Plano de Prevenção e Combate a
Incêndios Florestais- PPCIF
Sistema de parcerias institucionais que visa à
proteção do Cerrado contra os incêndios
florestais.

Enfrentamento da Crise Hídrica
Foram estratégias e ações adotadas pelo
Governo
do
Distrito
Federal
para
o
enfrentamento da crise hídrica, que teve início
em 2016.
No meio rural foram planejadas as seguintes
ações:
aplicação
de
novas
tecnologias
poupadoras de água; contratação dos serviços
de engenharia para revitalização dos canais que
abastecem os reservatórios afetados pela Crise;
campanhas educativas para consumo racional
dos recursos hídricos e novos modelos
experimentais de manejo de irrigação para
agricultores. Tudo isso, aliado à administração
de conflitos no uso da água e nos usos
alternativos dos recursos hídricos, como por
exemplo, captação de águas da chuva.

Procure um técnico da EMATER no
escritório que atende a região onde
se localiza sua propriedade para
aderir a esses projetos e também
para planejar seu imóvel rural
conforme a legislação ambiental
vigente.
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DESENVOLVIMENTO RURAL
SUSTENTÁVEL

Gerência de Meio Ambiente
A Gestão Ambiental é uma das diretrizes que a
Emater-DF vem desenvolvendo para adequar os
imóveis rurais à legislação ambiental vigente.
O objetivo é minimizar os impactos ambientais
resultantes dos processos de produção
agropecuária das propriedades rurais no Distrito
Federal.
A Emater-DF tem papel fundamental na consolidação do desenvolvimento sustentável como
processo de extensão rural no fator de mudança
às ações da ética socioambiental.
Os vários trabalhos com a participação da
Emater-DF
em
projetos
interinstitucionais
objetivam a gestão ambiental da área rural do
Distrito Federal identificados com a demanda
das cadeias produtivas agropecuárias para dar
os subsídios necessários ao processo de gestão
ambiental do imóvel rural. Os projetos
interinstitucionais são melhor explanados neste
folder.

Adequação Ambiental do Imóvel Rural
Consiste em adequar o imóvel rural conforme as
exigências das Legislações ambientais vigentes.

Cadastro Ambiental Rural-CAR
O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um registro
público
eletrônico,
de
âmbito
nacional,
obrigatório para todos os imóveis rurais.
A inscrição no CAR é realizada por meio de
software específico que pode ser obtido no site
do Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SICAR
(www.car.gov.br) e deverá contemplar os dados
do proprietário, possuidor rural ou responsável
direto pelo imóvel rural, a respectiva planta
georreferenciada do perímetro do imóvel, das
áreas de interesse social e das áreas de utilidade

pública, com a informação da localização dos
remanescentes de vegetação nativa, das Áreas
de Preservação Permanente, das Áreas de Uso
Restrito, das áreas consolidadas e da localização
das Reservas Legais.

A Emater-DF auxilia, gratuitamente,
a inscrição no CAR de imóveis rurais
de até 20 hectares localizados no
Distrito Federal.

Comitês de Bacias Hidrográficas
É considerado o “Fórum das Águas”, onde
representantes dos diferentes setores e
atuações, se reúnem para debater, deliberar e
executar ações de interesse comum da gestão
do uso da água de uma bacia hidrográfica.
A gestão do uso da água é de responsabilidade
compartilhada entre os usuários e o poder
público.

Campanha de Embalagem de Agrotóxicos
Programa Reflorestar
Visa apoiar a reabilitação ambiental das áreas
rurais do DF, em consonância com o Sistema
Agricultura do Distrito Federal, formado pela
Seagri-DF, Emater-DF e Ceasa-DF.
O programa fornece mudas nativas do cerrado
para a recuperação das Áreas de Preservação
Permanente (APP) e recomposição de Reserva
Legal (RL), visando a adequação ambiental dos
imóveis rurais.

Programa Produtor de Água
É uma iniciativa da ANA (Agência Nacional de
Águas)
que,
por
meio
de
parcerias
interinstitucionais, objetiva apoiar projetos que
promovam a redução da erosão dos solos e do
assoreamento de mananciais no meio rural.
O Programa oferece gratuitamente as condições
necessárias para a recuperação dos solos e de
vegetações nativas, e ainda, remunera os
produtores rurais que aderirem ao Programa
pelos serviços ambientais prestados (Pagamento
por Serviços Ambientais-PSA).
No Distrito Federal foram escolhidas as bacias
do Pipiripau e do Descoberto para execução do
programa.

Este é um projeto da Emater-DF com apoio da
Aeagro e Seagri-DF. Objetiva a destinação final
adequada das embalagens vazias de agrotóxicos
presentes nas propriedades rurais do Distrito
Federal.
A
responsabilidade
da
campanha
é
compartilhada com todos os envolvidos na
cadeia produtiva que ocorre com a articulação
dos produtores rurais, comerciantes, fabricantes
e Poder Público.

