
AUDIÊNCIA 
PÚBLICA CLDF - 

Políticas de 
trânsito para a 
Avenida do Sol, 

na Região 
Administrativa do 
Jardim Botânico. 



BREVE HISTÓRICO

1. Via de 8 km de extensão, criada para ligar sítios, chácaras e fazendas dentro da 
antiga área rural de São Sebastião;

2. Começou a ser asfaltada pela própria comunidade de chacareiros ainda na 
década de 80. Sem apoio do estado, a comunidade foi fazendo por trechos de 
forma desordenada e sem conseguir prever o alto fluxo de veículos;

3. Com a falta de opções de moradia para a classe média do DF, várias chácaras e 
sítios, todos de particulares, começaram a se transformar em condomínios, 
porém, a via nunca foi alargada e continuou com o seu traçado original;

4. Atualmente é uma via praticamente sem pontos de ultrapassagem, sem 
acostamento, sem baia nos pontos de ônibus, muitas curvas, declividade 
acentuada e poucas alternativas de escape, sem faixa lateral de afastamento da 
via pública, não teve fiscalização dos órgãos públicos para disciplinar sua 
construção.



Principais Problemas - Análise Técnica:

A. Baixa fluidez: A via é de mão dupla, estreita, com dezenas 
de quebra-molas e poucos acessos, sem acostamento, sem 
alternativa em caso de socorro, quando qualquer problema 
ocorre com um veículo todo o trânsito fica travado, caminhões 
de carga pioram a situação, pouquíssimas áreas de escape, 
infraestrutura muito inferior à quantidade de veículos que 
recebe todos os dias;
B. Ocupação desordenada e falta de fiscalização: Vários empreendimentos 
estão sendo iniciados de forma desordenada, colégios, supermercados, novos 
condomínios, etc., tudo sem apresentação de RIT e piorando ainda mais a 
saturação da via, alguns desrespeitando a LUOS, à revelia do GDF;

C. Via perigosa e cheia de acidentes, principalmente em época de chuva: A 
captação de águas pluviais é feita em uma pequena parte da via, na maioria da 
pista ou tem uma calha rasa ou nada além das margens, com vários pontos de 
alagamento e aquaplanagem.



Principais Problemas - Análise Técnica:
D. Falta de ônibus e baias de espera: Há pouca opção de 
transporte público de qualidade, quando tem a frequência é 
baixa e para poucos pontos do DF. Além disso, muitas paradas 
de ônibus não tem recuo, ou seja, quando o ônibus para, todo 
o tráfego para junto;
E. Sinalização vertical e horizontal deficiente: Faixas apagadas, poucas placas de 
sinalização, quebra-molas mal pintados, pontos sem meio-fio, dentre muitos 
outros problemas;
F. Iluminação Pública deficiente: Em 2018 foi feita uma ampla substituição de 
postes e troca de lâmpadas antigas por lâmpadas de LED, porém, sem manutenção, 
a via atualmente está cheia de pontos escuros, aumentando a insegurança;

G. Falta de ciclovia e calçadas insuficientes: Não há faixas nem proteção para 
ciclistas, obrigando que a mobilidade seja apenas por carro e gerando insegurança 
para pedestres também, pois não há calçadas suficientes por toda a via, uma obra 
começou, mas não foi finalizada.





PRINCIPAIS PONTOS DE RETENÇÃO









PROPOSTAS ENCAMINHADAS PELA 
COMUNIDADE E NÃO ATENDIDAS



VIA ALTERNATIVA E 
DUPLICAÇÃO TRECHO DA 
ESTRADA DO SOL













PROPOSTAS ENCAMINHADAS PELA COMUNIDADE E NÃO ATENDIDAS

A. Aumento da fiscalização contra irregularidades: 
Principalmente nos empreendimentos sem licenciamento 
e ambulantes que vendem marmitas e lanches, fazendo 
que veículos parem no meio da pista;

B. Manutenção dos postes de iluminação pública: Imediato 
reparo dos atuais 51 postes defeituosos, aumentando a 
segurança da via.

C. Construção de galerias de águas pluviais: Obra urgente, principalmente nos 
trechos críticos no acesso ao Ouro Vermelho II (na via apêndice à Estrada do Sol 
que ligar a São Sebastião) e entre o Ouro Vermelho I e Amobb, que vira uma 
“piscina” quando a chuva cai muito forte;



PROPOSTAS ENCAMINHADAS PELA COMUNIDADE E NÃO ATENDIDAS

D. Atuação do Batalhão de Trânsito nas Escolas: 
Principalmente no colégio Ideal, os pais param no meio 
da pista para deixar ou pegar seus filhos e também 
travam as vias;

E. Conclusão das calçadas e construção de faixa p/ bikes: 
A obra de calçadas começou em 2019 e foi interrompida em 
2021. Além disso, havia a proposta de uma faixa de ciclovia 
para permitir a mobilidade por bicicletas, o que nunca ocorreu.

F. Aumento do transporte público: Mais linhas, inclusive uma de leito, para mais 
pontos do DF, além da rodoviária, linhas de circulação local; 



PROPOSTAS ENCAMINHADAS PELA COMUNIDADE E NÃO ATENDIDAS

H. Substituição dos quebra-molas: Troca por redutores 
de velocidade mais eficientes e que melhorem a fluidez;

J. Proibição de trânsito de caminhões nos horários de pico: Caminhões 
carregados e pesados andam a 20 Km/h e, como não há como realizar 
ultrapassagens, todos os veículos atrás ficam travados;

I. Melhora da sinalização vertical e horizontal: Reforço na pintura das faixas de 
pedestres, placas de sinalização, dentre outros;

G. Construção de vias de escape e pontos de 
ultrapassagem: Alguns pontos da pista podem ser 
convertidos em pontos de ultrapassagem, com uma 3ª faixa, 
isso melhoraria bastante a fluidez;



FIM


