
PROJETO NOVA SAÍDA NORTE 

INFORMAÇÕES GERAIS 

EXTRAÍDAS DOS ESTUDOS DE VIABILIDADE ENTREGUES VIA PMI 

 

1. Introdução 

 

O eixo viário denominado Nova Saída Norte está previsto no Plano 

Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal – PDTU/DF, Lei 

Distrital nº 4.566/11, com a finalidade de abarcar sistema de transporte público 

coletivo em faixas exclusivas para ônibus, responsável por conectar a região de 

Sobradinho ao Plano Piloto por intermédio da 4ª ponte sobre o Lago Paranoá.  

 

A Nova Saída Norte, ainda de acordo com o PDTU, proporcionará dividir 

o tráfego com a Ponte do Bragueto, aliviar o tráfego atual do Eixo Rodoviário 

Norte e das Vias L2 e L4 Norte, atender as regiões de Sobradinho, Itapoã, 

Arapoanga, Paranoá, Varjão e Lago Norte e possibilitar a implantação de 

sistema de transporte de massa – BRT. 

 

A Nova Saída Norte é um eixo multimodal de transporte com prioridade 

conferida ao transporte de massa, com adição de faixa exclusivas para ônibus, 

além de voltado ao atendimento do tráfego de passagem com origem no 

quadrante norte do Distrito Federal, sobretudo no Setor Habitacional Taquari. 

 

Os limites dos novos traçados viários tem seus limites determinados pelo 

SHTq, além do traçado da Nova Saída Norte, que se inicia na Via L2 Norte, 

cruzando a Universidade de Brasília – UNB e a L4 Norte, tomando o 

alinhamento das pontes do Lago Norte até a DF-005 ( EPPR ), passando pelo 

SHTQ, cruzando a DF-001 e seguindo até a BR-020 em Sobradinho. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Localização 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 – Principais Quantitativos 

 

 Extensão da Via Nova Saída Norte (desde a L4 Norte até a BR-020, 

próximo a Sobradinho ): 16,5 km 

 Tamanho da Gleba A do SHTq: Aprox. 703 hectares 

 Estão previstas 23 ( vinte e três ) obras de arte especiais – viadutos, 

pontes, túneis, trincheiras. 

 Concreto Nova Saída Norte: o volume necessário é 2 ( duas ) vezes o 

volume utilizado para a construção do Maracanã: 172.000 m³ 

 Concreto da Ponte Estaiada: o volume necessário é 2 ( duas ) vezes o 

volume utilizado para a construção da Ponte JK: 64.000 m³ 

 Aço CA-50: 30.000 toneladas 

 Escavação de terra: mais de 2 ( dois ) milhões de m³ 

 Pavimentação: 500.000 m², mesmo quantitativo do BRT-SUL 

 

 

 

 

 

 

 



 Projeto da Ponte de Autoria do arquiteto Oscar Niemeyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Execução e pagamento do projeto em 6 (seis) parcelas fruíveis:

   

 

 

 



 Trecho L4 Norte – Lago Norte – ML 

 

 OAE 01, 02 e 03 – Viadutos sobre a L4 Norte 

 



 OAE 04: Ponte Lago Norte 

 

 

 

  

 

 OAE 05 e 08: Trincheiras e Viadutos no cruzamento da Península Norte 

 



 OAE 05 e 08: Trincheira Fechada no cruzamento da Península Norte 

 

 

 

 

 OAE 09: Ponte Lago Norte / SMLN 

 

 

 

 OAE 10 a 12: Viadutos sobre a DF-005 

 

 

 



 

 OAE 17 e 18: Trincheiras e Viadutos sobre a DF-001 



 

 

          

 OAE 19 e 20: Viadutos sobre a DF-440 

 

 

 OAE 21 a 23: Acesso à BR-020, entrada de Sobradinho 



 

   

 

 



 

    

 

4. Os serviços a serem prestados abrangem o seguinte escopo 

 Manutenção, conservação e reforma de gramados, canteiros e jardins 

existentes, além da roçada regular das áreas gramadas. 

 Conservação e manutenção do sistema viário principal, mesmo que não 

tenha sido executado em pavimento rígido,  

 Monitoramento técnico especializado, conservação e manutenção das 

pontes e túneis. 

 Conservação e manutenção do pavimento 

 Conservação e manutenção das guias, sarjetas e meio-fio. 

 Manutenção da sinalização horizontal e vertical. 

 Manutenção das calçadas, passeios e ciclovias  

 Limpeza e desentupimento do sistema de drenagem de águas pluviais 

do sistema viário, incluindo valas, canaletas, bueiros e galerias. 

 Limpeza e varrição. 

 Limpeza, conservação e substituição do mobiliário urbano, como ponto 

de ônibus, bancos, recipientes de lixo, vasos, jardineiras. 



 Limpeza e varrição das calçadas, passeios, parques, praças e demais 

áreas públicas do imóvel considerado com recolhimento de folhas, 

papéis, copinhos, vegetação cortada e outros detritos. 

 Roçada regular das áreas gramadas, com aparo ou capina das arestas. 

 Remoção de galhos secos e detritos das áreas verdes. 

 Manutenção e reforma de gramados, canteiros e jardins existentes, com 

fornecimento de água, adubo e demais produtos necessários para sua 

conservação. Regularização manual das áreas que apresentarem 

erosão, efetuando corte e aterro, remoção ou complementação de terra, 

bem como recuperação da vegetação. 

 Poda de árvores, arbustos e trepadeiras, com remoção e destinação dos 

detritos gerados. 

 Manutenção dos arranjos ornamentais e jardineiras, remanejando as 

plantas e trocando a terra sempre que se fizer necessário. 

 Controle fitossanitário com aplicação de produtos específicos para 

defesa vegetal. 

 Assessoramento técnico compreendendo a permanente fiscalização das 

áreas verdes, incluindo análise de solo e de desenvolvimento, aspectos 

fitossanitários com recomendação imediata quanto às ações corretivas 

ou plantio de espécie. 

 Irrigação das áreas gramadas, canteiros, jardins, árvores, arbustos, 

arranjos e demais áreas verdes públicas do empreendimento, conforme 

a necessidade. 

 Coleta, carregamento e transporte de vegetais cortados, folhas, entulhos 

e demais materiais gerados pelos serviços de jardinagem, e a sua 

deposição em lugar destinado. 


