Acessos ao lago:
Corredor de dessedentação (água para os animais)
• só podem ter corredores de des-

sedentação, propriedades que não
tiverem outra alternativa de fornecimento de água para o gado;
• todo os corredores precisam ser
regularizados e cercados. Se você tem um corredor na
APP que dá acesso da sua propriedade ao lago, entre em
contato com a Foz do Chapecó;
• não podem ser abertos novos corredores sem a permissão da Foz do Chapecó;
• os corredores para dessedentação deverão ter, no máximo, 8 metros de largura e cercas para evitar que o gado
invada a APP;
• a Foz do Chapecó vai vistoriar a propriedade antes de
dar a resposta sobre a regularização. Corredores que não
estiverem dentro das normas do Pacuera serão fechados.

Observações gerais:
Acesso com veículo até o reservatório
• são permitidos apenas acessos

públicos. Os acessos não podem
estar fechados com cadeados ou
outra forma que impeça o acesso
das pessoas ao lago;
• acessos públicos que já existiam antes do reservatório,
devem estar ligados a uma estrada ou rua pública (municipal, estadual ou federal);
• acessos feitos após a formação do reservatório ou novos
acessos precisam ser reconhecidos como de uso público
pela prefeitura municipal;
• se há algum acesso como este na APP vizinha a sua propriedade, entre em contato com a Foz do Chapecó para
saber se é possível regularizar ou fechar;
• só é concedido um tipo de acesso por gleba de origem,
ou seja, só será dado um acesso por propriedade conforme a matrícula original, do tempo de implantação da usina. Se a propriedade foi desmembrada em várias outras,
será fornecida apenas a liberação de um tipo de acesso.
Se tiver acesso para o gado, o caminho para veículo pode
ser fechado.

Caminho para pesca ou caíco

Acesso para nadar, lazer ou acampar

• É permitido carreiro na APP para
levar caícos, caiques ou canoas até
o reservatório;
• Caícos, caiques e canoas podem
ter no máximo cinco metros de
comprimento, sem cabine habitável e, se tiver motor, somente de rabeta;
• só é concedido um tipo de acesso por gleba de origem,
ou seja, só será dado um acesso por propriedade conforme a matrícula original, do tempo de implantação da usina. Se a propriedade foi desmembrada em várias outras,
será fornecida apenas a liberação de um tipo de acesso.
Se tiver acesso para o gado ou acesso público, o carreiro
pode ser fechado.

• Não é permitido acampar na
APP. Áreas para camping e acampamento, apenas fora da APP;
• Não é permitido fazer fogo ou
estrutura para fazer churrasco em
área de APP;
• Áreas para instalação de campings, bares, parques,
estacionamentos ou estruturas de lazer podem ser feitas
apenas nas zonas consideradas turísticas no Pacuera e vizinhas da APP.

• não há garantia se o uso da APP do reservatório será

autorizado pela empresa, independentemente do zoneamento previsto no Pacuera;
• a solicitação deve ser efetuada somente por meio do formulário que está disponível no site da empresa, que deve
ser preenchido, assinado e encaminhado para o meioambiente@fozdochapeco.com.br;
• a empresa não solicita nenhum tipo de relatório ambiental nessa primeira etapa de análise;
• somente após a emissão por parte da empresa de anuência preliminar ao uso é que o solicitante deve obter as
demais documentações necessárias para aquele uso;
• serão indicadas na anuência preliminar as principais licenças ou autorização de outros órgãos e sem os quais não
será emitido o Termo de Permissão Gratuito de Uso da APP
do reservatório;
• qualquer uso diferente do previsto no Termo de Permissão
anula automaticamente a autorização da empresa.
Propriedades com irregularidades (RO, embargo,
questões judiciais):
• antes de solicitar um novo acesso ou a regularização de
um existente, a área ou o requerente não podem ter pendências (RO, embargo ou questões judiciais);
• nos casos judiciais, deve-se aguardar os trâmites legais
e/ou acordos que devem ser realizados judicialmente;
• não serão analisadas solicitações em áreas ou efetua
das por pessoas com pendências.

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.

Como solicitar o acesso ou pedir a
regularização de acesso já existente:
O Pacuera é o Plano Ambiental de Conservação
e Uso do Entorno do Reservatório Artificial.
É um documento que contém normas, aprovadas
pelo Ibama e apresentadas ao Ministério Público
Federal, que determinam o que pode ou não
ser feito na Área de Preservação Permanente
(APP) do reservatório da usina hidrelétrica Foz
do Chapecó.

1. preencha o formulário que está no site. Há dois tipos:
um para carreiros e acesso público e, o outro, para acesso
do gado à água. Os formulários estão disponíveis no www.
fozdochapeco.com.br, no item Responsabilidade Socioambiental ou no whats (48) 99126.1355;
2. envie o formulário preenchido para meioambiente@fozdochapeco.com.br;
3. aguarde o contato da equipe de Meio Ambiente. Não há
prazo para que isso ocorra;
4. após a vistoria da Foz do Chapecó, a empresa vai emitir
um documento que determina se é possível ou não o uso
solicitado;
5. com a anuência preliminar, o solicitante poderá ir até os
órgãos responsáveis por licenças ou autorizações. Por exemplo: se for o caso de trapiches, na capitania dos portos etc.
6. Para carreiros e corredores de gado, a Foz do Chapecó
emitirá o Termo de Permissão Gratuito de Uso, um por gleba, devidamente cercado.

Toda área que circula o lago foi adquirida pela
Foz do Chapecó durante a implantação da usina.
O acesso até o lago é realizado dentro de uma
propriedade privada e de preservação permanente e, por isso, precisa da autorização da empresa.

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

Saiba mais sobre o

PACUERA

da usina hidrelétrica Foz do Chapecó

