
OS POLOS AGROINDUSTRIAIS 

Os polos agroindustriais do Distrito Federal foram concebidos objetivando 

a geração de empregos e a redistribuição de renda, não exclusiva nem 

necessariamente agrícolas, propiciando a verticalização e a agregação de valor à 

produção local, com a adoção de tecnologias inovadoras e contribuindo para o 

desenvolvimento da economia rural. Dentre os resultados esperados dos polos 

está uma reversão no atual cenário de aumento dos custos de produção, além de 

redução nos preços de venda, com vistas ao atendimento do mercado e à 

substituição de importações. 

A implantação dos polos agroindustriais do PAD-DF e do Rio Preto está 

sendo coordenada pela SEAGRI, em áreas rurais estratégicas, que se destacam 

nacionalmente como produtoras de grãos. A implantação de ambos os polos está 

prevista para o primeiro semestre de 2021. 

O Polo do Rio Preto, criado pelo Decreto 22.452/2001 e alterado pelo 

Decreto nº 37.861, com área total de 75,29 hectares, em Zona Rural de Uso 

Diversificado, prevê a instalação de 12 novos empreendimentos, focados na 

revitalização e fortalecimento das cadeias produtivas locais. 

O Polo do PAD-DF, criado através do Decreto n° 37.937/2016, com área 

total de 328,95 hectares e área útil de 89,96 hectares, em Zona Rural de Uso 

Controlado, está programado para instalação de 9 novos empreendimentos. 

 

Responsável pelo projeto de implantação:  

José Lins de Albuquerque Filho.  Diretor de Gestão de Parques. 

SEAGRI/SDR/DIPARQUES.   Fone (61) 3051-6386 

 

O POLO RURAL 

O Polo Rural, embasado por uma parceria entre a Secretaria de Agricultura, 

Abastecimento e Desenvolvimento Rural – SEAGRI e o Departamento de Estradas de 

Rodagem – DER, sob a coordenação da SEAGRI, foi criado como parte do Programa GDF 

Presente, com vistas à recuperação e manutenção das estradas rurais do Distrito 

Federal. 

O Polo Rural tem focado prioritariamente na melhoria das estradas incluídas no 

“Caminho das Escolas”, objetivando propiciar mais conforto aos alunos que trafegam 

nessas vias todos os dias, bem como aos moradores das comunidades rurais, sujeitos à 

poeira e às más condições de rodagem. Adicionalmente, tem promovido a capacitação 

de operadores das Administrações Regionais e de trabalhadores rurais, na operação de 

tratores agrícolas, para a manutenção de vias e praças públicas.  



Os serviços realizados em 2020, nos meses de maio e junho (período de 1 a 19), 

constam das planilhas em anexo. 

 

Coordenador do Polo Rural: 

Coordenador: Odilon Vieira Júnior. Subsecretário de Desenvolvimento Rural 

SEAGRI/SDR/DIPARQUES.  fone: 3051-6386 

Apoio:  José Voltaire Peixoto. Diretor de Mecanização Agrícola. Fone 3051-6314 

 José Lins de Albuquerque Filho. Diretor de Gestão de Parques. Fone 3051-6386 

 


