
GDF PRESENTE
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Foto: Polo Central - GDF Presente fazendo
poda de árvores no Cruzeiro



A recuperação de 2,6 mil km de estradas rurais nos últimos dois anos tem
melhorado as condições de escoamento da produção agropecuária do Distrito
Federal. Reduz perdas por dificuldades de transporte e beneficia quem depende de
serviços que só chegam ao campo por vias públicas de chão.
Essas ações são realizadas pelo Polo Rural do GDF Presente, composto por
máquinas e trabalhadores da Emater-DF, Secretaria de Agricultura (Seagri),
Departamento de Estradas e Rodagem (DER-DF), Novacap e administrações
regionais.
Motoniveladoras, pás-carregadeiras, rolos compactadores e outros equipamentos
são utilizados para nivelar o leito das estradas e preparar o terreno para enfrentar
a força da água das chuvas. Para tanto, constroem “bigodes” (uma espécie de
escorredeira), baciões (reservatórios ao lado da estrada onde a água se acumula),
quebra-molas e outras estruturas adequadas para preservar a ligação entre campo
e cidade.
Todas as regiões administrativas do DF foram beneficiadas pelas obras com a
garantia de escoamento de produtos para o consumo. 
Para o subsecretário de Desenvolvimento Rural da Seagri, Odilon Vieira Júnior, o
objetivo do Polo Rural do GDF Presente é otimizar a utilização de equipamentos
dos vários órgãos governamentais.
“Estamos somando parcerias para obter resultados mais rápidos e eficientes
para a população”, explica. O trabalho é coordenado pelo subsecretário, que
recebe demandas das comunidades rurais e organiza de acordo com a
capacidade das instituições. “O trabalho é feito de forma integrada, onde
todos ganham”, acrescenta Odilon.

 

2,6 mil km de estradas rurais
recuperadas colaboram para
melhoria da mobilidade na

área rural  

Fonte: Agência Brasília



GDF
Presente

Foto: Polo Central Adjacente III - Barco"Papaguapé", da Caesb, 
faz limpeza nas margens do pier do Deck Sul.  



POLO CENTRAL

A primeira semana de março foi de muitas ações do GDF Presente no Cruzeiro: 
• Troca de grelhas de concreto no Cruzeiro Center;
• Poda de árvore na 1603 do Cruzeiro Novo;
• Iniciada a revitalização do parquinho da quadra 1505 do Cruzeiro Novo, com a troca
da areia;  
• Poda de árvores e limpeza nas quadras 2 e 3 do Cruzeiro Velho;
• Limpeza de becos, meio-fio e vias na quadra 6 do Cruzeiro Velho;
• Pintura de meio-fio feita pelo SLU;
• Construção de calçada na quadra 501 do Cruzeiro Novo;
• Continuidade na obra de revitalização de beco na quadra 8 do Cruzeiro Velho;
• Recolhimento de 180 toneladas de entulho e inservíveis.

CRUZEIRO

ESTRUTURAL / SCIA 

Recolhimento de 165 pneus
das ruas e borracharias Operação Buraco Zero

De 8 a 12 de março, foram recolhidas aproximadamente 200 toneladas de restos
de poda, inservíveis e entulho. Na revitalização das vias, foram 12,7 toneladas de
massa asfáltica. Para completar as ações, equipe da administração regional lavou a
praça de quiosques no setor Leste e a entrada da feira permanente, e a Novacap
fez poda de árvores e corte de eucaliptos na Cabeceira do Vale.

Retirada de entulho



POLO CENTRAL ADJACENTE I

LAGO SUL

LAGO NORTE

O Polo Central Adjacente I
contou com a parceria dos
reeducandos da Secretaria de
Administração Penitenciária
(Seape) para a limpeza da
cidade. O trabalho feito na
região administrativa resultou na 

A área rural também recebeu o GDF Presente
que fez o nivelamento de estrada vicinal no
Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo e Urubu
Baixo.

retirada de 360 toneladas de lixo verde, entulho e inservíveis.
Outra ação foi roçagem em várias áreas. 

  Retirada de entulho e
lixo verde na QI 11

Desobstrução de rede de água
pluvial na QI 15, em frente a

chácara 57

De 4 a 11, as ações na
cidade foram de
limpeza. Muito lixo verde
e entulho foi retirado da
região, somando um
total de 148  toneladas
de sujeira retirada do
Lago Sul.



POLO CENTRAL ADJACENTE II

As ações de manutenção e revitalização do GDF
Presente em Águas Claras incluíram:
• Capina, limpeza e manutenção no parquinho
da quadra 101;
• Limpeza geral na Praça Colibri;
• Lavagem de pontos de ônibus;
• Manutenção de bocas de lobo;
• Retirada de entulho e inservíveis do pátio de
obras da administração. O material foi levado
para a Unidade de Recebimento de Entulho do
SLU, na Estrutural; 
• Troca de lâmpadas na Avenida Boulevard Sul;
• Recolhimento de faixas irregulares;
• 105 toneladas de entulho retiradas das ruas; 
• Manutenção de vias com a aplicação de três
toneladas de massa asfáltica. 

ÁGUAS CLARAS

ARNIQUEIRA

Troca e limpeza de quatro tampas 
 de bocas de lobo na Rua Carnaúba,
quadra 301

Manutenção de via na Rua 25 Sul 

Dia 1º de março, o Polo manteve equipe em Vicente Pires que utilizou 80
toneladas de material para recuperação da Rua 12. 

Em Arniqueira, houve serviços de melhoria de estradas de terra, limpeza com o
recolhimento de inservíveis e lixo verde, tapa-buraco, limpeza de boca de lobo. A
semana de ações terminou com o recolhimento de 80 toneladas de entulho e sujeira.
Para recuperação das pistas, foram aplicadas 25 toneladas de massa asfáltica. 

 Melhoria na pista da SHA
conjunto 3, quadra 3, chácara 41

Tapa-buraco em ruas
da região

Terraplanagem em
vias não

pavimentadas



POLO CENTRAL ADJACENTE III

De 26 de fevereiro a 12 de março, foram aplicadas 38.790 toneladas de massa
asfáltica para recuperar as avenidas do Plano Piloto. No período, foram
recolhidas 348 toneladas de lixo.

PLANO PILOTO Com ações permanentes no Plano Piloto, na primeira
quinzena de março, o GDF Presente executou os
serviços:

Retirada de entulho e lixo verde. Uma ação constante
para não entupir as grelhas e bocas de lobo, que
impedem a vazão da água.  O trabalho foi intensificado
pelas equipes da Novacap que recolheram folhas e
galhos de árvores nas vias principais e nas entrequadras.

Uma faxina geral e reparos nos equipamentos de lazer
no Deck Sul contou com ação conjunta do Polo Central
Adjacente III, Administração Regional do Plano Piloto,
Novacap, Detran, SEAP, Caesb e SLU. Cerca de seis
toneladas de inservíveis jogados na área do Deck foram
recolhidos.

Construção de boca
de lobo para escoar a
chuva na Esplanada
dos Ministérios.

Março chegou com a continuidade do Buraco Zero. A W3
Norte foi uma das que recebeu a força-tarefa para tapar
todos os buracos. Outros locais das Asas Norte e Sul e Vila
Telebrasília também tiveram manutenção. 



POLO SUL

A pedido do governador Ibaneis Rocha, o
Polo Sul passou a primeira quinzena de
março em Água Quente, que faz parte da
região administrativa do Recanto das Emas.
Com o apoio da equipe do Polo Central
Adjacente II, as ações foram focadas na
recuperação de vias não pavimentadas, 
 que foram bastante prejudicadas pelas
chuvas, e na contenção de erosões que
surgiram. 
O GDF Presente realizou ajustes de vias não
pavimentadas na DF 280. A operação
Buraco Zero aplicou mais de 11 toneladas
de massa asfáltica nas vias da região.

RECANTO DAS EMAS

300 toneladas de material foram
usadas na terraplanagem e ajustes

das ruas não pavimentadas. 

Nos dias 3 e 4, equipe do Polo Central Adjacente II transportou 110 toneladas de
material da Administração Regional de Arniqueira para uso em diversas melhorias
das vias de Água Quente. 

Na entrada de Água Quente, o volume de chuva formou um grande bolsão de água. As
equipes do GDF Presente fizeram drenagem da água acumulada e construíram rede
fluvial para o escoamento da água e bocas de lobo. A obra vai evitar água parada e a
proliferação do mosquito transmissor da dengue. 



POLO SUL II 
GAMA

SANTA MARIA

O Polo Sul II concluiu os
trabalhos no Gama no dia 5 de
março, fechando duas semanas
com o recolhimento de 280 
 toneladas de entulho. 

Ações de limpeza marcam a
passagem do GDF Presente

As máquinas do GDF Presente recuperaram estradas de terra
e erosões em Ponte Alta Norte. Também, fizeram
terraplanagem na cercania do presídio feminino, de onde reti-

Na região do DVO,
material grosso foi
colocado para tampar
buraco que acumulava
água e era usado para
descarte irregular de
lixo.

raram troncos e entulho. Equipes do SLU fizeram capina nas avenidas principais, a
Novacap fez poda de árvores e a CEB trocou lâmpadas. Cerca de 73 toneladas de massa
asfáltica foram utilizadas em uma grande operação tapa-buracos.

Recuperação da malha viária 
da cidade

As intervenções do GDF Presente
em Santa Maria acontecem de 8
a 22 de março. Mutirões de
limpeza e operação tapa-buraco
estão sendo realizados na região
administrativa.



POLO NORTE

FERCAL

Patrolamento e recuperação de diversos pontos da estrada
que passa pelo Morro do Sansão, umas das ligações entre
Sobradinho II e Fercal. A via estava danificada devido às
intensas chuvas que caíram na região.

SOBRADINHO II

A limpeza na cidade retirou lixo e inservíveis das ruas e recolheu faixas
irregulares nas vias públicas. Ao final da temporada em Sobradinho II foram
retiradas 510 toneladas de material descartado irregularmente. 

As ações em Sobradinho II foram de 2 a 9 de março.
Operação tapa-buraco, limpeza, lavagem das paradas de
ônibus, poda de árvores e recuperação das estradas de terra
marcaram a passagem do GDF Presente.

Para recuperar as vias de Sobradinho II foram usadas
12 toneladas de massa asfáltica. A operação tapa-
buraco contou com apoio do DER. 

Na Fercal os trabalhos acontecem
focados na recuperação dos
estragos provocados pela chuva nas
comunidades Sonhém de Cima,
Catingueiro, Brocotó, Lobeiral,
Expansão do Engenho Velho,
Queima Lençol e Boa Vista. De 9 a
16, o Polo Norte trabalha em
parceria com a administração
regional, DER e Secretaria de
Agricultura. 

Recuperação de galerias
de águas pluviais na

Comunidade Lobeiral

Patrolamento e ajustes
de vias sem asfalto na
Comunidade Boa Vista

Lavagem dos pontos de ônibus na Comunidade Queima Lençol e DF 205 Leste,
recomposição de galeria de águas pluviais na Comunidade Sonhém de Cima, e
recuperação das estradas de terra na região estão entre as ações em andamento.



POLO LESTE
Muitos serviços de recuperação e manutenção de
equipamentos públicos e da infraestrutura urbana dependem
de materiais pesados, como areia e restos de construção civil. 

SÃO SEBASTIÃO

PARANOÁ

Transporte de 80
toneladas de areia para

manutenção dos parques
infantis

 Patrolamento e
nivelamento de estradas

do Núcleo Rural
Sobradinho dos Melos

Foram aplicadas seis
toneladas de massa

asfáltica na operação
tapa-buraco.

Grande operação com oito caminhões,
dois rolos pata, duas patrols, um caminhão
pipa, uma van de apoio e 20 trabalhadores
para conter uma erosão de oito metros de
profundidade na rua 13 do Capão
Cumprido. Também, foi feita a
compactação do solo e terraplanagem
com aplicação de 500 toneladas de restos
de construção civil e material grosso, como
pedras. 

Uma das ações do Polo Leste, durante a semana em que esteve no Paranoá, foi
transportar 300 toneladas de material doado pelo SLU para o pátio de obras da
administração daquela cidade, onde ficará armazenado para ser usado em ajustes das
vias não pavimentadas da região. 

De 5 a 12 de março, teve ainda poda de árvores,
recolhimento de pneus e inservíveis, transporte de 160
toneladas de material para o Parque Agropecuário da
cidade, terraplagem e ajustes de vias não
pavimentadas na avenida principal do Morro da Cruz, e
recuperaçao da rua 07 do bairro Bela Vista. 16.800
toneladas de massa asfáltica foram aplicadas para
recuperar as vias de São Sebastião.



 POLO OESTE
Uma das ações de destaque do Polo Oeste em
Samambaia foi a revitalização de áreas que eram
usadas para descarte irregular de lixo. Os antigos
lixões foram desativados pelo GDF Presente em
passagens anteriores pela cidade e, desta vez, as
equipes limparam os terrenos, fizeram a
manutenção do cercado com pneus para impedir o
acesso de carros e carroças e taparam buracos
feitos por carroceiros para despejar lixo.  Além
disso, mais um lixão foi desativado. Ele ficava na
quadra 516 de Samambaia Sul. 

Recolhimento de entulho na Área de Desenvolvimento
Econômico, próximo à rodovia BR - 060. Cerca de 70
toneladas de lixo foram recolhidas pelas equipes do
GDF Presente.

SAMAMBAIA

O Polo Oeste mantem equipes em Sol
Nascente e Pôr do Sol com máquinas
para recuperar as ruas não asfaltadas
de diferentes setores, que foram
muito danificadas pela chuva. 100
toneladas de resíduos de construção
civil foram usadas para recuperar três
quilômetros de vias nas ruas dos
trechos 2 e 3. Além do serviço de
patrolamento, os operários fecham
erosões espalhadas pela região. O
trabalho que está sendo feito em
parceria com a administração regional
da cidade para melhorar a mobilidade
beneficiará 100 mil moradores.  

SOL NASCENTE E
PÔR DO SOL



 POLO OESTE II  

Entre as ações de manutenção e revitalização do
GDF Presente em Taguatinga, de 5 a 15 de março,
teve:
• Poda de árvores na Avenida Hélio Prates e outros
locais;
• Reforma e recuperação do alambrado da quadra
poliesportiva da Praça da QNL 10/12;
• Continuidade de reforma e revitalização da Praça
da CNH 1/QNH com serviços de colocação de areia
na quadra de vôlei, recuperação de calçadas e
recolhimento de galhos de podas;
• Pintura da arquibancada na Praça da CNH 1/QNH;
• Manutenção de bocas de lobo;
• Tapa-buraco em vários endereços; 
• Limpeza e manutenção de bocas de lobo na QNG 8,
24, 36, 39 e 47;
• Pintura das grades de fechamento a acessos
irregulares no Taguaparque;
• Colocação de postes para iluminação pública no
Taguaparque;
• Retirada de entulho;
• Reforma e revitalização de quadra poliesportiva e
PEC no Setor CSG;
• Remoção de lixão no Setor C, próximo ao antigo
Clube CIT.

TAGUATINGA

Fresagem e recapeamento de
rua que liga o Pistão Norte à
Comercial Norte

Limpeza e manutenção de
canaleta para escoamento de
águas pluviais na QNL 3/5

Construção de calçadas com
bloquetes no estacionamento
do Setor QNC,  próximo ao HRT
e Hospital Anchieta

Fechamento de erosão nas margens do Parque
Ecológico Boca da Mata, em Taguatinga Sul. A ação
incluiu limpeza da área, reconstrução de calçadas e
desobstrução de bocas de lobo nos arredores. 



 POLO RURAL  
Na primeira quinzena de março, equipes do Polo Rural trabalharam na recuperação
de estradas em Planaltina, Fercal, Sobradinho, Gama, Ceilândia, Paranoá, Brazlândia,
Lago Norte e Riacho Fundo. 
O patrolamento para melhorar o tráfego foi feito em 154,8 km de estradas. A
manutenção contou com 202 viagens para encascalhamento,  423 bolsões e 794
bigodes. 
Os bolsões funcionam como reservatórios ao lado da estrada que servem para reter
a água da chuva e não deixá-la formar erosões. E bigodes são uma espécie de
escorredeira. A roçagem foi feita em 25,2 Km.

Roçagem na Rodovia DF - 430,
que passa por Brazlândia

Melhoria de estrada vicinal 
VC - 111, em Planaltina

Melhoria de estrada na DF - 220,
em Brazlândia. Foram patrolados
13,6 Km em três diferentes 
 trechos e construídos 231
bigodes para evasão da água da
chuva. 



Dengue 
Combate à 

Equipe do Corpo de Bombeiros faz
inspeção domiciliar em São Sebastião



O trabalho preventivo contra a proliferação do mosquito
transmissor da dengue segue em todas as regiões
administrativas. Nas primeiras semanas de março, o
Sanear Dengue esteve em São Sebastião, Guará e
Planaltina. 
Outra ação da Diretoria de Vigilância Ambiental para
reforçar o trabalho no combate à doença, foi a
capacitação de 60 militares que vão inspecionar todos os
imóveis militares do Exército em Brasília. 

Sanear Dengue

DF Livre de Carcaças

Foto: Ascom de Planaltina

Com a ação empreendida no dia 10
em Planaltina, chegou a 510 o total de
veículos retirados das ruas do DF por
meio da operação DF Livre de
Carcaças.
A identificação do material a ser
recolhido é feita pelos Conselhos
Comunitários de Segurança
(Consegs),  pela população e administrações regionais. 

Além da retirada, é feito um trabalho educativo com moradores e donos de
estabelecimentos que deixam as carcaças estacionadas em locais indevidos. Graças a
essa iniciativa de conscientização, durante o período em que as equipes estiveram em
Planaltina, 30 carros abandonados foram retirados das ruas. 
O material recolhido é levado para o depósito do 3º Distrito Rodoviário, do DER, onde os
agentes de Vigilância Ambiental aplicam soluções na água parada e fazem o controle
vetorial.

Com informações da Agência Brasília 



Parques 
Força-tarefa nos 

Poda de árvore no
 Parque Ecológico Paranoá 



O Parque Ecológico Paranoá está sendo revitalizado. Equipes da força-tarefa do
Governo do Distrito Federal estão no local realizando diversas reformas na
infraestrutura, como reparos e vistorias. O local é a 14ª unidade de conservação a
receber os trabalhos, que são coordenados pela Secretaria de Meio Ambiente (Sema) e
pelo Instituto Brasília Ambiental (Ibram).
O parque possui uma área de 38 hectares e, entre as ações de manutenção
programadas, estão incluídas troca de portões e reposição de cercas; limpeza e reparo
da pista de cooper e da ciclovia; reforma da sede, dos banheiros públicos, do coreto e
da quadra poliesportiva; reposição de areia no parque infantil; substituição de bancos
quebrados por novos; instalação de placas para educação ambiental; manutenção da
rede elétrica; entre outras. 
Também fazem parte da força-tarefa dos parques a Secretaria de Governo, a
Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), a Companhia Energética de
Brasília (CEB), o Departamento de Trânsito (Detran) e de Estradas de Rodagem
(DER/DF) e as Administrações Regionais.

Manutenção e pintura 
da sede 

Poda de árvores ao
 longo das ciclovias

Retirada de árvores 
mortas

Manutenção e troca de vasos 
sanitários  do banheiro coletivo

Reforma da caixa de 
gordura 
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