
Objetivo:
Dispor de uma solução inovadora e eficiente 
para garantir a segurança dos usuários da 
rodovia e preservar os animais da fauna do 
Parque Nacional de Brasília.

Requisitos:
1. Solução inovadora e viável de túnel 
    para anfíbios;
2. Baixa manutenção das passagens frente 
    a sistemas tradicionais;
3. Resistência para passagem de veículos 
    e certificação para passagens rodoviárias;
4. Sistema efetivo e de rápida instalação.

Soluções:
• Passagens de Fauna Climate Tunnel KT 500
• Climate Entrance, Climate Plates

A DF-001, conhecida como Estrada Parque Contorno, está localizada em uma 
rodovia do Distrito Federal e leva esse nome, pois foi projetada no formato 
circular e contorna a região central do DF. É também onde fica o Anel Viário 
de Brasília. 

Asfaltada em quase todo o perímetro, possui um trecho feito em estrada 
cascalhada, por estar à margem do Parque Nacional de Brasília. Com extensão 
aproximada de 134 km — a maior do DF — circunda a bacia hidrográfica do Rio 
Paranoá, passa pela represa do lago homônimo, no Parque Nacional de Brasília 
e Jardim Botânico de Brasília.

De extrema importância para a mobilidade da cidade, dá origem a rodovias 
radiais que partem do Distrito Federal, como a BR-010, BR-020, BR-030, BR-040, 
BR-050, BR-060, BR-070 e BR-080. Também faz entroncamento com a BR-251, 
uma rodovia transversal do Brasil.

Justamente por englobar parte do Parque Nacional de Brasília é que sua 
infraestrutura deve ser projetada para preservar as espécies que rondam o local 
e ao mesmo tempo tornar a rodovia segura para os motoristas. O parque já era 
parte do projeto de criação do território e é responsável pelo fornecimento 
de 25% da água potável ao DF. O objetivo principal é preservar amostras 
das formações naturais e processos ecológicos do cerrado do Brasil Central, 
protegendo a fauna, flora e recursos genéticos do cerrado. Em relação a fauna, 
foram registradas 110 espécies de mamíferos não voadores, 50 espécies de 
morcegos, 45 espécies de cobras, 19 espécies de lagartos, jacarés e tartarugas, 
além de 300 espécies de aves encontradas no parque.

Em 2020, mesmo com os desafios em consequência da pandemia, foi realizada 
a obra de pavimentação da DF-001, no trecho próximo a Brazlândia/DF. Com o 
objetivo de fornecer uma solução que não traga riscos aos animais e usuários da 
rodovia, a ACO teve a oportunidade de fazer parte deste projeto sustentável.
Como solução, foram instalados canais pré-fabricados ACO Wildlife — um 
sistema de túnel e parede-guia fabricados em concreto polímero para anfíbios 
e pequenos animais (Passagens de Fauna Climate Tunnel KT 500, Climate 
Entrance, Climate Plates). A longo prazo, espécies ameaçadas serão protegidas, 
os custos de manutenção serão reduzidos e os usuários da rodovia estarão mais 
seguros. Essa solução ACO para passagens de fauna é certificada para cargas 
rodoviárias, não possui elementos metálicos que desorientam os animais e a 
manutenção é menor quando comparada com sistemas convencionados. 

A construção de sistemas de proteção de animais é uma medida segura e eficaz 
para a preservação da natureza e, trabalhando em conjunto com especialistas 
ambientais, a ACO utiliza seu amplo conhecimento de drenagem superficial 
para desenvolver soluções que, com planejamento, consultoria, qualidade de 
fabricação e o monitoramento dos sistemas instalados representam as bases 
para a proteção econômica, duradoura e bem-sucedida dos animais. Os 
primeiros sistemas ACO Wildlife foram instalados na Europa e na América do 
Norte em 1987 e, desde então, muitos países adotaram o uso desses sistemas 
de proteção ACO.
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