


15 de maio de 2014 

PMI -Procedimentos 

5 de maio de 2015 

Publicado o edital de chamada pública pela Secretaria de 

Estado de Governo- 2 proponentes e 1 estudo entregue 

Assunção do projeto pela Secretaria de Desenvolvimento 

Sustentável 

20 de março de 2016 
Autorização do CGP para assunção 

e revisão do projeto pela TERRACAP 

30 de abril de 2019 Autorização do CGP para nova modelagem- Novo sistema 

viário da barragem do lago Paranoá 

27 de novembro de 2019 

Publicado o Aviso da Consulta Pública 

Autorização do CGP para assunção do projeto pela SEMOB 

06 de novembro de 2020 



PMI -Procedimentos 

Consulta e 

Audiência 

Pública 

• Dar publicidade aos estudos 

• Receber contribuições e esclarecer 

dúvidas 
• Avaliar as contribuições 

Encaminhamento ao  

TC-DF 

Aprovação 

do CGP 
Publicação do Edital 

de Licitação 

• Adequar o projeto ao público usuário 



DF-001- Anel Viário 

Simples 
Dupla 
Projeto 

 A rodovia DF-001 tem um traçado 

radial que compreende as regiões 

do Plano Piloto, Cruzeiro, 

Sudoeste/Octogonal, Lago Norte, 

Lago Sul, Jardim Botânico, Guará, 

SIA, SCIA, Candangolândia, 

Águas Claras, Núcleo 

Bandeirante, Park Way, Riacho 

Fundo I, Riacho Fundo II, 

Taguatinga e Paranoá.  

Rodovia DF-001 

 Na passagem sobre a Barragem do 

lago Paranoá, a DF-001 é 

interrompida.  



 A via apresenta características de uma rodovia de serviço, sendo uma 

pista de mão dupla com uma faixa por sentido e sem acostamento, com 

velocidade operacional de 60 km/h em um sentido e 40 km/h no sentido 

oposto.  

 

Barragem do Paranoá 



 Circulam na via sobre a Barragem quase 30 mil veículos por dia (SRDF-

2019). 

 

 O tráfego de caminhões acima de dois eixos é proibido e assim as rotas 

alternativas para os motoristas ficam bem mais longas em função dessa 

interrupção. 

 

 Em 2019 o MPDFT ajuizou ação civil pública (PJE 0700881-

46.2019.8.07.0018) para impedir o tráfego de veículos nessa via alegando 

que o transito intenso no local pode provocar o rompimento da barragem e 

pede que o DF construa uma nova ligação na DF-001. 

 

Barragem do Paranoá 



Rotas alternativas de tráfego para caminhões com mais de 2 

eixos evitando a barragem do Paranoá 

Barragem 
Paranoá 



Com base no registro de 

trânsito do site Waze, tem-se 

no trecho de implantação do 

projeto, em um dia típico 

(segunda-feira) de uma 

semana qualquer um trânsito 

com congestionamento. 

 

 

Trânsito registrado as 7h30. 

 



Sentido Plano 

09/11/2020 

07:30 



Sentido Plano 

09/11/2020 

07:30 







O mesmo foi verificado ao 

final do dia, também em um 

dia típico (segunda-feira) de 

uma semana qualquer. O 

congestionamento foi 

verificado no sentido e lado 

oposto da barragem. 

 

Trânsito registrado as 

17h30. 

 



Sentido 

Itapoã 

09/11/2020 

17:20 



Sentido 

Itapoã 

09/11/2020 

17:20 



 Aumento 

significativo da 

ocupação e da 

população 

 

 Deterioração do 

nível de serviço da 

via 

 

Paranoá, Itapoã e Jardim Botânico 



Barragem 
Paranoá 



Projeto 

-Complementação da DF-001 

-Ponte- alternativa à barragem 



Vias existentes 

Via Ponte Paranoá 

PONTE JK 

PARANOÁ 

ALTIPLANO LESTE 

LAGO SUL 



Novo Traçado 

PONTE JK 

PARANOÁ 

LAGO SUL 



 Classificada como rodovia A1- acessos controlados, mas permitidos, 

intercessões em nível, sem a presença de vias marginais (Trecho da 

DF-001 definido como via Arterial). 

 2 Pistas de mão única com duas faixas (3,50m) de rolamento por 

sentido e acostamento (2,5m) em um lado (seção tipo para a DF-

001 neste trecho). 

 Terreno montanhoso, rampa máxima 8% - em situações 

excepcionais 10% (665 metros) (IP-03 Instrução de Projeto 

Geométrico). 

 Velocidade operacional 60 km/h. 

Projeto viário 





 A ponte estará inserida em segmento rodoviário com gabarito 

transversal de pista dupla composta por duas faixas de rolamento em 

cada sentido e passeios laterais.  

 Diante das condicionantes topográficas desfavoráveis o greide da 

rodovia, no segmento ponte, se desenvolverá em curva vertical côncava 

assimétrica sobre a parte mais profunda da ravina.  

 Este fato impõe ao greide alturas da ordem de 28 metros e declividades 

próximas a 5% nos segmentos extremos da obra.  

Ponte da DF-001 







A ponte construída em 

concreto armado moldado “in 

loco” e longarinas pré-

fabricadas de concreto 

protendido 

• Vãos de até 40 m 

• Pilar mais alto de 27 m 

• Extensão total de 380 m 

 

 



Pista dupla com 4 faixas e 

passagem para pedestres 

• Largura total de 20,2 m 

 



Diretrizes para Licenciamento Ambiental 



 PPP administrativa 

 Licitação Nacional 

 Responsabilidades do Privado : 

 Construir a nova ponte sobre o Paranoá. 

 Construir a ligação do trecho interrompido da DF-001 entre o 

Jardim Botânico e o Paranoá. 

 Duplicar trechos da DF-001 no Jardim Botânico 

 Executar os serviços de conservação e manutenção das 

novas vias e da nova ponte sobre o Paranoá. 

 Aporte do poder público: 

 Imóvel – Direito de exploração imobiliária 

 

Características da PPP 



 Valor estimado do Contrato: R$ 230 milhões  

 Prazo do contrato: 17 anos 

 Prazo para a construção da via: 2 anos 

 Garantia da Proposta: 1% do valor do investimento 

 TIR: 10,53% 

 Payback: 16 anos 

 

 

Características da PPP 



PREVISÃO DE INVESTIMENTOS 

CAPEX  R$   229.918.222,81  

OPEX  R$     42.340.419,36  

OPEX (MENSAL)  R$                   294.030,69  

Total  R$   272.258.642,17  

Investimentos 



Principais obrigações 

Concessionária Poder Público 

Pagamento da Torna 

Constituir SPE Imobiliária Disponibilização do Imóvel 

Projeto executivo Aprovação projetos 

Execução da obra  

Fiscalização Manutenção e conservação  da 

infraestrutura (desempenho) 

Entrega dos marcos Desalienação do imóvel (aporte) 

Levantamento das áreas ocupadas Desapropriação das áreas 

Realocação de interferências Interface com órgãos 

governamentais Expedição das licenças ambientais 

Avaliação do desempenho Pagamento da contraprestação 



JARDIM BOTÂNICO 

PONTE JK 

LAGO SUL 

BARRAGEM 
PARANOÁ 

Área total = 317,91 ha 

 
Localizada em zona destinada 

a atender a demanda 

habitacional do DF. 

(PDOT, Art. 135) 

 



Imóvel 
Investimento 

em obras  
Custos de 

manutenção 

Proposta = CAPEX + 4 * Torna – Contraprestação 

Será classificado em primeiro lugar o 

LICITANTE que apresentar o maior valor da 

TORNA e o menor valor da 

CONTRAPRESTAÇÃO, conforme FÓRMULA: 

Critério de Julgamento 



 Habilitação Jurídica 

 Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 Qualificação econômico-financeira 

 Qualificação Técnica 

 Comprovar experiência em obras e serviços compatíveis 

com a infraestrutura viária proposta. 

 

Critérios de Habilitação 




