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MISSÃO
Coordenar e promover o desenvolvimento rural inclusivo e
ambientalmente sustentável, administrar as terras públicas rurais e
zelar pela segurança alimentar da população por meio de ações de
fiscalização e inspeção animal e vegetal.

VISÃO
Ser reconhecida como agente inovador e de excelência no apoio ao
desenvolvimento sustentável da atividade agropecuária.

VALORES
Honestidade, cortesia, cooperação, comprometimento, inclusão e
integração.
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"A Secretaria da Agricultura do Distrito Federal atua como uma grande
Prefeitura rural, com uma importante prestação de serviços à comunidade rural",
Candido Teles, secretário de Agricultura do DF (dezembro de 2022).

Seagri-DF e o desenvolvimento rural
sustentável do Distrito Federal

"O trabalho da Seagri-DF ajuda a fomentar a atividade
produtiva e a estimular a permanência das pessoas no
campo, para que possam viver de suas propriedades,

com segurança e dignidade. Isso gera emprego e renda,
e promove o desenvolvimento rural sustentável", 

Candido Teles.

"O DF tem um território rural reduzido, mas intensivamente utilizado. Aqui se
produz muito, com diversidade e respeito às questões ambientais. Isso graças ao
esforço dos quase 20 mil produtores rurais, somado ao conjunto de instituições
públicas e da sociedade. A Seagri, juntamente com Emater e Ceasa, têm focado
ao longo dos últimos anos nas ações de regulamentação e de fomento, nas
questões de regularização fundiária rural, na busca por uma produção que gere
renda e oportunidades de emprego, com preservação ambiental e garantia da
segurança dos alimentos à população", Luciano Mendes, secretário-executivo
de Agricultura do DF (dezembro de 2022).
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Aumentar de 30% para 60% as áreas
rurais regularizadas

RESULTADOS ESTRATÉGICOS DA SEAGRI-DF

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
“A paz social no campo se alcança
com a segurança jurídica, com o
documento de propriedade das
áreas. Isso dá ao produtor rural
condições de fazer mais
investimentos no campo e
consequentemente aumentar sua
produtividade, gerando emprego e
renda. Eles podem produzir com
tranquilidade e segurança, fazer
seus financiamentos e ter a
garantia que podem permanecer
naquela terra”, Candido Teles.

Dezembro| 2022 página 4

Regularização fundiária

Quadriênio 2019 a 2022

Alguns destaques no período foram a regularização
fundiária de 22 escolas localizadas na zona rural, além da
regularização das sedes da Seagri-DF e Emater-DF.



hectares de área rural
regularizada

29.622
RESULTADOS ESTRATÉGICOS DA SEAGRI-DF
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Quadriênio 2019 a 2022

Regularização
fundiária

Ao final de 2020, a política de regularização
fundiária rural, instituída pela Lei nº 5.803, de
2017, foi atualizada, por meio da Lei nº
6.740/2020, conhecida como Lei Professor Aníbal.

328
contratos de regularização
fundiária rural celebrados

"Nós temos interesse em avançar e dar
uma solução definitiva a essas questões
fundiárias. O objetivo é que os
produtores rurais do Distrito Federal 

A fim de regulamentar a Lei, após grande debate
em 2021 com os atores representativos do meio
rural, foi publicado o Decreto nº 43.154, em março
de 2022, trazendo importantes inovações na
política de regularização de ocupações e fundiária
rural. Entre outros avanços, a legislação permite a
regularização de áreas desapropriadas em comum,
além da possibilidade de regularização de
entidades religiosas e diversas outras atividades de
apoio ao meio rural, incluindo as cooperativas e
associações de produtores rurais.

A estimativa é de que cerca de 6 mil novos
contratos de regularização fundiária rural sejam
celebrados nos próximos anos no Distrito Federal.

Todos os esforços estão sendo empreendidos no
sentido de fortalecer cada vez mais o Agro como
fonte de geração de emprego e renda no Distrito
Federal, implementando a segurança jurídica e
promovendo a paz social ao campo.

 sejam donos de suas terras. O
Instituto de Terras pode ser 
o caminho definitivo”, 
Candido Teles, secretário 
de Agricultura.



Recuperar e manter 300 km de
estradas rurais ao ano

RESULTADOS ESTRATÉGICOS DA SEAGRI-DF

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
A recuperação e manutenção das vias rurais
não pavimentadas no Distrito Federal é
executada por meio do Polo Rural do
programa GDF Presente Rural. A estratégia
integra esforços de instituições públicas
como a Secretaria da Agricultura, o
Departamento de Estradas de Rodagem
(DER-DF) e as Administrações Regionais, em
parceria com a população rural.
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"Estamos somando parcerias para
obter resultados mais rápidos e
eficientes para a população na
manutenção e recuperação de
estradas em todo o DF. Com esse
trabalho integrado, todos ganham”,
Odilon Vieira Junior, subsecretário
de Desenvolvimento  Rural da
Seagri-DF.

Infraestrutura rural

Quadriênio 2019 a 2022

de estradas rurais
recuperadas5.218 km



2020

104 km  de
estradas
recuperadas

RESULTADOS ESTRATÉGICOS DA SEAGRI-DF
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Quadriênio 2019 a 2022

Infraestrutura rural

"O Porteira para Dentro é um dos
programas melhor avaliados na área
rural do DF, porque é uma ação inédita,
onde o Estado entra na propriedade e
auxilia os produtores na melhoria das
estradas rurais e na conservação do solo
e da água, que são fundamentais no
Distrito Federal”, Luciano Mendes,
secretário-executivo de Agricultura.

P R O G R A M A  P O R T E I R A  P R A
D E N T R O

2019

114,6 km  de
estradas
recuperadas

2021
97 km  de estradas
recuperadas

2022 
94,3 km  de estradas
recuperadas

410 km

dentro das 
propriedades rurais

de estradas recuperadas

O Porteira Pra Dentro é desenvolvido em parceria
com os Conselhos Rurais de Desenvolvimento
Sustentável (CDRS), realizando melhorias nas
propriedades rurais do Distrito Federal, como
manutenção das estradas e construção de baciões
para conter a água das chuvas e evitar erosões.
Além de auxiliar os produtores rurais, o programa
visa proteger os rios e mananciais localizados no
interior das propriedades. 



RESULTADOS ESTRATÉGICOS DA SEAGRI-DF
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Quadriênio 2019 a 2022

Infraestrutura rural

"Antigamente, o produtor não tinha certeza se
teria água o ano todo. Com o canal aberto, há
perda de água por evaporação e infiltração, de
até 50%. Com a colocação dos tubos, essas
perdas são zeradas. A revitalização dos canais
permite uma grande economia de água,
trazendo mais tranquilidade para o campo",
Candido Teles, secretário de Agricultura.

P E R S P E C T I V A S

Nos anos de 2019 e 2020 a meta anual de revitalização
dos canais de irrigação foi superada. Contudo, em 2021,
devido à escassez de oferta de matéria-prima e aumento
de preços no mercado internacional, houve mais
dificuldade na compra de materiais, culminando no atraso
de obras previstas. 

Revitalizar 15 km de canais de
irrigação ao ano

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

canais de
irrigação
revitalizados

107,3 km de

Em 2022, está prevista a obra de mais três canais de
irrigação em Planaltina, sendo a revitalização de 5,4 km no
assentamento Márcia Cordeiro, de 5,6 km no Capão Seco
e de 1,3 km de tubulação do canal de Tabatinga.

Mais de 500
famílias de

produtores rurais
beneficiadas com a

revitalização de
canais de irrigação



Beneficiar 180 produtores rurais ao ano
com a distribuição de mudas nativas

RESULTADOS ESTRATÉGICOS DA SEAGRI-DF

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Em 2022 foi inaugurado o Banco Comunitário de
Sementes, na Granja Modelo do Ipê, com o
objetivo de preservar a biodiversidade local e
contribuir para a recomposição vegetal de áreas
rurais degradadas.

Dezembro | 2022 página  9

“Quando você reabilita uma área,
contribui também com a produção de
água e a proteção do solo. Esses
ganhos ambientais beneficiam a
sociedade como um todo”, destaca 
 Rogério Rosário, técnico da Seagri-DF.

Políticas ambientais rurais

Quadriênio 2019 a 2022

737 produtores beneficiados com a
distribuição de mudas

189 hectares de área rural com
recomposição vegetal



Beneficiar 220 famílias do Programa de
Assentamento de Trabalhadores Rurais (PRAT) 
 com iniciativas de fomento à produção agrícola

RESULTADOS ESTRATÉGICOS DA SEAGRI-DF

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
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Agricultura familiar

Quadriênio 2019 a 2022

BENEFICIADAS COM
KITS DE IRRIGAÇÃO

478 FAMÍLIAS

BENEFICIADAS COM 
 INSUMOS AGRÍCOLAS

982 FAMÍLIAS

BENEFICIADAS COM 
 MAQUINÁRIOS

1.245 FAMÍLIAS

"Esse apoio do Estado com a
distribuição gratuita de
insumos, como sementes,
mudas e adubo, tanto na linha
agroecológica como na
convencional, e a oferta de
maquinários, como tratores e
implementos, é de suma
importâncias para que os
agricultores familiares possam
produzir mais e de forma
sustentável”, William Barbosa,
subsecretário de Políticas
Sociais Rurais da Seagri-DF.



famílias contempladas com 
a implantação de 6
assentamentos

95

RESULTADOS ESTRATÉGICOS DA SEAGRI-DF
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Quadriênio 2019 a 2022

Agricultura familiar

contratos probatórios
assinados no PRAT

139  

173
produtores beneficiados
com adubo de podas de
árvores trituradas

191

famílias contempladas com o
Programa de Crédito
Fundiário Terra Brasil

“A distribuição da poda triturada aos
agricultores familiares contribui para
que eles possam produzir melhor. O
adubo vindo da poda reduz custos, já
que é gratuito, e mantém o solo mais
úmido. E um solo de mais qualidade
produz melhor,  gerando mais renda
para o campo”, Gleide Virgolino,
diretora de Políticas Sociais Rurais
da Seagri-DF.

Em 2021, a Seagri-DF entregou as primeiras três
escrituras por meio do Programa Nacional de Crédito
Fundiário - Terra Brasil na Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride).
Os imóveis rurais adquiridos são localizados em
Cocalzinho de Goiás. Atualmente, são 95 famílias
beneficiadas com escrituras de propriedades rurais por
meio do Terra Brasil no DF e Entrono. 

"Temos milhares de trabalhadores rurais no
DF e na Ride que arrendam terra. Eles
podem buscar ter acesso a crédito para
adquirirem sua própria propriedade. O
acesso ao crédito fundiário traz dignidade e
segurança aos trabalhadores rurais,
fomentando a produção e a geração de
renda no campo”, Luciano Mendes,
secretário-executivo de Agricultura.

Parcerias da Seagri-DF com Neoenergia e
Novacap têm beneficiado produtores rurais de
todo o DF com a doação de resíduos triturados
de podas de árvore.



Agricultura familiar

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Aumentar em 20% o número de agricultores
familiares nas compras públicas no Programa
de Aquisição de Alimentos (PAB)

RESULTADOS ESTRATÉGICOS DA SEAGRI-DF
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Quadriênio 2019 a 2022

1.753 toneladas de
alimentos da

agricultura familiar 
 adquiridas por meio

do Programa
Alimenta Brasil

"O recurso das compras
institucionais é um dinheiro
muito bem aplicado. Com o
mesmo um real é possível
transferir renda aos produtores
rurais, e ao mesmo tempo  dar
alimento a quem mais precisa.
Isso leva dignidade a quem vive
no campo e segurança
alimentar à população mais
vulnerável”, Candido Teles,
secretário de Agricultura.

Em 2022, foram reativadas as unidades de recebimento de São
Sebastião e Planaltina, melhorando a logística de entrega para os
agricultores familiares, com redução de custos e tempo na
distribuição dos alimentos.



1.020 agricultores familiares
contemplados em 2021

Aumentar em 10% a participação da
agricultura familiar nas compras públicas
por meio do Programa de Aquisição da
Produção da Agricultura (Papa-DF)

RESULTADOS ESTRATÉGICOS DA SEAGRI-DF

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
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Agricultura familiar

Quadriênio 2019 a 2022

“As compras institucionais apoiam a
agricultura familiar em sua última
etapa de produção, aquela que
justifica todo o seu esforço, que é a
venda dos produtos. Isto propicia o
exercício de cidadania e a geração
de emprego e renda no campo”,
Lúcio Flavio, diretor de Compras
Institucionais da Seagri-DF.

toneladas de produtos
da agricultura familiar
adquiridos por meio do

Papa-DF

7.773

R$ 12,9
milhões

investidos no Papa-DF

60 mil pessoas beneficiadas
com a doação de alimentos



disponibilizados
R$ 8,05 milhões

Quadriênio 2019 a 2022RESULTADOS ESTRATÉGICOS DA SEAGRI-DF
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Crédito rural

"Todos os recursos do Fundo que entram na
Seagri são reinvestidos na área rural de duas
formas. Uma delas é a concessão de crédito
aos produtores, com juros reduzidos, para
financiamento de projetos agropecuários. A
outra é a compra de maquinários e
implementos para serem disponibilizados às
associações e cooperativas", Luciano Mendes,
secretário-executivo de Agricultura. 

P E R S P E C T I V A S

279
beneficiários diretos

78
projetos aprovados

"O objetivo do crédito rural é
contribuir para o aumento da
produção agropecuária, a geração
de renda e a permanência das
pessoas no espaço rural,
promovendo o desenvolvimento
rural sustentável", Candido Teles,
secretário de Agricultura.

Segundo o subsecretário de Política Sociais
Rurais da  Seagri-DF, William Barbosa, a
expectativa é de aumento de recursos para
o FDR no ano de 2022, chegando a cerca
de R$ 3 milhões a serem disponibilizados
na forma de crédito aos produtores rurais.
A ampliação do investimento permitirá
contemplar mais projetos que nos anos
anteriores, beneficiando um número maior
de produtores rurais e suas organizações
sociais com a geração de emprego e renda
no espaço rural.



RESULTADOS ESTRATÉGICOS DA SEAGRI-DF

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
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Defesa agropecuária

Quadriênio 2019 a 2022

Aumentar em 20% a cobertura de atividades
de Defesa Agropecuária no Distrito Federal

6.191
propriedades rurais cadastradas na Defesa

Agropecuária, com um rebanho de 

de animais de produção 

18.121
inspeções e investigações de

suspeita de doenças em animais e

62.400
análises para monitoramento de doenças

148 MILHÕES

Realizados inquéritos
de investigação de

doenças de relevante
impacto sanitário e

econômico em suínos,
equinos, bovinos,

aves e peixes

"A implantação do novo sistema
permite a gestão mais abrangente
e eficiente dos dados sanitários.
Com isso, podemos otimizar o uso
dos recursos e avançar nas ações
de campo e na aproximação com
os produtores", Vinícius Campos,
diretor de Sanidade Agropecuária
e Fiscalização da Seagri-DF.

Lançado em outubro de 2022 o novo Sistema
de Informações em Defesa Agropecuária da
Seagri-DF. Por meio do Siagro-DF, os
produtores rurais passam a ter acesso a ainda
mais serviços, a qualquer hora e em qualquer
lugar, com mais facilidade e segurança.



RESULTADOS ESTRATÉGICOS DA SEAGRI-DF
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Quadriênio 2019 a 2022

Defesa
Agropecuária
C O M P E T Ê N C I A S  D E L E G A D A S  P E L O
M I N I S T É R I O  D A  A G R I C U L T U R A

fiscalizações do comércio
de produtos de uso

veterinário

1.742 202
fiscalizações do comércio

de alimentos orgânicos

83
amostras coletadas para
análises de resíduos 
de agrotóxicos

“Essa delegação de competências
ampliou o rol de serviços prestados
pela Seagri e a cobertura de
atividades da Defesa Agropecuária
no DF. Com isso, conseguimos
atuar ainda mais na defesa dos
direitos dos consumidores de
adquirir produtos seguros e de
qualidade. Tudo isso contribui para
uma maior proteção à saúde dos
rebanhos e das pessoas”, Danielle
Araújo, subsecretária de Defesa
Agropecuária da Seagri-DF.

Por meio de convênio, o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA), delegou a competência
de execução de uma série de atividades no Distrito
Federal para a Defesa Agropecuária da Secretaria da
Agricultura. Destacam-se a fiscalização do comércio de
produtos orgânicos, a inspeção de estabelecimentos
produtores de bebidas e a fiscalização do comércio de
produtos de uso veterinário. Antes do acordo, essas
atividades eram exclusivas do Ministério da Agricultura.

55
amostras de produtos
orgânicos coletadas 
para análises

124
fiscalizações de

estabelecimentos
produtores de bebidas

40
amostras de bebidas
coletadas para análises

3.132
medicamentos de uso
veterinário 
apreendidos



119.801
bovinos e bubalinos
vacinados em 2021 de cobertura

vacinal na 
primeira etapa 
da campanha de
vacinação de 2022

100%

RESULTADOS ESTRATÉGICOS DA SEAGRI-DF
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Quadriênio 2019 a 2022

Defesa
Agropecuária

“O alcance de uma cobertura vacinal
satisfatória do rebanho é essencial para 
 consolidar a condição sanitária de livre de
febre aftosa conquistada pelo Brasil, e para o
fortalecimento da pecuária local e nacional,
assegurando a competitividade dos produtos
pecuários. E o comprometimento do produtor
com a sanidade dos seus animais é o primeiro
passo para que o consumidor tenha acesso a
produtos de origem animal de qualidade, e
para que o Brasil possa alcançar cada vez
mais mercados novos e mais lucrativos”,
Danielle Araújo, subsecretária de Defesa
Agropecuária da Seagri-DF.

No ano de 2022, houve uma inversão da
estratégia de vacinação contra febre aftosa
no Distrito Federal e em outros 10 Estados.
Com a alteração, orientada pelo Ministério da
Agricultura, na primeira etapa de vacinação,
em maio, foram vacinados apenas os bovinos
e bubalinos com até 24 meses de idade. Já na
segunda etapa, em novembro, devem ser
imunizados os bois, vacas e búfalos de todas
as idades. A medida é o oposto do que
ocorria nos anos anteriores nas campanhas
de vacinação contra febre aftosa. 

P R O G R A M A  D E  V I G I L Â N C I A
P A R A  A  F E B R E  A F T O S A

A mudança no calendário de imunização do
rebanho contra febre aftosa em 2022 explica
os números reduzidos de animais vacinados
no ano, até julho. Após a etapa de vacinação
de novembro, a expectativa é de que o total
de animais vacinados seja semelhante ao dos
anos anteriores.  

PROGRAMA DE VIGILÂNCIA
PARA FEBRE AFTOSA



RESULTADOS ESTRATÉGICOS DA SEAGRI-DF
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Quadriênio 2019 a 2022

Defesa
Agropecuária

“O número de declarações recebidas nos
surpreendeu. E o ganho indireto dessa
aproximação com o produtor foi ainda
maior. Conseguimos prestar muitas
orientações aos produtores, e auxiliar
muitos deles a declararem a vacinação
diretamente pela internet, sem a
necessidade de deslocamento”, Raisson
Defensor, gerente Operacional da
Defesa Agropecuária da Seagri-DF.

480
44
31
05 tipos de serviço prestados

atividades itinerantes
realizadas

localidades rurais mais
distantes contempladas

produtores rurais
atendidos

DEFESA ITINERANTE

Em 2021, a Defesa Agropecuária da Seagri-DF
iniciou ações itinerantes com o objetivo de
facilitar a entrega dentro do prazo das
declarações de vacinação contra febre aftosa e
raiva de produtores rurais de regiões distantes
do Distrito Federal. 

Outros serviços do Defesa Itinerante são:
atualização cadastral, emissão de guia de
trânsito animal (GTA), notificação de suspeita de
doença e orientações aos produtores rurais
(educação sanitária).

Os locais, dias e horários de atendimentos
itinerantes são divulgados com antecedência aos
produtores locais, por meio das redes sociais e
do apoio da Emater-DF.



RESULTADOS ESTRATÉGICOS DA SEAGRI-DF
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Quadriênio 2019 a 2022

Defesa
Agropecuária

“Com os avanços na legislação
sanitária distrital e no Sistema
de Informações em Defesa
Agropecuária, o Siagro DF, hoje
o produtor rural consegue obter
a guia de trânsito animal de
forma bem mais rápida e
independente, sem precisar se
deslocar. Isso facilita a vida do
produtor, que antes precisava ir
a um escritório de atendimento
da Secretaria da Agricultura
para ter o documento”, Vinícius
Campos, diretor de Sanidade

E M I S S Ã O  D E  G U I A  D E  T R Â N S I T O  A N I M A L
( G T A )

199.421
guias de trânsito
animal emitidas

67,6%
das GTAs emitidas por
responsáveis técnicos

24,8%
das GTAs emitidas por
produtores

Nos últimos anos observa-se uma maior adesão ao uso do
sistema eletrônico de emissão da Guia de Trânsito Animal
(GTA), tanto por parte dos responsáveis técnicos quanto dos
produtores rurais. O Sistema de Informações em Defesa
Agropecuária encontra-se disponível no site da Seagri-DF. 

Com isso, o percentual de GTAs emitidas pelo Serviço
Veterinário Oficial (SVO) tem sofrido uma considerável
redução, com aumento da emissão de GTAs diretamente
pelos interessados (produtores e responsáveis técnicos). 

Agropecuária e
Fiscalização  da
Seagri-DF.



RESULTADOS ESTRATÉGICOS DA SEAGRI-DF
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Quadriênio 2019 a 2022

Defesa
Agropecuária

“A publicação da nova lei de
agrotóxicos demonstra o quanto
a Secretaria da Agricultura está
atenta ao tema, e o quanto
temos buscado educar os
produtores rurais sobre a
importância dos cuidados  com
os agrotóxicos, para sua própria
saúde e para a saúde das pessoas
que consomem os produtos
agrícolas”, Danielle Araújo,
subsecretária de Defesa
Agropecuária da Seagri-DF.

Em 2021 foi publicada a nova Lei de Agrotóxicos do Distrito
Federal, a Lei nº 6.914/2021. A normativa moderniza a
legislação distrital que trata do tema, vigente desde 1993. A
nova legislação busca atender aos anseios da sociedade por
uma produção de alimentos seguros ao consumo e com
respeito ao meio ambiente, por meio da comercialização e
uso corretos dos agrotóxicos e afins.

F I S C A L I Z A Ç Ã O  D O  U S O  E  C O M É R C I O  D E
A G R O T Ó X I C O S

ações de fiscalização do
comércio de agrotóxicos

124

ações de fiscalização do
uso de agrotóxicos

99
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Defesa
Agropecuária

“O controle eficiente da sanidade dos
vegetais impede a entrada de pragas não
existentes na região, reduz perdas de
produtividade nas lavouras e diminui a
necessidade do uso de agrotóxicos nas
plantações. Por isso, ao modernizar a lei
de sanidade vegetal, buscamos promover
a segurança alimentar, a oferta de
alimentos seguros e a sustentabilidade do
agronegócio do DF”, Danielle Araújo,
subsecretária de Defesa Agropecuária
da Seagri-DF.

Um dos importantes avanços na Defesa
Vegetal foi a  atualização da legislação distrital
de sanidade vegetal, por meio da publicação da
Lei Nº 6.932, de 03 de agosto de 2021.

M O N I T O R A M E N T O  D E  P R A G A S
A G R Í C O L A S

ações de
monitoramento de
pragas agrícolas

252 hectares de área
fiscalizada ao ano nos
vazios sanitários da

soja e do feijão

115,5 mil

Trazendo inovações em relação à normativa
anterior, de 2012, a Lei trata da Defesa
Sanitária Vegetal, que se refere a um conjunto
de medidas de prevenção, identificação,
controle e erradicação das pragas dos vegetais,
com o objetivo de proteger a sanidade dos
vegetais, a saúde humana e animal e a
integridade do meio ambiente.

Os levantamentos fitossanitários realizados no
período contemplaram principalmente as culturas de
banana e milho, com foco em importantes doenças
para essas cadeias produtivas. No caso da banana, o
objetivo foi monitorar pragas não existentes no
território do Distrito Federal, possibilitando a
identificação e o controle imediatos de pragas,
evitando com isso a disseminação de doenças nas
lavouras. Em relação ao milho, o foco das ações foi
subsidiar estratégias de controle da cigarrinha do
milho, uma praga de interesse econômico na região.

MONITORAMENTO DOS VAZIOS
SANITÁRIOS DA SOJA E DO FEIJÃO 



de produtos
apreendidos em trânsito
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Defesa
Agropecuária

“O trânsito é um local bastante
estratégico para evitar que muitas
doenças e pragas entrem e se
disseminem no território do DF. Por
isso, dia e noite equipes da Seagri
estão nas ruas, em vigilância, visando
proteger a saúde dos rebanhos e dos
consumidores e contribuindo para
evitar que doenças de grande impacto
na economia e na saúde pública sejam
disseminadas por meio dos produtos
de origem animal e vegetal em
circulação no DF”, Fernanda Oliveira,
diretora de Fiscalização de Trânsito
da Seagri-DF.

Continuamente, equipes da Seagri-DF atuam nas nas
vias e rodovias do Distrito Federal, realizando
operações de fiscalização do trânsito de animais de
interesse pecuário e de produtos de origem animal e
vegetal, com o objetivo de frear a circulação de
alimentos clandestinos ou em desacordo com a
legislação vigente.

F I S C A L I Z A Ç Ã O  D O  T R Â N S I T O  D E
P R O D U T O S  A G R O P E C U Á R I O S

40,9 toneladas

186.388
animais fiscalizados 
em trânsito irregular

20,8 toneladas
de produtos inutilizados

Os produtos apreendidos pela Seagri-DF durante o
transporte e com potencial risco à saúde das pessoas
são destinados à inutilização, por serem impróprios
para consumo.

FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS 
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Defesa
Agropecuária

“A ideia do Adote um Animal é dar um
novo lar, com condições adequadas,
cuidados e carinho a esses animais.
Com isso eles conseguem desenvolver
melhor suas habilidades naturais. Além
disso, buscamos sensibilizar a sociedade
sobre a importância do acolhimento
desses animais”, Danielle Araújo,
subsecretária de Defesa Agropecuária
da Seagri-DF.

A P R E E N S Ã O  D E  A N I M A I S

animais
recolhidos

920

animais 
doados

205

Por meio do Projeto Adote um Animal, cavalos,
mulas e bois apreendidos pela Seagri-DF soltos em
vias públicas do Distrito Federal e que não foram
reclamados pelos proprietários podem ser
adotados. A iniciativa possibilita que os animais de
grande porte abandonados recebam um novo lar.

O serviço prestado pela Seagri-DF consiste na
captura de animais de grande porte soltos em vias
públicas do Distrito Federal. Os animais recolhidos
são transportados ao curral de Apreensão de
Animais da Seagri-DF, onde permanecem
apreendidos até realização de exames e pagamento
de multa e despesas pelo proprietário dos animais.

A apreensão de animais de grande porte soltos em
vias públicas evita acidentes no trânsito e ajuda a
controlar a disseminação de doenças para outros
animais e para as pessoas. Qualquer cidadão pode
solicitar o recolhimento desses animais.



103

11

1.640 113,5 
mil

1.017

toneladas de alimentos
inspecionados
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Defesa
Agropecuária

“O selo de inspeção é uma garantia ao
consumidor de que aquele produto é
fiscalizado pelo Estado, de que existe
um controle rigoroso na fabricação
daquele produto, buscando a
segurança e qualidade do alimento.
Dessa forma, o selo da Dipova ou Sisbi
agregam valor aos produtos das
agroindústrias registradas, permitindo
a abertura de mercados, gerando
emprego, renda e o desenvolvimento
da região”, Marco Antônio Martins,
diretor de Inspeção da Seagri-DF.

Um importante avanço na legislação sanitária foi a
publicação do Decreto Nº 41.891, de 2021, que
prevê simplificações e tratamento diferenciado aos
estabelecimentos de pequeno porte processadores
de produtos de origem animal, vinho, polpa e suco de
frutas, localizados no Distrito Federal.  O principal
objetivo do regulamento é criar condições
diferenciadas para que pequenas empresas possam
obter o registro sanitário, tornando-se mais
competitivas no mercado. 

I N S P E Ç Ã O  D E  P R O D U T O S  D E
O R I G E M  V E G E T A L  E  A N I M A L

agroindústrias
registradas na Dipova

agroindústrias com
registro SISBI

inspeções em produtos
de origem animal

124

inspeções em
agroindústrias de bebidas

amostras de
produtos coletadas

7.098

análises laboratoriais
de produtos realizadas

Em 2020, a Diretoria de Inspeção de Produtos de
Origem Vegetal e Animal da Seagri-DF, a Dipova,
iniciou a inspeção em agroindústrias de bebidas no
Distrito Federal, como cervejas artesanais, vinho, 
 cachaça e sucos, por meio de convênio com o
Ministério da Agricultura. Com essa nova atribuição,
houve uma ampliação na atuação da Dipova.

Outro avanço foi a obtenção, em 2022, da
equivalência do Serviço de Inspeção do Distrito
Federal junto ao Ministério da Agricultura na
adesão ao Sisbi (Sistema Brasileiro de Inspeção
de Produtos de Origem Animal) para pescados e
ovos. Os estabelecimentos do DF que
conquistam o selo SISBI podem comercializar
seus produtos em todo o Brasil.

http://www.agricultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/03/DECRETO-No-41.891-DE-10-DE-MARCO-DE-2021.pdf
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Defesa
Agropecuária

“É importante que a população
denuncie situações de abate,
processamento e transporte
irregular de animais e produtos,
e da presença de animais de
grande porte soltos em vias
públicas do DF. Com essa
parceria temos mais resultados
positivos na proteção da
segurança dos alimentos que
chegam à mesa dos
consumidores”, Danielle Araújo,
subsecretária de Defesa
Agropecuária da Seagri-DF.

A possibilidade da população informar a presença
de animais de grande porte, como bovinos e
equinos, soltos em vias públicas do DF, via
WhatsApp, sem  a necessidade de registrar a
denúncia por meio da Ouvidoria do GDF,
contribuiu significativamente para o aumento do
número de denúncias recebidas.

A T E N D I M E N T O  A  D E N Ú N C I A S
R E L A C I O N A D A S  À  A T U A Ç Ã O  D A
D E F E S A  A G R O P E C U Á R I A

223
denúncias

recebidas via
Ouvidoria

2.311
denúncias

recebidas por
WhatsApp

100%
das denúncias   

atendidas
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Defesa
Agropecuária

“A Secretaria da Agricultura
não tem interesse em multar,
em fazer receita em cima de
produtores rurais nem das
pequenas empresas. Temos o
trabalho de orientar, para que
as pessoas trabalhem com
segurança, qualidade e dentro
da legalidade”, Candido Teles,
secretário de Agricultura.

Além da realização e participação em atividades presenciais e
virtuais de educação sanitária em eventos como encontros,
fóruns, palestras e seminários, a Defesa Agropecuária da
Seagri-DF produziu diversos materiais digitais educativos,
como vídeos, cards e fôlderes, divulgados por meio das redes
sociais institucionais. Outro destaque foi a publicação do
relatório da pesquisa de educação sanitária, em 2020. Os
conteúdos tiveram repercussão bastante positiva nos canais
de comunicação e contribuíram para o fortalecimento da
imagem da Seagri-DF e alcance das metas institucionais.

E D U C A Ç Ã O  S A N I T Á R I A

Encontro Distrital
da Agroindústria

Fórum Distrital
de Febre Aftosa

2 edições (2019 e 2022)
270 participantes

4 edições (2019 a 2022)
200 participantes

Encontro Acadêmico de
Defesa Agropecuária

2 edições (2019 e 2021)
200 participantes

"A Educação Sanitária é um braço muito
importante da atuação do Serviço de Defesa
Agropecuária. É educando os produtores rurais,
empresários e consumidores que sensibilizamos
para uma produção responsável e um consumo
consciente", Danielle Araújo, subsecretária de
Defesa Agropecuária da Seagri-DF.

1.400
participantes em atividades de
educação sanitária
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Rural Sustentável do
Distrito Federal
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Elaboração do Plano de Desenvolvimento
Rural Sustentável do Distrito Federal

Em junho de 2022 foi lançado o DF Mais Agro, o Plano de
Desenvolvimento Rural Sustentável do Distrito Federal.
Elaborado pela Seagri-DF e outras 24 instituições
distritais, federais e entidades representativas do setor
produtivo, o documento reúne desafios e diretrizes para o
desenvolvimento rural sustentável nos próximos 20 anos.

“Por que a área urbana pode ser
planejada e a rural não? Esse não é
um projeto de governo. É um projeto
de Estado. São 20 anos de Plano à
disposição da sociedade, que foi
feito por todos os parceiros que têm
assuntos relacionados à área rural. 

Dividido em oito eixos temáticos, o plano propõe
estratégias integradas em prol do desenvolvimento do
Distrito Federal, em consonância com os indicadores
brasileiros para os objetivos de desenvolvimento
sustentável das Organizações das Nações Unidas (ONU).

Temas como infraestrutura rural, agricultura familiar,
abastecimento e comercialização dos produtos, defesa
agropecuária e os aspectos territorial, social, ambiental e
econômico são abordados no DF Mais Agro.

Esse é um trabalho
minucioso, para dar
o resultado que a
população merece
e precisa”, Candido
Teles, secretário
de Agricultura.

https://www.adasa.df.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2131-adasa-participa-do-lancamento-do-plano-de-desenvolvimento-rural-sustentavel-do-distrito-federal
https://www.adasa.df.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2131-adasa-participa-do-lancamento-do-plano-de-desenvolvimento-rural-sustentavel-do-distrito-federal
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Fortalecer o setor agropecuário por meio da
criação de dois Polos Agroindustriais

Em janeiro de 2021 foi lançado o edital do Polo agroindustrial do
de Desenvolvimento do Programa de Assentamento Dirigido do
Distrito Federal (PAD-DF). São 21 lotes, distribuídos em 89
hectares, onde as empresas vencedoras poderão se instalar e
oferecer produtos e serviços voltados para o agronegócio.

O objetivo dos Polos Agroindustriais é dar oportunidades para o
desenvolvimento agroindustrial e tecnológico do DF, promover a
geração de emprego e renda e auxiliar o produtor rural com
empresas que possam oferecer produtos, serviços e soluções
para alavancar o desenvolvimento do mercado agropecuário local
e regional. A modernização das atividades agropecuárias e a
integração de atividades já consolidadas também são benefícios
esperados com a consolidação dos Polos.

"Essa é uma forma de atrair
empresas relacionadas ao
agronegócio para o DF. Para
isso separamos duas grandes
áreas. O objetivo é promover
o desenvolvimento da região e
reduzir custos de produção”,
Luciano Mendes, secretário-
executivo de Agricultura.

Um ano depois foi aberto o edital de Chamamento Público nº
01/2022, a fim de selecionar empreendimentos para instalação
no Polo Agroindustrial do Rio Preto. São 13 lotes empresariais.

As primeiras empresas devem começar a se instalar nos Polos já
no início de 2023.



"Crescemos muito, mas o governo quer fazer muito mais pela
área rural do DF. Temos alguns desafios ainda, como o
asfaltamento de algumas estradas rurais, a construção de mais
canais de irrigação, a questão da energia e telefonia rural e a
melhoria da segurança e comunicação no campo.

Nos próximos anos, teremos que discutir a questão da água no
Distrito Federal, que está prevista no Plano de Desenvolvimento
Rural Sustentável. Esse é um plano que se esperava há mais de
dez anos, e que foi feito por esse Governo, com planejamento
para os próximos 20 anos, e que agora está à disposição de toda
a sociedade.

Avançamos muito, mas queremos avançar muito mais na
segunda etapa deste Governo. E queremos avançar em parceria
com o pequeno agricultor, com a agricultura familiar, com o
médio produtor, com os grandes produtores e integrando
esforços com as instituições parceiras e com as organizações
sociais de produtores rurais. 

É um sonho do Governo que o produtor rural seja dono de sua
propriedade. Este é um grande desafio e um compromisso do
Governo para que Brasília se consolide como uma grande área
rural, nas mesmas condições de outros Estados.  A paz social no
campo se adquire com a segurança jurídica, e segurança jurídica
é ser dono da sua propriedade. 

É nesse caminho que vamos para transformar o campo,
transformar Brasília e tornar a área rural do DF a melhor do
Brasil para se produzir e viver".
 
Candido Teles, secretário de Agricultura do Distrito Federal
(dezembro de 2022)




