
 

 

 

 Página 1 de 8 

  

Modelos de Plantas Topográficas e Memoriais Descritivos 

 para criação de RPPN 

 

Este documento visa orientar os interessados no reconhecimento de sua Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN, 

quanto às peças cartográficas exigidas, conforme indicado na resolução SEA 038/2007, bem como instruir os profissionais que 

irão produzi-las, no tocante aos padrões praticados pelo Núcleo de Reserva Particular do Patrimônio Natural – NURPPN, da 

Gerência de Unidade de Conservação – GEUC do Instituto Estadual do Ambiente – INEA. 

1 Plantas 

De modo geral, as plantas devem representar graficamente, através de levantamento topográfico, as características de uma 

área, incluindo o relevo (representado por curvas de nível), elementos existentes no local (ex: edificações estradas), limites de 

unidades de conservação, metragem (grades de coordenadas), cálculo de áreas medidas, pontos cotados, acidentes 

geográficos e confrontações. Para o processo de reconhecimento de RPPN, as plantas deverão evidenciar os limites da 

propriedade e da proposta de reserva, contendo todos os seus vértices definidores georreferenciados de acordo com o 

Sistema Geodésico de Referência Brasileiro (SIRGAS2000), preferencialmente em Sistema de Coordenadas UTM, indicando a 

base cartográfica utilizada e assinada por profissional habilitado, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. 

 Elementos fundamentais da planta de criação de uma RPPN 1.1

a) Título: deverá indicar e representar o conteúdo principal da planta  

 

ex.: Planta da Fazenda xxxxx e da RPPN xxxxxx a ser criada no município xxxxx – RJ; (figura 1) 

 

Figura 1: Exemplo de Titulo de Planta 

b) Escala: A escolha da escala deve ser realizada em função das informações que a carta deverá conter, 

estando a mesma dependente do dado original, bem como, do nível de detalhe que se pretende incluir na 

planta. A escala deve estar localizada em uma posição de destaque na planta em sua forma numérica e 

gráfica (figura 2).  

 



 

 

 

 Página 2 de 8 

  

 

 

 

Figura 2: Exemplo de Escala Numérica (acima) e Gráfica (abaixo). 

Obs.: O uso da escala gráfica tem vantagens sobre a escala numérica, pois, a mesma se ajusta perante a 

redução ou ampliação juntamente com a carta, seja através de métodos fotográficos ou copiadoras, 

podendo-se sempre saber a escala do documento com o qual se está trabalhando. Já na escala numérica é 

importante se ater a impressão da planta, devido a escala numérica presente no papel, que está 

diretamente associada as dimensões da folha (A3,A2,A1,A0). 

 

c) Data – A planta deverá conter a data em que foi gerada a planta indicando o mês e o ano. (figura 3) 

d) Base de Dados – caso tenha utilizado na confecção da planta alguma fonte de dados deverá indicar que 

base de dados foi utilizada e a fonte. (figura 3) 

e) Localização (Coordenadas) – As plantas devem indicar sua referência espacial através de grades de coordenadas 

inicando os valores dos eixos x e y. O sistema de coordenadas adotado para construção de uma planta de imóveis, 

deve estar, preferencialmente em sistema de coordenadas planas, devido a necessidade de realização do cálculo de 

áreas. O sistema de coordenadas padrão é o Universal Transversa de Mercator – UTM. Ressalta-se que neste 

sistema de coordenadas deve ser indicado o fuso (zona) em que se insere a área mapeada. 

 

 

Figura 3: Exemplo de Carimbo de Planta 

f) Orientação – A planta deve conter a sua orientação geográfica, representada pela Rosa dos Ventos ou seta de Norte. 

 

      ® ±
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g) Quadro de áreas: Este quadro deve indicar a área total do imóvel, assim como a área proposta para reserva. A área 

referente ao imóvel, apresentada na planta não pode apresentar discrepância superior a 10% do valor indicado na 

certidão do imóvel (RGI). Caso ocorra, será solicitada retificação da área em cartório. Ressalta-se que os valores de 

áreas apresentados no requerimento para criação de RPPN, planta e no memorial descritivo não podem apresentar 

diferença superior a 0,1 ha. (figura 4). 

 

 

Figura 4: Exemplo de quadro de áreas 

h) Legenda - A legenda é uma classe ligando atributos não espaciais a entidades espaciais. Atributos não espaciais 

podem ser indicados visualmente por cores, símbolos ou sombreados, na maneira como é definida na legenda. A 

legenda tem grande importância para o entendimento dos elementos levantados no campo e representados nas 

plantas, indicando os mesmos, seus limites e auxiliando a analise de seu posicionamento na planta e no espaço. 

(figura 5). 

 

Figura 5: Exemplo de Legenda 
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i) Quadro de Coordenadas – Recomenda-se que haja indicação das coordenadas dos vértices definidores do imóvel 

e da RPPN, na área de plotagem da planta, ou no seu verso. Ressalta-se que este quadro não exime a 

necessidade de apresentação dos memoriais descritivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Exemplo de Tabela Propriedade 

 

j) Termo de Responsabilidade – A planta deverá apresentar a assinatura de técnico habilitado para realizar 

este tipo de serviço e deverá indicar o numero da Anotação de Responsabilidade Técnica ART na planta 

referente ao serviço executado (figura 7). 

 

 

Figura 7: Exemplo de Carimbo de Planta 

 

k) Outras observações – recomenda-se que o material cartográfico produzido e bases utilizadas também sejam enviados 

em arquivo digital, no formato shapefile ou dwg.  

 

Ponto X Y 

P1 704650,3087 7461709,5631 

P2 704512,1959 7461634,1567 

P3 704481,2396 7461688,1318 

P4 704518,5459 7461754,8069 

P5 704493,1459 7461804,0195 

P6 704573,3148 7461842,1196 
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 Memoriais Descritivos  1.2

O memorial descritivo do imóvel e da RPPN deve apresentar todos os vértices definidores com seus pares de coordenadas, 

azimutes, distância e confrontantes, associando-os às respectivas matrículas..Para o processo de reconhecimento de 

RPPN, deverá ser entregue tanto o memorial descritivo do imóvel, quanto da proposta de reserva. Cabe lembrar que se a 

RPPN possuir glebas descontinuas, estas deveram estar descritas em parágrafos individualizados, devendo o último 

parágrafo do memorial ser correspondente a área total do imóvel e/ou da proposta de RPPN.  

Os memoriais descritivos deverão indicar o Sistema Geodésico de Referência Brasileiro – SGR e o Sistema de 

Coordenadas utilizado, correspondente à UTM, indicando também a Zona que o sistema está inserido no hemisfério sul, no 

caso do Rio de Janeiro, 23K ou 24K.  

O memorial descritivo deve conter ainda a assinatura do profissional habilitado, com a devida Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART).  

l) O memorial descritivo será composto por três (03) etapas principais: 

 

 Primeira etapa: Cabeçalho: Definido pelas informações como título, nome da propriedade, nome da 

RPPN, nome do proprietário, matrícula do imóvel, código do imóvel, localização (município), sistema de 

coordenadas utilizado, Sistema Geodésico de Referência/Datum e o Meridiano Central. 

 Segunda Etapa: Descrição dos pontos levantados, nessa etapa deverá indicar todas as coordenadas dos 

vértices definidores, além da indicação a distância entre os pontos e o azimute entre eles, até o 

fechamento da poligonal, assim como a indicação de confrontamento. 

 Terceira Etapa: Carimbo com a assinatura do técnico responsável habilitado, número de registro e 

numero de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente ao trabalho realizado no imóvel. 

 

 

Segue na próxima página os modelos de planta de levantamento do imóvel e da RPPN a ser 

criada, assim como de Memoriais descritivos. 
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Figura 8: Exemplo de Planta Tamanho A3 
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ANEXO I 

Memorial descritivo: Fazenda Proposta 

Imóvel: Fazenda Proposta 

Município: XXXXXXXX UF: RJ. 

Matrícula: ------- 

Hectares: 1,958 Comarca: Terceiro Ofício 

Proprietário: Nome do proprietário pessoa física ou pessoa jurídica. 

Representante Legal: Só em caso de representante legal 

SGB: SIRGAS2000 Zona 23 ou 24S Meridiano Central: 45º ou 39º EGR. 

 

Inicia-se este polígono da propriedade Fazenda Proposta no ponto P1 definido pelas 

coordenadas E: 704650,3087 m e N: 7461709,5631 m, confrontando com nome do proprietário e 

sucessores, confrontando com nome do proprietário e sucessores, deste segue até o ponto P2 

definido pelas coordenadas E: 704512,1959 m e N: 7461634,1567 m, com azimute de 241°, 21´ 

59,32´´ e distância de 157,36 m; confrontando com nome do proprietário e sucessores, deste 

segue até o ponto P3 definido pelas coordenadas E: 704481,2396 m e N: 7461688,1318 m, com 

azimute de 330°, 09´ 52,08´´ e distância de 62,22 m; confrontando com nome do proprietário e 

sucessores, deste segue até o ponto P4 definido pelas coordenadas E: 704518,5459 m e N: 

7461754,8069 m, com azimute de 29°, 13´ 40,97´´ e distância de 76,40 m; confrontando com 

nome do proprietário e sucessores, deste segue até o ponto P5 definido pelas coordenadas E: 

704493,1459 m e N: 7461804,0195 m, com azimute de 332°, 42´ 01,71´´ e distância de 55,38 m; 

confrontando com nome do proprietário e sucessores, deste segue até o ponto P6 definido pelas 

coordenadas E: 704573,3148 m e N: 7461842,1196 m, com azimute de 64°, 34´ 50,50´´ e 

distância de 88,76 m; deste segue até o ponto P1 definido pelas coordenadas E: 704650,3087 m 

e N: 7461709,5631 m, com azimute de 149°, 51´ 01,21´´ e distância de 153,29 m; encerrando 

este polígono da propriedade Fazenda Proposta com 1,958 hectares e um perímetro de 

593,419 m. 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Responsável Técnico 

Nome do Técnico  

CREA - UF XXXXXXXXXX 

ART:XXXXXXXXX 



 

 

 

 Página 8 de 8 

  

ANEXO II 

Memorial descritivo: Fazenda Proposta 

RPPN Fazenda Exemplo 

Imóvel: Fazenda Proposta 

Município: XXXXXXXX UF: RJ. 

Matrícula: 2.251 

Hectares: 1,046 Comarca: Número do Ofício 

Proprietário: Nome do proprietário pessoa física ou pessoa jurídica. 

Representante Legal: Só em caso de representante legal 

SGR: SIRGAS2000 Zona 23 ou 24S  Meridiano Central: 45º ou 39º EGR. 

Inicia-se o polígono da RPPN Exemplo no ponto P6 definido pelas coordenadas E: 704573,3148 

m e N: 7461842,1196 m, confrontando com exemplo de confrontamento e sucessores, confrontando com 

exemplo de confrontamento e sucessores, deste segue até o ponto RP1 definido pelas coordenadas E: 

704629,8913 m e N: 7461744,7147 m, com azimute de 149°, 51´ 01,22´´ e distância de 112,64 m; 

confrontando com exemplo de confrontamento e sucessores, deste segue até o ponto RP2 definido pelas 

coordenadas E: 704491,1160 m e N: 7461670,9115 m, com azimute de 241°, 59´ 42,55´´ e distância de 

157,18 m; confrontando com exemplo de confrontamento e sucessores, deste segue até o ponto P3 

definido pelas coordenadas E: 704481,2396 m e N: 7461688,1318 m, com azimute de 330°, 09´ 51,60´´ e 

distância de 19,85 m; confrontando com exemplo de confrontamento e sucessores, deste segue até o 

ponto P4 definido pelas coordenadas E: 704518,5459 m e N: 7461754,8069 m, com azimute de 29°, 13´ 

40,97´´ e distância de 76,40 m; confrontando com exemplo de confrontamento e sucessores, deste segue 

até o ponto RP3 definido pelas coordenadas E: 704541,5647 m e N: 7461769,8882 m, com azimute de 

56°, 46´ 05,73´´ e distância de 27,52 m; confrontando com exemplo de confrontamento e sucessores, 

deste segue até o ponto RP4 definido pelas coordenadas E: 704565,3773 m e N: 7461792,1132 m, com 

azimute de 46°, 58´ 30,19´´ e distância de 32,57 m; confrontando com exemplo de confrontamento e 

sucessores, deste segue até o ponto RP5 definido pelas coordenadas E: 704571,7273 m e N: 

7461817,5133 m, com azimute de 14°, 02´ 10,29´´ e distância de 26,18 m; deste segue até o ponto P6 

definido pelas coordenadas E: 704573,3148 m e N: 7461842,1196 m, com azimute de 3°, 41´ 28,96´´ e 

distância de 24,66 m; encerrando este polígono da RPPN Exemplo com 1,046 hectares e um perímetro 

de 476,203 metros. 

 

 

 

________________________________ 

Responsável Técnico 
Nome do Técnico  

CREA - UF XXXXXXXXXX 
ART:XXXXXXXXX 


