
O PACUERA é uma exigência do Licenciamento Ambiental Federal conduzido pelo IBAMA

Informações e orientações básicas sobre o 
Plano Ambiental de Conservação e Uso 

do Entorno de Reservatório Artificial (PACUERA) 
da Usina Hidrelétrica Serra do Facão  
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Com a formação do reservatório da Usina Hidrelétrica Serra do Facão, 
a região ganhou um grande lago (reservatório), com potencialidades 
econômicas, turísticas, ambientais e de lazer para a população. 

Para aproveitar de forma racional as oportunidades do reservatório, a 
SEFAC elaborou um plano de utilização de toda essa área, que inclui 
as águas e a APP (Área de Preservação Permanente), que é a faixa de 
preservação vizinha ao lago (reservatório), com largura mínima de 30 
metros e média de 100 metros. Ao todo são cerca de 12 mil hectares 
de APP.

Tecnicamente, esse plano de utilização é chamado de PACUERA (Pla-
no Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Arti-
fical). Ele contém regras que disciplinam o uso do lago e foi elaborado 
com a participação da comunidade e submetido ao IBAMA (Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). 

Nas próximas páginas, você vai conhecer os principais aspectos do 
PACUERA. E também vai saber como poderá aproveitar esse grande 
lago.

Eu soube 
que o nosso lago 

tem regras próprias 
para utilização. 
É isso mesmo?

Sim. A SEFAC 
elaborou um plano de 

utilização do reservatório 
e que foi aprovado 

pelo IBAMA. 
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E como esse 
plano funciona?

É simples. O PACUERA contém regras específicas sobre como desenvolver atividades 
nas águas do reservatório e na APP localizada em seu entorno. A SEFAC está desenvol-
vendo um trabalho de orientação junto aos proprietários lindeiros, informando regras 
e procedimentos adequados para utilizar o reservatório e a APP. 
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E como eu 
posso ter acesso 

ao PACUERA?

54

Qualquer pessoa 
pode desenvolver 
atividades no lago 

e na APP?

Sim. Qualquer pessoa pode desenvolver atividades no 
lago, desde que essas atividades estejam regulamentadas 
no PACUERA e sejam autorizadas por órgãos públicos. 

A SEFAC deixou cópias do PACUERA na sede da prefeitura de todos os municípios do en-
torno da Usina. Para ter acesso, basta solicitar na prefeitura. Se desejar, pode entrar em 
contato com a SEFAC (0800 646 9010) e também solicitar uma cópia. 
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E quais são os 
órgãos públicos que 
precisam autorizar 

as atividades?
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Depende da atividade, mas geralmente 
essa autorização é dada pela prefeitura 
municipal, IBAMA, Capitania dos Portos 
ou Ministério da Pesca e Aquicultura, 
além da aprovação da SEFAC.

Mas por que eu 
preciso pedir 

autorização para 
utilizar o lago 

e a APP? 

Para que o lago seja utilizado com respeito ao meio ambiente e ao interesse coletivo. Sem 
essa autorização e sem regulamentação, o reservatório e a APP poderiam ser utilizados de 
forma prejudicial, causando danos ambientais e em discordância com a legislação aplicável. 

Tanto a área do lago quanto a área da APP são de propriedade da SEFAC, que tem a respon-
sabilidade de cuidar dos locais. Mas a SEFAC pode ceder para determinados usos, desde 
que solicitados pela comunidade, não prejudiquem o equilíbrio ambiental e estejam auto-
rizados pelos órgãos responsáveis. 
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E que tipos de atividades 
podem ser desenvolvidas 
no lago e no seu entorno? 

Atividades voltadas ao turismo e ao lazer, como pas-
seios de barco e trilhas ecológicas; atividades náuticas, 
como pesca e navegação; e atividades econômicas, 
como pousadas e restaurantes. Também é permitido 
o acesso de animais pela APP para beber água.
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Antes de solicitar autorização para utilizar o reservatório, você deve ter um projeto bem 
definido sobre a atividade que deseja desenvolver. Com esse projeto em mãos, você deve 
procurar a SEFAC, que é quem dará as orientações sobre como obter a autorização. 

Se preferir, você pode verificar se o local onde pretende desenvolver sua atividade consta 
no PACUERA. Se já estiver previsto, basta aguardar a visita de um profissional da SEFAC para 
formalizar a assinatura do Termo de Ciência e Concordância.

Para situações novas, não previstas ou não mapeadas no PACUERA, você deve procurar a    
SEFAC e solicitar uma avaliação do uso e do local pretendidos. A partir dessa avaliação, a 
SEFAC informará se o local proposto poderá receber o uso solicitado e quais os passos se-
guintes que deverão ser tomados para regularizá-lo.

O que eu preciso 
fazer para obter 
essa autorização?
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E como os animais 
vão chegar até o 
lago para beber 

água? 

As propriedades com animais devem procurar a SEFAC para receber orientações sobre a 
construção de acessos ao lago. O PACUERA define, como regra, três tipos de acesso ao reser-
vatório com larguras máximas limitadas. 
Acesso para pessoas  - 3 metros
Acessos de barcos - 6 metros 
Local de manobras - 12 metros

Já para corredores de dessedentação, a largura máxima é de 5 metros, sendo que o                        
PACUERA prevê algumas exceções que serão analisadas pela equipe técnica da SEFAC. 

E é possível 
utilizar a água 

do reservatório 
para irrigação?

O uso da água é autorizado através da emissão de outorga pelas agências de águas nas esfe-
ras federal, estadual ou municipal, dependendo do local da captação e das regras definidas 
pela Política Nacional de Águas. No caso do Rio São Marcos, a concessão é dada pela Agência 
Nacional de Águas.

Caso o interessado receba a autorização de uso da água (por outorga ou por declaração de 
dispensa de outorga) pelo órgão responsável, poderá fazer uso da água do lago, mas antes 
de implantar a captação é necessário obter também a autorização do SEFAC para passagem 
da tubulação pela área de APP.
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E para as propriedades 
rurais, qual a distância 
mínima e quantidade de 
acessos para o gado que 

se pode ter?

Depende da extensão do limite de sua propriedade com a APP. Veja o quadro abaixo:

Limite do loteamento 
com o reservatório

0 - 1.000m

2.500 - 5.000m
1.000 - 2.500m

5.000 - 9.000m
> de 9.000m

Distância dos acessos

1 acesso a cada 400m 2

1 acesso a cada 800m 6
1 acesso a cada 600m 4

1 acesso a cada 1.100m 8
1 acesso a cada 3.000m 10

nº máximo de acessos 
por propriedade

E para novos 
loteamentos e 
condomínios, 

qual a distância 
mínima entre 

acessos viários?

A distância mínima entre acessos viários para novos loteamentos e condomínios também 
obedece a um conjunto de regras. Veja abaixo: 

Obs: Para áreas inferiores a 400 metros no limite com a APP o acesso deverá ser compartilhado

Área limite com o 
reservatório

Até 1.000 metros

2.500 até 5.000 metros
1.000 até 2.500 metros

5.000 até 9.000 metros
Acima de 9.000 metros

Distância mínima entre 
Acessos

1 acesso a cada 400 metros

1 acesso a cada 800 metros
1 acesso a cada 600 metros

1 acesso a cada 1.100 metros
1 acesso a cada 3.000 metros

N.º Máximo de 
acessos por 
loteamento

N.º Máximo de 
acessos por 
condomínio

1 acesso para cada 20 
lotes de 2 hectares

1 acesso para cada 
20 lotes de 5.000 

ou 2.500 m²
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Somente peixes nativos, ou seja peixes 
típicos da bacia do rio São Marcos. 
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Sim. A piscicultura em tanques-rede é uma das ati-
vidades econômicas que poderão ser realizadas no 
reservatório, mas desde que devidamente autorizada 
pela SEFAC e licenciada pelos órgãos responsáveis. 

E quais os peixes 
que podem ser 

criados no lago? 

Eu posso criar 
peixes no lago? 
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Não. Por motivos de segurança, a pesca amadora e esportiva somente é 
permitida em áreas específicas, distantes da barragem principal e tam-
bém das outras estruturas da Usina. Tal prática deve obedecer aos perío-
dos de defeso (piracema) e aos regulamentos dos órgãos de fiscalização. 

Eu posso pescar 
em qualquer 

área do lago?
E como eu vou saber onde 
ficam as áreas de uso do 

lago e da APP? 

A SEFAC colocou diversas placas de sinalização no reservatório. Essas placas indicam os 
locais de acesso permitidos e proibidos, os locais perigosos e com maior profundidade e 
também as áreas onde é possível desenvolver atividades. Os mapas que fazem parte do 
PACUERA apresentam a localização dessas áreas. 
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Não. O lago é perigoso, predominando locais de muita profundidade e com 
obstáculos submersos, além de ter grande largura entre uma margem e ou-
tra. Por isso, fique atento: respeite as placas de sinalização que indicam lo-
cais de acesso proibido e de muita profundidade. E lembre-se: nadar no lago 
não é uma atividade recomendável. 

Como você percebeu, o reservatório da Usina Hidrelétrica Serra do Facão é um lago com 
grandes potencialidades e que pode oferecer novas oportunidades para a população da re-
gião. 

A SEFAC, interessada em organizar o uso adequado do reservatório e da APP, está à dispo-
sição para orientar a comunidade sobre como aproveitar o lago. Por isso, entre em contato 
conosco. Será um prazer atendê-lo.

O lago é seguro 
para nadar? 
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