
PACUERA 
Tire suas dúvidas sobre os usos e 

proibições na APP do reservatório 
da UHE FOZ DO CHAPECÓ 

e saiba como regularizar acessos,
carreiros e corredores



Área externa à APP

O que é o Pacuera?
É um conjunto de normas que 
limita e determina quais as re-
gras de uso da área de preser-
vação permanente (APP) do 
reservatório da usina hidrelé-
trica Foz do Chapecó. Pacuera 
significa Plano Ambiental de 
Conservação e Uso do Entorno 
do Reservatório Artificial.

Para que serve? 
Essas regras servem para con-
servar a qualidade da água do 
reservatório, a paisagem, a ve-
getação,  os animais silvestres 
e, também, para restaurar os 
locais que foram impactados 
pelas ações humanas na área 
de preservação permanente. 
Para que isso ocorra, é neces-
sário ter regras claras do que 
pode ou não ser feito na APP 
do reservatório. 

Se o Pacuera é para orientar o uso da APP do reservatório, por 
que a minha propriedade aparece nos mapas do Plano?

Para fazer o 
Pacuera foram 
utilizados 
os planos 
diretores 
municipais e 
leis federais, 
como o código 
florestal. 
Para enten-
der melhor
a região do entorno do lago, foi estudado uma área maior que a 
APP do reservatório. O Pacuera divide a região entorno do lago 
em zonas, conforme seu uso (turística, pesqueira, produtiva, de 
preservação...). Mas as regras que estão no Pacuera são aplicadas 
APENAS para a APP do reservatório, que é de propriedade da Foz 
do Chapecó. 
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Minha terra é vizinha da APP da usina. Posso ter acesso ao lago? 
Para acessar o lago pela APP você precisa ter autorização da Foz do 
Chapecó Energia e seguir regras conforme o uso. 
São liberados acessos para:
- quem não tem água na propriedade para o gado beber (desse-
dentação) e a única fonte é o reservatório; 
- consumo humano;
- levar caícos ou barcos (até cinco metros de comprimento e motor 
de rabeta) por meio de trilhas/carreiros pequenos até o lago;
- acessos de uso público para levar embarcações de carro até o 
reservatório;
- criar abelhas sem ferrão; 
- áreas de lazer e camping, apenas nas zonas turísticas e com as 
construções fora da APP.

Já tenho um caminho de aces-
so ao reservatório. Preciso fa-
zer algo para continuar com 
esse acesso?
Sim. Mesmo os acessos, cami-
nhos e trilhas até o reservató-
rio que já existem, precisam 
ser regularizados. Veja como 
fazer esse pedido no item PAS-
SO A PASSO deste folheto. Se 
tiver pendência judicial, é pre-
ciso resolver antes de pedir a 
regularização. 

Preciso de acesso ao lago para 
dar água ao meu gado. Como 
eu faço?
Há um formulário específico 
para o acesso dos animais à 
água. Após preencher esse for-
mulário, siga o roteiro de solici-
tação de uso, conforme está no 
item PASSO A PASSO. Além dos 
dados e documentos que você 
deve entregar, a Foz do Chape-
có fará uma visita à proprieda-
de para verificar se há criação 
de animais e se há outra alter-
nativa de água para o gado. Se 
for autorizado, o acesso terá 
que ter em média 8 metros 
de largura e cercas para evitar 
que os animais entrem na APP. 
Cabe ao proprietário manter o 
gado apenas no corredor e as 
cercas sempre em bom estado.
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Posso colocar um trapiche no 
reservatório?
Só são liberados trapiches no 
reservatório em locais conside-
rados no Pacuera como Zonas 
de uso recreacional e de lazer 
(ZUT),  junto aos pontos de 
apoio à pesca, acessos públi-
cos ao reservatório e nos cor-
redores de gado. Os trapiches 
possuem uso público, qualquer 
um pode parar uma embarca-
ção nele. Para saber se o local 
pretendido está dentro de uma 
dessas áreas, consulte o Pacue-
ra ou tire suas dúvidas com a 
equipe de Meio Ambiente da 
usina. Os contatos estão no fi-
nal deste folheto. É importante 
ressaltar que essas estruturas 
deves ter autorização da Mari-
nha do Brasil.

Posso usar a água do lago 
para abastecimento público 
ou para irrigação de lavoura 
da minha propriedade?
Para o consumo humano é 
necessário analisar se a água 
tem qualidade para isso. Tan-
to essa análise quanto o tra-
tamento devem ser feitos por 
conta do interessado em usar 
a água. Para a lavoura, vai 
depender da quantidade de 
água necessária para o culti-
vo. Veja como fazer o pedido 
neste folheto, no item PASSO 
A PASSO.  

 Quero colocar um caíco no re-
servatório. É possível? Como 
eu faço?
Para caícos, caíques e canoas 
será liberado acesso por car-
reiros, sendo permitido ape-
nas um carreiro para cada ma-
trícula de origem do imóvel, 
ou seja, se a propriedade era 
grande na época da instalação 
da usina e depois foi transfor-
mada em lotes ou desmem-
brada, será dada permissão 
para apenas um acesso que 
deverá ser utilizado em con-
junto com os vizinhos. Caícos, 
caíques e canoas poderão ter 
no máximo cinco metros de 
comprimento, sem cabine ha-
bitável e, se tiver motor, so-
mente de rabeta.
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Quero ter acesso ao lago para 
pescar. É possível? Como eu 
faço?
É possível descer até o lago 
para pescar. Para isso, você 
deve utilizar os carreiros já 
abertos mais próximos a sua 
propriedade. Também pelo 
corredor de gado e pelos aces-
sos públicos. Só não esqueça 
de respeitar as regras do pe-
ríodo do defeso e as áreas de 
segurança da barragem, onde 
é proibido pescar.

Posso limpar a área próxima 
ao reservatório? 
Não. Toda área próxima ao re-
servatório de propriedade da 
Foz do Chapecó Energia é área 
de preservação permanente 
e seu uso é regrado. Se você 
tem um carreiro em sua pro-
priedade ou um acesso para 
o gado beber água, podem 
ser feitas roçadas manuais so-
mente nessas áreas. Acessos 
para lazer, em áreas públicas 
dos municípios deverão ser 
conservadas pela prefeitura. 

Quero acampar na beira do 
reservatório é possível?
Não. O local de acampamento 
deve estar localizado fora da 
APP do reservatório. Na APP 
se localizará o acesso ao lago, 
que deve ser autorizado pela 
Foz do Chapecó.

Vou comprar uma área vizi-
nha ao lago. Como posso sa-
ber os limites?
Antes de adquirir uma pro-
priedade vizinha ao reserva-
tório da usina Foz do Chapecó, 
consulte a empresa. Todas as 
áreas ao redor do lago, atual-
mente, são de propriedade da 
empresa e a APP do reserva-
tório possui largura variável, 
isto quer dizer que em muitos 
locais, a área destinada à con-
servação tem mais de 30 me-
tros. 

Quem possui problemas judi-
ciais de invasão de APP terá 
acesso ao lago?
Somente após resolvidas as 
pendências legais será possí-
vel fazer uma solicitação de 
uso da área.
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A cerca que divide a APP do 
reservatório e minha proprie-
dade está danificada. O que 
eu faço?
A manutenção das cercas, de 
divisa ou dos acessos e corre-
dores para o gado é comparti-
lhada entre a Foz do Chapecó 
e o proprietário. A empresa 
fará a cerca, mas o proprietário 
deve manter e cuidar pelo seu 
bom estado, sob pena de risco 
de registro de ocorrência.
Carreiros: serão instalados col-
chetes, quebra-corpos ou pe-
quenas porteiras para evitar o 
acesso de animais domésticos 
à APP, sendo os custos de ins-
talação e de manutenção por 
conta do interessado em ter o 
acesso. 
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Se eu não pedir o acesso para o 
lago na minha propriedade ago-
ra, posso fazer no futuro?
Sim. Você poderá pedir o acesso 
a qualquer momento. De acor-
do com a lei, até 10% da área de 
preservação permanente pode 
ser utilizada para diversos usos, 
conforme as regras do Pacuera. 
Atualmente, apenas 2,31% de 
toda a APP é utilizada. Nesse nú-
mero já estão contidos todos os 
acessos e corredores mapeados 
e que devem ser regularizados. 
Apenas quando a área destinada 
ao uso chegar a esses 10% é que 
não serão mais dadas autoriza-
ções. 

Fazendo o pedido de uso, pre-
enchendo o PASSO A PASSO, já 
posso utilizar a APP do reserva-
tório?
Não. Qualquer tipo de uso da 
APP do reservatório só estará re-
gularizado se o proprietário tiver 
o Termo de Permissão Gratuito 
de Uso.



As autorizações e licenças 
desses órgãos deverão ser 

reencaminhadas para a Foz do 
Chapecó.

Com a anuência em mãos, o 
solicitante deve entrar em 

contato com os órgãos responsá-
veis pelas licenças e autorizações, 
conforme o uso pretendido. 

Se tiver tudo certo, a em-
presa vai emitir a Anuência 

Preliminar de Permissão Gratui-
ta de Uso. Se o pedido de acesso 
não estiver de acordo com o Pa-
cuera, a empresa dará o retorno 
com os motivos da negativa. 

Aguarde o contato das equi-
pes da Foz do Chapecó. Será 

necessária uma vistoria em sua 
propriedade para avaliar a soli-
citação. 

Entregue o formulário preen-
chido no setor de Meio Am-

biente da usina, ou pelo email 
meioambiente@fozdochapeco.
com.br ou na prefeitura de seu 
município. 

Passo a passo para solicitar o uso da APP

     Preencha o formulário para    
   ter acesso ao reservatório. 
Há um específico para corredor 
de gado. Para outras situações, 
é só utilizar o formulário nor-
mal. Os documentos estão dis-
poníveis nas prefeituras do seu 
município, com a equipe de Fis-
calização da Foz do Chapecó ou 
no site da empresa (www.foz-
dochapeco.com.br, no item res-
ponsabilidade socioambiental). 
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7 A Foz do Chapecó fará uma 
nova análise técnica e emitirá o 

TERMO DE PERMISSÃO GRATUITA 
DE USO ou pedirá novas comple-
mentações. 



O Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do 
Reservatório Artificial (Pacuera) da UHE Foz do Chapecó está 
à disposição nas prefeituras dos municípios abrangidos pelo 

reservatório ou no www.fozdochapeco.com.br, no item 
Responsabilidade Socioambiental.

Se você ainda tiver dúvidas sobre o uso da APP do reserva-
tório ou precisar de alguma informação, entre em contato 

diretamente com a equipe de gestão ambiental da 
UHE Foz do Chapecó:

meioambiente@fozdochapeco.com.br
(49) 3325-1248

www.fozdochapeco.com.br/fale-conosco/

Este material faz parte do Plano Ambiental de Conservação e Uso 
do Entorno do Reservatório Artificial (Pacuera) da UHE Foz do 

Chapecó, condicionante da licença ambiental 


