
Miitjstério do.Meío Ambiente, dos 
·. . _. 

Recursos Hídricoseda Amazônia Legal 

Superintendência Estadual em São Paulo 
INSTRUÇÃO NORMATIVA N9 1, DE 15 DE JULHO DE 1997 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS .~ . - .: 

A Superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais RenováYeis, no Estado de São 'Paulo, no uso das atribuiçõ'es que lh'e São 
atribuídas pela Portaria n• 305 /95, de 23 de fevereiro de 1995, combinada com o 
artigo 68 do Regt,nento !nterno aprovado pela Portaria n• 445/GM/ MINTER, · de 16 de 

agosto de 1989 e, considerando o disposto no artigo 18 da Lei n2 6938,. de 31 de 
agosto de 1981, e o disposto no artigo 12 do Decreto n• 89336, de 31 de Janeiro de 
1984; considerando a necessidade de regulamentação e o estabelecifflento dos critérios 
básicos e das diretrizes gerais para a apl~cação do disposto no artigo-32 do Decreto 
n2 B9336, de 31 de janeiro de 1984; considerando as potencialidades de 
desenvolvimento socio-econõmi.co de emprêendimentos compatíveis com a conservação 
ambiental nâS áreas marg1nais a reservatórios de hidroelétricas (UHE) no Estado de 
São Paulo; e considerándo a grande demanda pela utilização das áreas supra 
mencionadas, tanto por órgãos do Poder Público como pela iniciativa privada,resolve: 

Art. 12 - A ut a.La aaçãc de parte das áreas de Reservas Ecológicas 
marginais aos , reservatórios hidroelétricos (UHE), para ·implantação de projetos de 
uso público ou privado, deverá atender as diretrizes estabelecidas nesta- Instrução, 
mediante p.rév.i.a e expressa autorização, em caráter precário, do órgão amb;i.ental 
estadual competente, com anuência do IBAMA. - 

Parágrafo 1~ - A aprovação de" tais projetos fica condicionada à 
conveniência ambiental, conforme preconiza o artigo 3~ do Decr~to Federal n2 89.336, 
de 31/01/84,. príncipalment'e no que se refere: a manutenção da qualidade da água e da 
capacidade de armazenamento do reservatório, bem como, a p~oteção da biata existente 
e daquela que.virá a se instalar no local, entre outros pressupostos. . 

Parágrafo· 2~ - · A supressão de vegetação secundária em está"gio inicial de 
regenera~ão será condicion~da à conveniên~ia técnica. 

Pai;ágrafo 32 -- - Os requerimentos, acompanhacios·· de proJ'eto téé:nié::o,· plãntâ·s da 
propriedade e· comprovação dominial ou aútorização de· uso do" imóvel, serão 
protocolados nas ·Regionais do Órgão Ambiental Estadual correspondente ao m\Ul~ci-pio do 
empreendimento-·· que, após laudo de avaliação, serão encaminhados ao IBAMA para 
anuência. 

Parágrafo' 4~· - No caso de · se tratar de uso · "de- teireno de propriedade do 
gestor do -resérvat6rio, deverá também ser apresentado rnanifestação prévia de 
anuência do cessionário. · ~ - · - 

Parágrafo S'L · - A presente Instrução N'ortnativa é aplicável a empreendimentos já 
instáladÔs qite deverão em 90 (noventa) dias requerer sua regularização. - 

Art. 22 - ·Para efeito desta Instrução considera-se: 
I. Projeto de uso público - aquele de iniciativa do poder público ou em parceira 
com terceiros, assegurado o livre acesso à toda população. 
II. Projeto de uso privado - aq\.tele de iniciativa do setor privado. 

A.rt. 3~ - Para efeito desta Instrução, os projetós deverão ser elaborados 
exclusivamente prevendo as seguintes modalidades de uso: 
- educação ambiental; 
- 'turismo; 
- recreaçãç~~~~zerr exceto quando configurar parcelamento do solo; 
- silvicultur~ com essências nativas; 
- piscicultura. 

Parágrafo 12- - o 
descritas no caput 
ambiental estadual 
manifestação. 

enquadramento dos projetos nas modalidades de usos peanissiveis, 
deste artigo, deverá ser obJeto de consulta prévia ao órgão 
competente, que submete-lo-á ao IBJ\MA, para análise e 

Art. 42 - Para efeito desta Instrução, considerado os termos do inciso II, artigo 
32 da Resolução CONAMA n2 04, de 18/09/65, ente,;de-se como nivel mais alto do 
reservatório aquele correspondente à sua cota máxima normal de operação. 

!"~arág.r;afo~·.único - Em nenhuma ·· hipótese admitir-se-á 1~ermeab:i:lizações, na 
faixa compreendida entre as cotas "má.x1ma normal de ope ração" e "máxima maximorum", 
assim definidas pelo gestor do reservatório. 

Art. s•--Nd.s ·projetos- de ilso público admitir;-se-á a o,.cupação de até :(/3 (um 
terço) da área·de Reserva Ecológica disponivel, de acordo com o previsto no artigo 
1~ desta Instrução, desde que atendidas as seguintes condições: 
a. Recomposição da vegetação ciliar típica da região, em área correspondente a pelo 
menos.. o dobro da área ocupada _ pelo p.rojeto, éuja localização dar-se-á 
preferencialmente no seu entorno, de ac:ordo com critérios exarados pela aucc ra.dade 
ambiental autorizadora, considerada a necessidade da conservação ambiental. 
b , Assinatura de Termo de, Comprom.i·sso de Recuperação, conforme modelo anexo l 
desta Instrução, daquela vegetação ciliar mencionada na alínea va" 1 devidamente 
registrado em Ca~t6rio de Registro de Imóveis, com apresentação de relatório 
círcunstanciado anual acompanhado de documentação fotográfica ao órgão ambiental 
estadual, até o total cumprimento do Termo. 
c , Cumprimento das exigências do artigo 16 do Código Florestal (Lei 
Federa; n• 4.771/65, alterada pela ~ei Federal n• 7.803/89) 

Art. ~ ·~ N~~- projetos de uso priVê\dC:, ~dmitir-se-!l ~ ocupação. de até 116 
(wn sexto) da _ ,área , de Reserva Ecológica. disponível,. de acordo com o previsto no 
artigo ·1~ - d·estã Instrução~ desde que atendid~.S as Segul.ntes condições: · ~ 
a. Os pe ecennuaa.s de ocupação da faixa de contato com a água serão definidoS · eni 
razão direta do tamanho da testada da p cop.r.Ledade; ou seja, até 1/3 (um terço) da 
testada, tendo como valor máximo admissível 500 metros. 
b. Recomposição da vegetação ciliar típica. da reg-:i..ão;-·~ . âi;ea cozxespondencé _-,;,.:. 
pelo menos 5 {cinco} vezes a área ocupada pelo profeta, cuJa localização dar-se-á 
preferencialmente no entorno do projeto, z de acordo- _com cr!i.téri-os exarados pela 
autoridade ambiental autorizadora, garantido o acesso ã água. 
c. Alinea,.'!b" :dot-a.rtigo· s~· .. ' 
d. Alínea "e" do a.rtigo 5E, 

Art. 72 - Nos empreendi1'nellt0s referidos "nos artigos anteriores admitir-se-á a 
ocupação da faixa de ·contato com o rese.rvat6rio,. sendo vedado nos primeiros 50 
[cinquenta} metros, a partir da.cota ~xuna de operação, a implantação d~ ~dificações 
de qualquer natureza, instalações sanit~r.ias' e quàisquer 'equ'ípaníentos ·qt1é envolvam 
a.rmazenagero. .e manipulação de produtos químicos e_ outros potenc1~lment~ capazes de 
causar danc ' ambiental'. - · · · - · 

Parágrafo ÚRico - Para propriedades com até 100 ·(cemr metros de testada, poderá 
ser permitido a ocupação da faixa de, .concaco em at.é 1/3 da testada, a critério dos 
órgão ainbientais. 

Art. 8~ -· 'P~ra ·efeito 
computar-se-ão: as áreas 
ajardinamento e as áreas de 
ao reservatório. 

Art.9~· - A recomposição de que tratam os artigo~. 5~.e &!- desta In.struçã9, deverá 
ser objeto de projeto próprio, part'e integi:ante do processo de autorizaÇão dé que· 
trata esta Instrução. · 

-, 
do 'cál'culo_ · da área de ocupação do· projeto 
ç:iestinâdas 'âs, _ed'ifÍ.cações i-' as áreas dest;inadas ao 

infra-est.rutura, ·"incluindo-se' nestas últimas os acessos 

Art. 10 - O não atendilnento das· ~disposições contidas nesta Instrução, bem como, 
das diretrizes contidas no proJeto técnico aprovado pelas autoridades ambientais, 
constituir-se~á causa de degradação' ambiental, sujeitando-se os infratores às sanções 
previstas no Art. 14 e 15 da Lei 6.936/81, sem prejuizo das demais sanções 
acimJ.nistrativàs-e penais previstas na legislação vigente, em especial o artigo 330 do 
Código Penal. 

Art. 11 - Esta Instrução Normativa entr~rá em vigor na data de sua publicação. 

NILDE LAGO PINHEIRO 
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Pe1o pre•ente teDDO o(•) inteze••a.dol•) iObaiJ<o •• •iluldol•) ~z:emete(•)-•e, eia 
prazo Ú><imo ele dia• a eontar cle•ta data, • ezeJ>U1:ar· •• 
maclidaa abaixo cle•crita., vi•ando a recupe>:&9i-<> ela ária de ba, 
fazendo o p>:e•ente tei:mo •eap>:e bé,m, · fi.,_ e -1.io•o: 
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(Of. n9 838/97) 


