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TERMOS DE USO CORRENTE































































DECRETO Nº 24.255, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2003
Dispõe sobre o zoneamento ambiental da Área de

Proteção Ambiental – APA de Cafuringa.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o 
Art. 100, inciso VIII, da Lei

Orgânica do Distrito Federal, decreta:

Art. 1º - Ficam aprovados os ESTUDOS DE ZONEAMENTO AMBIENTAL DA ÁREA DE 
PROTEÇÃO AMBIENTAL –

APA DE CAFURINGA, criada pelo Decreto nº 11.123, de 10 de junho de 1988 e 
alterado pelo Decreto nº 11.251,

de 13 de setembro de 1988, cuja área aproximada é de 46.510 ha (quarenta e seis 
mil quinhentos e dez

hectares).



ZONA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS – ZPM – Destinada a 
conservação, recuperação e manejo das bacias

hidrográficas a montante dos pontos de captação da 
Companhia de Saneamento do Distrito Federal – CAESB.



ZONA DE USO RURAL CONTROLADO – ZURC – Destinada a 
propiciar o equilíbrio entre dois fatores distintos:

o fator de proteção dos recursos hídricos, uma vez que se 
traduz em uma zona de recarga de aqüífero

responsável pela manutenção dos cursos d´água que 
integram as sub-bacias dos rios do Sal, da Palma, ribeirões

Cafuringa, Pedreira e Contagem, e o fator de utilização 
antrópica, traduzido pela predominância de uso

agropecuário.



ZONA DE USO ESPECIAL – ZUE – Destinada a 
disciplinar o uso antrópico adequando-o a 
conservação do

ambiente natural formado por remanescentes 
vegetais naturais, sobre escarpas declivosas de alto 
risco

ambiental, estabelecendo a conectividade entre as 
porções leste e oeste da APA, por meio de um corredor

ecológico.



ZONA DE PROTEÇÃO ESPECIAL – ZPE – Destinada a 
formação de um corredor que objetiva,

predominantemente, a conectividade espacial entre a 
APA de Cafuringa, por meio da Zona de Preservação da

Vida Silvestre, o Parque Nacional de Brasília e o Vale 
do rio Maranhão, permitindo o fluxo de indivíduos 
(genes)

entre as populações isoladas nestas áreas, 
possibilitando a manutenção de sua variabilidade 
genética.



APA DE CAFURINGA – ZPM
Art. 8º – A Zona de Proteção de Mananciais – ZPM - terá as seguintes diretrizes específicas de uso:

I - o uso das águas em termos quantitativos e qualitativos, fica condicionado a estudos hidrológicos e

hidrogeológicos, para identificação das reservas disponíveis, tendo em vista as captações existentes a 
jusante;

II - promover a implantação da construção de estruturas destinadas à recarga artificial de aqüíferos;

III - limitar a área ocupada por obras que promovam a impermeabilização do solo a no máximo 5% (cinco 
por

cento) da área do lote;

IV - promover a recuperação de áreas degradadas;

V - submeter, obrigatoriamente, os parcelamentos do solo rurais existentes ao licenciamento ambiental 
junto ao

órgão competente;

VI - obedecer às diretrizes constantes no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal –

PDOT/DF, para a Zona Rural de Uso Controlado I e II, Área de Monitoramento Prioritário e Área de Proteção 
de

Manancial.



Parágrafo único - Nesta zona ficam proibidos:

I - a implantação de parcelamentos urbanos;

II - a implantação de novos parcelamentos rurais;

III - o fracionamento e o adensamento populacional nos parcelamentos já existentes;

IV - o parcelamento e ocupação do solo nas áreas de ocorrência de solos hidromórficos e de 
ocorrência de

campo úmido e de campo de murunduns;

V - a implantação e operação de indústrias;

VI - a extração mineral;

VII - a deposição de efluentes sanitários sem tratamento;

VIII - a deposição de efluentes ou resíduos de substâncias químicas, agrotóxicos ou fertilizantes;

IX - a prática de queimada;

X - a instalação ou atividade de postos de abastecimento de combustíveis, lavagem e lubrificação 
(PAC e PLL);

XI - qualquer outra forma de atividade potencialmente poluidora capaz de afetar às nascentes e 
o lençol freático da região.



APA DE CAFURINGA- ZURC!
Art. 4º . A Zona de Uso Rural Controlado – ZURC - terá as seguintes diretrizes específicas de uso:

I - limitar a expansão das atividades agropecuárias em áreas de maior vulnerabilidade 
hidrogeológica;

II - incentivar o controle integrado de pragas;

III -limitar a área ocupada por obras que promovam a impermeabilização do solo a no máximo 5% 
(cinco por

cento) da área do lote;

IV - promover a implantação da construção de estruturas destinadas a recarga de aqüíferos;

V - permitir o uso de fertilizantes nas atividades agrícolas, condicionado a critérios técnicos 
estabelecidos por

legislação específica;

VI - promover a recuperação ambiental das áreas anteriormente submetidas a extração mineral.



Parágrafo único - Nesta zona ficam proibidos:

I as atividades de extração mineral;

II o parcelamento do solo destinado ao uso urbano;

III - o parcelamento e ocupação do solo nas áreas de ocorrência de solos hidromórficos, de 
afloramentos

rochosos, de areias quartzozas, e de ocorrência de campo úmido e de campo de murunduns;

IV a construção de bebedouros para dessedentação animal, nos limites das Áreas de 
Preservação Permanente –

APPs;

V o uso de agrotóxicos e outros biocidas que ofereçam riscos sérios na sua utilização, 
inclusive no que se refere

ao seu poder residual.



APA DE CAFURINGA- ZUE
Art. 5º – A Zona de Uso Especial – ZUE - terá as seguintes diretrizes específicas de uso:

I - os usos e ocupações, no extremo leste desta zona, especificamente às margens da DF-150, ficam

condicionados ao licenciamento ambiental;

II - incentivar a prática de silvicultura com espécies nativas, respeitando a fitofisionomia de ocorrência na área.

Parágrafo único - Nesta zona ficam proibidos:

I - o parcelamento urbano ou rural;

II - a expansão da ocupação das comunidades instaladas no extremo leste desta zona, especificamente às

margens da DF 150;

III - a implantação e operação de indústrias;

IV - as atividades agrícolas, exceto a silvicultura;

V - o pastoreio bovino em terrenos declivosos;

VI - o superpastoreio de animais;

VII - a abertura e expansão de vias de acesso;

VIII - a supressão da cobertura vegetal nativa;

IX - a prática de queimada.



APA DE CAFURINGA - ZPE
Art. 6º – A Zona de Proteção Especial – ZPE - terá as 
seguintes diretrizes específicas de uso:

I - caberá ao órgão competente, a construção de 
obras de engenharia que permitam a passagem de 
animais no

trecho de ligação do corredor ecológico com o Parque 
Nacional de Brasília;

II - caberá ao órgão competente, a construção de 
quebra-molas, radares e redutores de velocidade nos 
locais de

travessia de animais entre a APA e o Parque 
Nacional;

III - caberá ao órgão competente, a sinalização das 
rodovias, no trecho de ligação entre o corredor e o 
Parque

Nacional de Brasília, com placas informativas;

IV - promover a compatibilização das atividades 
agrosilvopastoris com a conservação ambiental;

V - promover a agricultura orgânica de pequeno 
porte;

VI - incentivar a prática de conservação do solo;

VII - promover a reversão do processo de fragmentação dos 
habitats por meio da recuperação da cobertura

vegetal.

Parágrafo único - Nesta zona ficam proibidos:

I - o parcelamento urbano;

II - a abertura e expansão de vias de acesso;

III - o pastoreio bovino em terrenos declivosos;

IV - o superpastoreio de animais;

V - a implantação e operação de indústrias potencialmente 
poluidoras;

VI - o uso de agrotóxicos e outros biocidas, bem como 
fertilizantes químicos;

VII - qualquer forma de supressão da vegetação nativa sem 
autorização do órgão ambiental competente;

VIII - a caça e a pesca;

IX - a prática de queimada.

























  CAPÍTULO 1 - DA ELEIÇÃO
 

Art. 1º -A eleição dos membros componentes da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho 
Deliberativo da Associação de Produtores do Núcleo Rural Lago Oeste - Asproeste - para o biênio 2021/22 
realizar-se-á no dia 06 de dezembro de 2020, das 10h00 as 17h00.

Art. 2º - Serão considerados eleitores os associados que:
 
1 - Se associarem até o dia 20 de novembro de 2020 e que atendam os requisitos previstos no Art. 6º do Estatuto
 
 

CAPÍTULO IV - DA INSCRIÇAO DAS CHAPAS
 

Art. 5º - Cada candidato poderá participar de uma única chapa, em apenas e tão somente um dos cargos 
eletivos.

 

§ 1º - O candidato a Presidente deverá registrar a chapa junto ao Conselho Deliberativo no período 
compreendido entre 08h00 de 24/09/2020 e 17h00 de 12/11/2020  através  de  Ficha  de  Inscrição,  
disponível  na  associação,  encaminhada  à secretaria da Asproeste, que atestará o recebimento da 
mesma;






