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DOCUMENTOS PARA CADASTRO NA DEFESA AGROPECUÁRIA 

 

Pessoa física: 

 

• Documento de identificação com foto, válido em todo território nacional; 

• Comprovante de residência para envio de correspondência, por exemplo: conta de luz, água ou 

telefone, ou documento assinado de próprio punho conforme legislação distrital vigente. 

• Cadastro de Pessoa Física (CPF) do proprietário da propriedade; 

• Documento que comprove que a propriedade pertence a determinado produtor, por exemplo: 

cessão de direito, escritura, posse, etc; 

• Correspondência na qual seja possível verificar o CEP da propriedade, sugestão: conta de luz. 

• CAR - Cadastro Ambiental Rural. 

 

Pessoa jurídica: 

 

• Contrato social da empresa ou associação (representantes legais); 

• Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is), válido em todo território 

nacional; 

• Comprovante de residência para envio de correspondência ou documento assinado de próprio 

punho conforme legislação distrital vigente, por exemplo: conta de luz, água ou telefone da 

empresa ou de um dos representantes legais. 

• Cadastro de Pessoa Física (CPF) do(s) representante(s) legal(is); 

• Documento que comprove que a propriedade pertence à pessoa jurídica: cessão de direito, 

escritura, posse, etc; 
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• Correspondência na qual seja possível verificar o CEP da propriedade, sugestão: conta de luz. 

• CAR - Cadastro Ambiental Rural  

 

Arrendatário: 

• Contrato de arrendamento da propriedade com reconhecimento de firma;  

• Documento de identificação do arrendatário com foto, válido em todo território nacional; 

• Cadastro de Pessoa Física (CPF) do arrendatário. 

• Comprovante de residência para envio de correspondência, por exemplo: conta de luz, água ou 

telefone. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: o cadastro somente será liberado após toda a documentação estiver completa e validada 

por servidor responsável pelo cadastro. 
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Locais e horários de atendimento ao público 
 
 
Núcleo Operacional Leste – NOP LESTE 

  

  

1 - Planaltina: Avenida Independência, Quadra 2, Setor Comercial Central 

(61) 3389-3738 (whatsapp) 

E-mail:nucleoleste@seagri.df.gov.br 

Horário de atendimento: De segunda-feira a sexta-feira de 8h às 12h e 13h às 17h 

  

2 - Sobradinho: Quadra 8, Área Especial 3 

(61) 3487-1438 

E-mail:nucleoleste@seagri.df.gov.br 

Horário de atendimento: De segunda-feira a sexta-feira de 8h às 12h e 13h às 17h 

  

  

Núcleo Operacional Oeste – NOP OESTE 

  

1 - Brazlândia: Setor Tradicional, Quadra 24, Lote 3 

(61) 3391-6426 

Atendimento terça e sexta 

Horário de atendimento:  9h às 12h e 13h às 16h 

E-mail: nucleooeste@seagri.df.gov.br 

  

2 - Gama: Administração Regional, Área Especial s/n, Setor Central 

(61) 3384-0116 

Atendimento segunda e quinta 

Horário de atendimento: 9h às 12h e 13h às 16h 

E-mail: nucleooeste@seagri.df.gov.br 

  

3 - Samambaia: Quadra 302 conjunto 13, lote 05, Admin. Regional, salas 6 e 10 

(61) 3484-3484 (whatsapp) 

E-mail: nucleooeste@seagri.df.gov.br 

Horário de atendimento: De segunda-feira a sexta-feira de 8h às 12h e 13h às 17h 

 

 

SEDE – DISAF 

 

1 - Endereço: Parque Estação Biológica, s/nº, Sede da Defesa Agropecuária na Seagri-DF. 
(61) 3340-3862 

E-mail: falecomadefesa@seagri.df.gov.br  

Horário de atendimento: De segunda-feira a sexta-feira de 8h às 12h e 13h às 17h 
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