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Cidadão, 
Apresentamos à Sociedade, as Cartas de Serviços da Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – EMATER-
DF.  

A primeira Carta de Serviços foi editada no ano de 2015, sendo esta 
um importante marco para o Governo do Distrito Federal, pois apresentou o 
compromisso deste governo não apenas com o público assistido, mas com todo 
o cidadão que deseja conhecer os serviços que são prestados por esta empresa 
que lida com os que vivem no espaço rural. 

Caso esteja interessado em conhecer as referidas Cartas de Serviços, 
que foram divididos por grupos de assuntos para facilitar a pesquisa, nelas 
estão disponibilizados os requisitos, as informações e os documentos 
necessários para se obter o serviço almejado. Constam, também, os prazos e as 
formas de acesso e os locais da prestação dos serviços. Nesta Carta, em 
especial, estão contemplado os serviços voltados à Adequação Ambiental e 
Regularização Fundiária. 

Mais que atender uma exigência legal, esta Carta de Serviços busca 
a facilidade para atender ao Cidadão, visando à melhoria da gestão pública. 

 
ARGILEU MARTINS DA SILVA 

Presidente 
 

Carta do Presidente 



 

 

 

 

1. CONTEÚDO DA CARTA DE SERVIÇOS 

Esta Carta de Serviços foi elaborada especialmente para VOCÊ que é  

Agricultor e demais pessoas interessadas sobre o assunto. 

 

Tem o objetivo de informar ao Cidadão sobre os serviços prestados pela 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER-DF, as 

formas de acesso a esses serviços e os respectivos compromissos e padrões de 

qualidade de atendimento ao público. 

 

Visa melhorar a qualidade do serviço oferecido aos Produtores Rurais que 

vivem no Distrito Federal e  no Espaço Rural da Região Integrada de Desenvolvimento 

do Distrito Federal e Entorno-RIDE. 

 

A EMATER-DF, não atua em todas as regiões  do Entorno e está limitada 

aos seguintes municípios Cocalzinho de Goiás, Padre Bernardo,  Formosa, Vila Boa e 

Cabeceiras.  

 

Nestas localidades a Empresa atende apenas aos Assentamentos de 

Reforma Agrária por meio de contratos de prestações de serviços estabelecidos  com o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, cuja atuação só 

permanecerá se houver renovações Contratuais. 

 

Cidadão utilize os nossos serviços!  É um direito seu e saiba como ter 

acesso a cada um deles. 

 

Colabore enviando sugestões para a melhoria da Carta de Serviços pelo 

canal da Ouvidoria ou  por e-mail presid@emater.df.gov.br 

 

    APRESENTAÇÃO 

mailto:presid@emater.df.gov.br


 

 

 A Carta de Serviços  da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

do Distrito Federal -  EMATER-DF está disponibilizada no site da Empresa. 

 

Os serviços apresentados  são prestados pelas Unidades da EMATER-DF, 

localizadas em diversas regiões do DF e Entorno.  

O Mapa abaixo permite a visualização da área de atuação da Empresa, 

tanto no Distrito Federal quanto no Entorno: 

 

 

 



 

 

CARTA II – ADEQUAÇÃO AMBIENTAL E REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA 

 

 

 

 

GRUPO I  - Assessoramento Ambiental e Regularização Fundiária 

 

1. Assessorar, orientar, elaborar e/ou desenvolver trabalhos correlatos à 
adequação das propriedades rurais quanto à legislação ambiental e à 
regularização fundiária e promover estudos e ações de redução de impacto 
ambiental para: 

 

i. Elaboração de plano de utilização (PU), Parecer Técnico e Relatório para 
fins de regularização fundiária: serviço gratuito e exclusivo para 
agricultores familiares; 

ii. Elaboração de Plano de Controle Ambiental / Relatório de Controle 
Ambiental visando o licenciamento ambiental; 

iii. Elaboração de Plano de Recuperação de Área Degradada e Projeto de 
Revegetação; 

iv. Elaboração do requerimento de outorga para uso de recursos hídricos; 

v. Elaboração do Cadastro Ambiental Rural – CAR; 

vi. Elaboração do Requerimento da Declaração de Conformidade da 
Atividade Agropecuária (DCAA).; 

vii. Elaboração de Projeto de Revegetação. 

 

 Requisito: Ser produtor rural cadastrado na EMATER-DF.  

 

 

 

 



 

 

 

 

COMO ACESSAR OS SERVIÇOS 

 

 

 Forma de atendimento: Agendar no Escritório Local da EMATER-DF 
que atende a região onde está localizado  o imóvel rural ou entrar em 
contato por telefone ou e-mail, conforme endereços e telefones 
listados no Canal de Atendimento ao Público Rural. As Unidades são 
assessoradas pela Gerência de Agroecologia e Meio Ambiente. 

 Prazo: os prazos para a prestação dos serviços elencados variam de 

acordo com a sua complexidade e estão estimados conforme segue, 

com possibilidade de prorrogação (a partir do pagamento da 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ) 

 PU: 1 semana. 

 PCA/RCA: 60 (sessenta) dias. 

 PRAD: 60 (sessenta) dias. 

 Requerimento de Outorga: 03 (três) dias  

  CAR – 1,5 Hora 

 DCAA – 03 (três) dias 

Obs: Outorga e CAR não exige Anotação de Responsabilidade Técnica 

- ART 

 Horário de Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e 

das 13h às 17h. 

 

 

 

 

 

http://www.emater.df.gov.br/endereços-ematerdf-distritofederal


 

 

 

 

 

GRUPO II  -  Projetos de Conservação da Água e do Solo 

 

 

2. Planejamento e execução de projetos de conservação da água e do solo nas 
bacias hidrográficas que abrigam a produção agropecuária para: 

 

i. Projeto e Demarcação de curvas de nível; 

ii. Elaboração de Relatório de Acompanhamento de Projeto de 
Revegetação e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD; 

iii. Projeto Individual de Propriedades constando de diagnóstico e 
planejamento das práticas de conservação de água e solo. 

 

Requisito: Ser produtor rural  cadastrado na EMATER-DF.  

 

 

COMO ACESSAR OS SERVIÇOS 

 

 

 Forma de atendimento: Agendar no  Escritório Local da EMATER-DF 
que atende a região onde está localizado  o imóvel rural ou entrar em 
contato por telefone ou e-mail, conforme endereços e telefones 
listados no Canal de Atendimento ao Público Rural. As Unidades são 
assessoradas pela Gerência de Agroecologia e Meio Ambiente. 

 

 Prazo: o prazo estimado para a prestação destes serviços varia 

conforme segue: 

 Projeto de curvas de nível: 2 dias 

 Demarcação de curvas de nível: 01 dia para cada 02 ha de área 
demarcada. 



 

 

 Elaboração de Projeto de Revegetação: 30 dias 

 Elaboração de Relatório de Acompanhamento de Projeto de 
Revegetação: 02 dias 

 Projeto Individual de Propriedades:  1 semana 

 Horário de Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e 
das 13h às 17h. 

 

 

 

 

 

 

GRUPO III  -  Resíduos na Agricultura 

 
Foto – SAF/MDA/INCRA 

 

3. Otimizar a utilização adequada de resíduos na agricultura para: 

i. Disseminar informações acerca da viabilidade da utilização do composto 
orgânico de lixo (COL) e emissão da recomendação de uso, se for o caso. 

ii. Campanhas de recolhimento de embalagens de agrotóxico – 
mobilização da comunidade rural e ação em parceria com SEAGRI E 
AEAGRO. 
 

Requisito: Ser produtor rural cadastrado na EMATER-DF.  

 
 

COMO ACESSAR OS SERVIÇOS 

 

 Forma de atendimento: Agendar no  Escritório Local da EMATER-DF 
que atende a região onde está localizado  o imóvel rural ou entrar 
em contato por telefone ou e-mail, conforme endereços e telefones 
listados no Canal de Atendimento ao Público Rural. As Unidades são 
assessoradas pela Gerência de Agroecologia e Meio Ambiente. 



 

 

 Prazo: o prazo para a execução do serviço  é de 02 dias 

 Horário de Atendimento: de segunda sexta-feira, das 8h às 12h e 
das 13h às 17h. 

 

Em consonância com o Sistema Agricultura do Distrito Federal, formado 

pela SEAGRI-DF/EMATER-DF e CEASA-DF, a Empresa ainda realiza os seguintes 

serviços: 

 

 

 

GRUPO IV  -  Reflorestar 

 

4. Programa Reflorestar 

Descrição e finalidade: 

É o apoio a reabilitação ambiental das áreas rurais do DF. O programa 
fornece mudas nativas do cerrado para recuperar e proteger os recursos hídricos e a 
conservação do solo. Busca sensibilizar, por meio da educação ambiental, os 
produtores para a adequação ambiental dos lotes rurais, com a recuperação das áreas 
de preservação permanente (APP) e recomposição  de reserva legal (RL). 

 
 
 
 
 

COMO ACESSAR OS SERVIÇOS 

 
 
 

 Forma de atendimento: Agendar no  Escritório Local mais próximo  
do Imóvel Rural ou entrar em contato por telefone ou e-mail, 
conforme endereços e telefones listados no Canal de Atendimento ao 
Público Rural. A visita técnica à propriedade rural é necessária para 
registrar as necessidades da reabilitação ambiental. 

 Observação: Os agendamentos também podem ser realizados na 

http://www.emater.df.gov.br/endereços-ematerdf-distritofederal


 

 

       Unidades de Atendimento 

 

Seagri-DF (Gerência Adequação Ambiental),  pelo Telefone: (61) 3051-
6360 ou, ainda, pelo E-mail: gaa.seagri@gmail.com 

 

 Prazo: o prazo para a prestação desse serviço será avaliado durante a 
visita técnica. 

 Horário de Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e 
das 13h às 17h. 

 Público Alvo:  

 Produtor rural no DF que possui área de no mínimo 02 

hectares e que desenvolve atividade agropecuária na 

propriedade. Possuir áreas de preservação permanente a 

serem recuperadas ou áreas de reserva legal. 

 Aqueles que estiverem cumprindo sentença judicial por 
envolvimento em ilícitos ambientais, não poderão ser 
beneficiados com o fornecimento de mudas nativas do 
cerrado. 

 O acesso ao programa se dá durante todo o ano.  
 

 

 

 

 

Os beneficiários de Assistência Técnica e Extensão Rural - Ater e demais 
cidadãos podem acessar os serviços da EMATER-DF, via telefone, internet ou 
pessoalmente em uma das unidades do Distrito Federal abaixo relacionadas:  

     Escritório Central 
Parque Estação Biológica – Asa Norte - Ed. EMATER-DF - CEP 70.770-915 - Brasília - DF 
Telefone: (061) 3311-9330 
www.emater.df.gov.br | e-mail: emater@emater.df.gov.br  
(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 

 
 

    Alexandre de Gusmão 
AE 14, lote 1, INCRA 8 
CEP:72.760-144 - Brazlândia-DF 
Fone: 3540-1916 Fax: 3540-1280 
alexandregusmao@emater.df.gov.br 
(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 

 
 

mailto:gaa.seagri@gmail.com
mailto:emater@emater.df.gov.br
http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização
mailto:alexandregusmao@emater.df.gov.br
http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização


 

 

     Brazlândia 
Alameda Veredinha, s/n, AE Setor Tradicional 
CEP: 72.720-660 - Brazlândia-DF 
Fone: 3391-1553 Fax: 3391-4889 
brazlandia@emater.df.gov.br 
(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 
 

 
   Ceilândia 
QNP 01, AE - Feira do Produtor 
CEP: 72.240-050 - Ceilândia-DF 
Fone: 3471-4056 Fax: 3373-3026 
ceilandia@emater.df.gov.br 
(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 

 
 

 Centro de Capacitação Tecnológica e Desenvolvimento Rural -    CENTRER  
SIA Trecho 10, lote 05, Centro de Capacitação e Comercialização da Agricultura Familiar – CCC, CEASA-
DF. CEP.: 70.297-400 – Guará-DF 
Fone/Fax: 3467-6318 e 3311-9492 
centrer@emater.df.gov.br 
(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 

 
  Gama 
Quadra 01, AE nº 01 - Setor Norte 
CEP: 72.430-010 - Gama-DF 
Fone: 3556-4323 
gama@emater.df.gov.br 
(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 
 

      Jardim 
Núcleo Rural Jardim, DF 285 
CEP: 73.370-994 - Paranoá-DF 
Caixa Postal Comunitário CPC 109 
Fone: 3501-1994 
jardim@emater.df.gov.br 
(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 

 
     PAD/DF 
BR 251, km 06 
CEP: 71.359-970 - Paranoá-DF 
Fone: 3339-6516 Fax: 3339-6559 
emater.pad-df@emater.df.gov.br 
(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 

 
     Paranoá 
Quadra 5, Conj. 3, AE "D"- Parque de Obras 
CEP: 71.570-513 Paranoá-DF 
Fone: 3369-1327 Fax: 3369-4044 
paranoa@emater.df.gov.br 
(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 

 
    Pipiripau 
Núcleo Rural do Pipiripau Setor Administrativo - Sede 
CEP: 73.307-992 - Planaltina-DF 
Fone: 3501-1990 
emater.pipiripau@emater.df.gov.br 
(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 

 

mailto:brazlandia@emater.df.gov.br
http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização
mailto:ceilandia@emater.df.gov.br
http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização
mailto:centrer@emater.df.gov.br
http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização
mailto:gama@emater.df.gov.br
http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização
mailto:jardim@emater.df.gov.br
http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização
mailto:EMATER.PAD-DF@emater.df.gov.br
http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização
mailto:paranoa@emater.df.gov.br
http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização
mailto:EMATER.Pipiripau@emater.df.gov.br
http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização


 

 

    Planaltina 
Av. N.S. Projeção "A", SHD 
CEP: 73.310-200 - Planaltina-DF 
Fone: 3389-1861 Fax: 3388-1915                                

planaltina@emater.df.gov.br 
(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 

            
   Rio Preto 
Núcleo Rural do Rio Preto - Sede 
DF 320 - CEP: 73.301-970 
Planaltina-DF - Fone: 3501-1993 
riopreto@emater.df.gov.br 
(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 

 
  São Sebastião 
Centro de Múltiplas Atividades, lote 8 
CEP: 71.691-000 - São Sebastião DF 
Fone: 3339-1556 Fax: 3335-7582 
saosebastiao@emater.df.gov.br 
(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 

 
     Sobradinho 
Quadra 08, AE 03 
CEP: 73.005-080 - Sobradinho-DF 
Fone: 3591-5235 
sobradinho@emater.df.gov.br 
(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 

 
      Tabatinga 
Núcleo Rural de Tabatinga - Sede 
CEP: 73.307-997 
Planaltina-DF 
Fone/Fax: 3501-1992 
tabatinga@emater.df.gov.br 
(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 

 
        Taquara 
Agrovila do Núcleo Rural de Taquara, AE s/n° 
CEP: 73.307-991 - Planaltina-DF 
Fone: 3483-5953 Fax: 3483-5950 
taquara@emater.df.gov.br 
(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 

 
     Vargem Bonita 
Núcleo Hortícola Suburbano Vargem Bonita 
CEP: 71.750-000 - Núcleo Bandeirante-DF 
Fone: 3380-2080 Fax: 3380-3746 
vargembonita@emater.df.gov.br 
(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 

 
      Ouvidoria Especializada – EMATER-DF 
Parque Estação Biológica – Asa Norte - Ed. EMATER-DF - CEP 70.770-915 - Brasília - DF 
Telefone: 162 
www.ouvidoria.df.gov.br 
(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 
 

 
 

mailto:planaltina@emater.df.gov.br
http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização
mailto:riopreto@emater.df.gov.br
http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização
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mailto:sobradinho@emater.df.gov.br
http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização
mailto:tabatinga@emater.df.gov.br
http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização
mailto:taquara@emater.df.gov.br
http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização
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Escritório de Projetos Especiais – Atendimento Assentamentos  
 

1. Formosa/Vila Boa: Avenida Valeriano de Castro, nº 1131, 2º andar - Setor Nordeste 
CEP: 73.807.180 
Fone: 8525-6646 
(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 
 

2. Padre Bernardo: Alameda Veredinha, s/n, AE Setor Tradicional 
CEP: 72.720-660 - Brazlândia-DF 
Fone:8464-7835 

(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 
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Institui a Carta de Serviços 
ao Cidadão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Secretaria de Agricultura, 

Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural 

  

 


