiver 
recebendo  Reserva legal de outro imóvel. Para tanto preencher 
com o número do SISLEG ou número da Matrícula e Município 

do imóvel que está cedendo a reserva legal. 

Responsável 
Técnico quando 

houver ou 
Proprietário 

quando se tratar 
de Pequeno 

Produtor Rural 

78 
RL Recebida (ha)  

Área de Reserva Legal 
recebida. 

 
Preencher com a área de reserva legal recebida. 

Responsável 
Técnico quando 

houver ou 
Proprietário 

quando se tratar 
de Pequeno 

Produtor Rural 

79 RL a recuperar (ha) Este campo deverá ser preenchido se o valor do campo 73 for 
inferior ao do campo 74, com o valor resultante da diferença 

Responsável 
Técnico quando 
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CAMPO DESCRIÇÃO OBSERVAÇÕES  Quem preenche 
entre os valores dos campos 73 e 74 (campo 74 menos campo 

73). 
houver ou 

Proprietário 
quando se tratar 

de Pequeno 
Produtor Rural 

80 
Assinatura do proprietário 
ou responsável legal da 

pessoa jurídica 
Assinar  

81 Assinatura do técnico 
responsável (se houver) 

Assinar se existir técnico responsável  

82 CPF Obrigatório  se preenchido o campo 81  
83 CREA Obrigatório  se preenchido o campo 81  
84 Região Obrigatório  se preenchido o campo 81  

85 Isenção de taxa ambiental 
Local e Data 

Este campo somente será preenchido no caso de Pequeno 
Produtor Rural de acordo com a legislação vigente ou no caso de 

cadastramento no SISLEG de averbações anteriores a 03 de 
março de 1999. 

O Pequeno Produtor Rural deverá apresentar “DECLARAÇÃO” 
emitida pela EMATER. 

 

86 Assinatura do requerente Obrigatório  se preenchido o campo 85.  
87 a 
103 

Declaração de Posse 
 

Deverão ser preenchidos com as assinaturas de todos os 
confrontantes, com firmas devidamente reconhecidas. 

 

104 
Roteiro de acesso 

Detalhamento do roteiro de 
acesso ao imóvel. 

Obrigatório , informar o roteiro de acesso ao imóvel para vistoria 
do IAP. 

 

105 a 
108 

Autenticação Pelo 
Instituto Ambiental do 

Paraná. 
Campos preenchidos pelo IAP.  

 
OBS. Todos os dados referentes a áreas devem ser, obrigatoriamente, 

preenchidos em hectares e com quatro casas decimais. 

 
5.2. SITUAÇÕES ESPECIAIS DE PROPRIEDADE – ASSINATURA DE 

PROPRIETÁRIO 

 
• IMÓVEL HIPOTECADO:  

Deve ser exigido anuência do credor, para os seguintes casos: 

o Venda de madeira proveniente de floresta plantada ou nativa; 

o  Desmate de tipologias florestais nativas; 

o Venda ou subdivisão de imóveis;  

o Casos onde constem ressalvas a bens acessórios da propriedade.  

Não exigir anuência, para os seguintes casos:  

o Averbação de reserva legal e áreas de preservação permanente; 

o  Implantação, ampliação ou reforma de empreendimento industrial 

ou de prestação de serviços que não tenham passivo ambiental e 

desde que não implique em aumento do potencial poluidor / 

degradador; 
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o  Manejo de bracatinga – entendido como corte da bracatinga que em 

seguida a área é reconduzida para a formação de um novo ciclo da 

mesma espécie, ou seja quando não ocorrer a conversão da 

bracatinga para outra cultura agrícola ou florestal.  

• IMÓVEL EM CONDOMÍNIO – todos os condôminos deverão anuir no 

próprio requerimento, ou anuência expressa ou procuração por instrumento 

público juntado ao processo administrativo;  

• SUCESSÃO POR MORTE SEM INVENTÁRIO INICIADO – o requerimento 

será formulado em nome do espólio exigindo-se a certidão de óbito e todos 

os herdeiros deverão anuir no requerimento ou por procuração, se forem 

menores deverá ser juntado alvará judicial; 

• IMÓVEL COM INVENTÁRIO INICIADO – o inventariante nomeado pelo 

juiz, devidamente comprovado, requer em nome dos demais herdeiros; 

• IMÓVEL INVENTARIADO E NÃO REGISTRADO – no requerimento deve 

ser apresentado o formal de partilha devidamente homologado. Se não 

houve a subdivisão do imóvel deve constar a anuência de todos os 

herdeiros;  

• IMÓVEL COM USUFRUTO VITALÍCIO – o requerimento deve ser assinado 

pelo usufrutuário com anuência expressa do proprietário;  

IMÓVEL COM CLÁUSULA DE PACTO COMISSÓRIO: deve ser exigida 

anuência expressa do(s) transmitente(s) do imóvel; 

• IMÓVEL EM NOME DE PESSOA JURÍDICA: requerimento deve ser 

assinado pelo representante legal que é obtido ao analisar o Contrato 

Social, Estatuto da Empresa ou Certidão da Junta Comercial do Paraná. 

Terceiros ou responsáveis técnicos podem assinar mediante procuração do 

representante legal outorgando específicos ou plenos poderes para 

requerer junto ao IAP;  

• IMÓVEL ARRENDADO – o requerimento deve ser formulado pelo 

arrendatário com anuência expressa do proprietário com anexação do 

contrato;  

• IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DO CONJUGE NÃO REQUERENTE – 

o requerimento deve ser formulado com anuência do cônjuge proprietário 
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com a anexação da certidão de casamento. Imóvel registrado em nome de 

ambos os cônjuges, o requerimento deve ser assinado pelos dois;  

• IMÓVEL SEM DOCUMENTO DEFINITIVO: por ocasião do requerimento 

deverá ser apresentado:  

o Escritura pública de cessão de direitos possessórios ou declaração de 

confrontantes; ou 

o Recibo comprovando a aquisição da posse e declaração de 

confrontantes; ou  

o Documento hábil expedido pelo Poder Público em caso de terras 

devolutas ou patrimoniais públicas; ou  

o Declaração de confrontantes com firma reconhecida dos vizinhos que 

assinam o documento.  

 
5.3. APRESENTAÇÃO DE MAPAS  

 
5.3.1. MAPA IMPRESSO 

Voltado para a interpretação visual o mapa impresso (FIGURA 02) deve ser 

anexado ao processo.  Este deve estar referenciado ao Datum SAD69, 

projeção UTM (Projeção Universal Transversal de Mercator), fuso UTM 21 

ou 22 conforme a localização do imóvel no Estado do Paraná e  possuir no 

mínimo as seguintes informações para a correta identificação e localização 

do imóvel e seu uso e ocupação de solo:  

• Nome do(s) proprietário(s) do imóvel; 

• Número da matrícula do imóvel; 

• Medidas em metros das linhas do perímetro do imóvel; 

• Identificação dos confrontantes (no de matrícula, nome do proprietário); 

• Indicação da base utilizada para a classificação de uso do solo (imagem 

de satélite, ortofoto, levantamento em campo, etc); 

• Data da classificação do uso e ocupação do solo (data em que o 

profissional validou o uso e ocupação do solo); 

• Se recebe Reserva Legal, citar de qual imóvel (matrícula ou número de 

SISLEG); 
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• Se cede Reserva Legal, citar para qual imóvel (matrícula ou número de 

SISLEG); 

• Grade de coordenadas UTM; 

• Indicação do Fuso UTM (21 ou 22) onde está localizado o imóvel; 

• Escala; 

• Indicação do norte; 

• Município; 

• Responsável técnico. 

• Com relação ao uso e a ocupação do solo deve delimitar: 

• Reserva Legal (preservada, a recuperar, em recuperação, cedida); 

• Áreas de Preservação Permanente (preservada, a restaurar, em 

restauração); 

• Todas as áreas cobertas por vegetação nativa (Campo Nativo, Floresta 

Nativa em Estágio Inicial, Floresta Nativa em Estágio Médio e 

Avançado);  

• Todos os corpos de água (rios, tanques, lagos); 

• Nascentes; 

• Área úmida e seu entorno protetivo (conforme Resolução conjunta 

IBAMA/SEMA/IAP n° 005/08);                       

• Faixa de manejo de piscicultura – 10m (conforme Resolução conjunta 

IBAMA/SEMA/IAP n° 002/08); 

• Vegetação de preservação no entorno de piscicultura e eventuais áreas 

de compensações da vegetação do entorno (conforme Resolução 

conjunta IBAMA/SEMA/IAP n° 002/08); 

• Demais tipologias de Uso e Ocupação do Solo que existam no imóvel. 

• Deve-se quantificar a área sobre cada um dos polígonos de uso de 

ocupação de solo em hectares e com quatro algarismos após a vírgula. 

• O mapa impresso deve ser apresentado em escala compatível com o 

imóvel, de forma que possibilite a interpretação clara de todas as 

feições representadas. 

  
EXEMPLO DE MAPA IMPRESSO 
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Figura 2 - Exemplo de mapa impresso, em escala adequada ao tamanho do imóvel e com todas as informações necessárias para a correta 

interpretação do uso do solo do imóvel.
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5.3.2. MAPA DIGITAL 

 
Mapa solicitado para utilização em procedimentos de geoprocessamento, 

por tanto é um mapa “limpo”, no qual estão presentes somente polígonos, 

linhas e pontos que representam o imóvel, a tipologia de uso e ocupação e 

a hidrografia – incluindo as nascentes (pontos). Deve ser entregue gravado 

em CD, no formato DXF (Drawing Interchange File Format), versão 2000, 

no Datum SAD 69 e fuso UTM 21 ou 22 conforme a localização do imóvel 

no Estado do Paraná. 

Na elaboração do mapa digital devem ser utilizadas somente as entidades 

gráficas: polyline 2D e point (ver QUADRO 01), sendo que: 

• polyline 2D closed (fechada) deve ser utilizada para representar as 

feições poligonais como por exemplo, as tipologias de uso e ocupação 

de solo ou o limite do imóvel; 

• polyline 2D open (aberta) deve ser utilizada para representar os rios; 

• point deve ser utilizada para locar as nascentes. 

• todas as entidades gráficas devem ter os valores de elevation 

(elevação), width (largura) e thickness (espessura) zerados, ou seja, 

com o valor zero. 

• O mapa digital não possui elementos como legenda, molduras de 

página, hachuras, preenchimentos de cor, textos ou grades de 

coordenadas, ver FIGURA 03. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 03: Exemplo de mapa digital para o SISLEG, não contém qualquer elemento gráfico além 
dos polígonos, linhas e pontos que representam o imóvel, a tipologia de uso e ocupação e a 
hidrografia (as nascentes são representadas com pontos). 
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O Mapa digital deve descrever o uso e a ocupação do solo com as 

seguintes informações: 

• Reserva Legal (preservada, a recuperar, em recuperação, cedida); 

• Áreas de Preservação Permanente (preservada, a restaurar, em 

restauração); 

• Vegetação de preservação no entorno de piscicultura e eventuais áreas 

de compensações da vegetação do entorno (Resolução 

IBAMA/SEMA/IAP n° 002/08); 

• Faixa de manejo de piscicultura – 10m (Resolução IBAMA/SEMA/IAP n° 

002/08); 

• Área úmida (conservada, a recuperar, em recuperação, com 

empreendimento consolidado) - conforme Resolução IBAMA/SEMA/IAP 

n° 005/08; 

• Entorno protetivo de área úmida (conservado, a recuperar, em 

recuperação, com empreendimento consolidado) - conforme Resolução 

IBAMA/SEMA/IAP n° 005/08; 

• Todos os corpos de água (rios, tanques, lagos); 

• Nascentes; 

• Todas as áreas cobertas por vegetação nativa (Campo Nativo, Floresta 

Nativa em Estágio Inicial, Floresta Nativa em Estágio Médio e 

Avançado); 

• Demais tipologias de Uso e Ocupação do Solo que existam no imóvel; 

• Limite do imóvel. 

 
5.3.2.1. CLASSES QUE DEVEM SER REPRESENTADAS NUM 

MAPA DIGITAL 

 
As classes que, se existentes no imóvel, devem ser representadas no 

mapa digital. Cada classe deve estar em uma camada (layer) distinta e 

esta deve ter o nome (em letras maiúsculas) segundo o padrão 

especificado no Tabela 5. 
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Tabela 5: Classes que devem ser representadas, nome que deve ser atribuído às camadas 
(layers) e entidades gráficas que devem ser utilizadas. 

Classe 
Nome da 
camada / layer  

Entidade gráfica utilizada 
para representar as feições. 

Agricultura Permanente AP polyline 2d closed 
Agricultura Temporária AT polyline 2d closed 
Área Úmida Conservada AUC polyline 2d closed 
Área Úmida a Recuperar AUR polyline 2d closed 
Área Úmida em Recuperação AUER polyline 2d closed 
Área Úmida com Empreendimento 
Consolidado 

AUEC polyline 2d closed 

Entorno de Área Úmida Conservado EAUC polyline 2d closed 
Entorno de Área Úmida a Recuperar EAUR polyline 2d closed 
Entorno de Área Úmida em Recuperação EAUER polyline 2d closed 
Entorno de Área Úmida com 
Empreendimento Consolidado 

EAUEC polyline 2d closed 

Bracatinga Manejada BM polyline 2d closed 
Campo Nativo CN polyline 2d closed 
Demais Áreas DA polyline 2d closed 
Floresta com Plano de Manejo FPM polyline 2d closed 
Floresta Nativa em Estágio Inicial FNEI polyline 2d closed 
Floresta Nativa em Estágio Médio e 
Avançado 

FNEMA polyline 2d closed 

Pastagem PA polyline 2d closed 
Preservação Permanente Preservada PPP polyline 2d closed 
Preservação Permanente a Recuperar PPR polyline 2d closed 
Preservação Permanente em Recuperação PPER polyline 2d closed 
Reflorestamento com Exótica RE polyline 2d closed 
Reflorestamento com Nativas RN polyline 2d closed 
Reflorestamento Misto RM polyline 2d closed 
Reserva Legal Existente RLE polyline 2d closed 
Reserva Legal a Recuperar RLR polyline 2d closed 
Reserva Legal Cedida RLC polyline 2d closed 
Reserva Legal em Recuperação RLER polyline 2d closed 
Entorno de Manejo de Piscicultura EMP polyline 2d closed 
Preservação Piscicultura PPIS polyline 2d closed 
Lago, represa, tanque, rio margem dupla. AGU polyline 2d closed 
Limite do imóvel LI polyline 2d closed 
Rio RIO polyline 2d OPEN 
Nascente NAS point 
 

5.3.2.2. EXEMPLO DE MAPAS DIGITAIS 

 
As FIGURAS 04 e 05 mostram exemplos da elaboração de mapas 

digitais para processos de SISLEG, a primeira apresenta uma 

propriedade que possui área com vegetação nativa elegível para a 
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delimitação da área de Reserva Legal além dos 20% determinados pela 

legislação, podendo eventualmente ceder este excedente para outro 

imóvel, a segunda, uma situação de falta de área para Reserva Legal 

sendo necessário iniciar um processo de recuperação para compor os 

20%, caso não se opte (ou não seja possível) a compensação em outro 

imóvel. 

 
ATENÇÃO – nas figuras a seguir os polígonos foram preenchidos com cores 
a fim de facilitar a interpretação, nos mapas digitais entregues ao IAP não 
deve existir qualquer preenchimento no interior dos polígonos seja por 
hachura ou cor sólida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 04: Exemplo das etapas de elaboração de mapa digital para o SISLEG, no caso com 
excedente de vegetação nativa que pode eventualmente ser cedido como Reserva Legal para 
outro imóvel. 
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FIGURA 05: Exemplo das etapas de elaboração de mapa digital para o SISLEG, no caso com falta 
de área de vegetação nativa para a delimitação da Reserva Legal e com um trecho da Área de 
Preservação Permanente a Recuperar. 
 

5.3.2.3. ORIENTAÇÕES SOBRE ARQUIVOS DE MAPAS DIGITAIS 

  

• UM IMÓVEL POR ARQUIVO 

Cada arquivo deve conter somente um imóvel (uma matrícula ou uma 

posse), inclusive nos processos de compensação de RL ou 

desmembramento de imóvel.  

  

• NOME DO ARQUIVO  

Deve conter as informações necessárias para a identificação do imóvel, 

conforme o padrão descrito abaixo:  

 

 

 

 

 

raul_da_silva_mat2345_guarapuava.
dxf  

Nome do proprietário (se vários colocar somente 
um). 

Município onde está 
localizado. 

Matrícula do imóvel 
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• ERROS TOPOLÓGICOS 

O mapa digital não deve conter erros topológicos como os 

exemplificados nas figuras a seguir: 

 
ATENÇÃO – nas figuras a seguir os polígonos foram preenchidos com cores 
a fim de facilitar a interpretação, nos mapas digitais entregues ao IAP não 
deve existir qualquer preenchimento no interior dos polígonos seja por 
hachura ou cor sólida. 
 

Vazios entre polígonos vizinhos das classes de uso e ocupação do solo. 
  

Não devem existir sobreposições de polígonos das tipologias de uso e ocupação do solo, 
mesmo pequenas como, por exemplo, um polígono de Floresta Nativa em Estágio Médio 
ou Avançado sobrepondo um de Agricultura Temporária. 
  

 

Todos os polígonos, todas as linhas que delimitam os rios e os pontos que localizam as 
nascentes devem estar contidos dentro do polígono que delimita a propriedade. 
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Não devem existir erros grosseiros no processo de digitalização dos polígonos e linhas.  
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ANEXOS 
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ANEXO A – FORMULÁRIO SISLEG 
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ANEXO B - MAPA DE ÁREAS PRIORITÁRIAS E CORREDORES D A BIODIVERSIDADE 
 



 

 

 


