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NOTA TÉCNICA N° 06/2017 – DIPLAN|COPLAN|SUPLAN 

ASSUNTO: OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR – ODIR - LUOS 

Apresentação 

Esta Nota Técnica visa fornecer subsídios técnicos para a proposta de revisão do 

instrumento jurídico-urbanístico da Outorga Onerosa do Direito de Construir - ODIR, 

estabelecida na Lei Distrital n°1.170/1996, elaborada pela Diretoria de Planejamento e 

Sustentabilidade Urbana –DIPLAN/COPLAN/SUPLAN para integrar a Lei de Uso e 

Ocupação do Solo do Distrito Federal – LUOS/DF.  

Esta Nota Técnica foi elaborada em junho de 2017 e, após diversas reuniões com 

a Câmara Técnica do CONPLAN, instituída para acompanhar a elaboração da LUOS, as 

mudanças feitas foram incorporadas na Minuta de Lei e estão comentadas nas 

Considerações Finais. A Nota Técnica, no entanto, resguarda a proposta final do grupo 

técnico da DIPLAN/COPLAN/SUPLAN. 

Introdução 

Os estudos dos fundamentos técnicos e do arcabouço legal da ODIR 

estabeleceram onde, do território abrangido pela LUOS, será aplicado o instrumento e 

evidenciaram a necessidade de incorporar ao Coeficiente de Ajuste “Y”, estabelecido na 

Lei Distrital n° 1.170/1996, critérios locacionais, de uso, e de vulnerabilidade social. Tais 

critérios foram sistematizados em dois coeficientes de ajustes, visando estimular no tecido 

urbano o desenvolvimento econômico, geração de trabalho e renda, e diversificação do 

uso do solo.   

A metodologia utilizada centrou-se na análise da legislação vigente, estudos 

comparativos e reuniões com técnicos e dirigentes da Secretaria de estado de Gestão do 

Território e Habitação - SEGETH. O resultado do processo consolidou-se nesta Nota 

Técnica, estruturada em seis partes, a saber:  

1. Fundamentos e regulamentação federal da Outorga Onerosa do Direito de 

Construir – ODIR; 

2. A ODIR na legislação do Distrito Federal; 

3. Estudos da aplicação da ODIR em outros municípios; 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

Secret ar ia  d e  Es tado  de  Gest ão  do  Terr i tó r io  e  Habi t ação  do  Di s t r i to  Fed eral  

Subsecre ta r ia  d e  Pol í t icas  e  P lanej amento  Urbano  

Coordenação  de Pol í t ica ,  P lanejamento  e  Sus ten tab i l idade Urb ana  

Diretor i a  de  P lan ejamento  e  Sust en tab i l idad e Urban a  

 

NOTA TÉCNICA 06/2017 – SUPLAN/COPLAN/DIPLAN – outubro de 2017 
CONSIDERAÇÃO ACERCA DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR – ODIR 

 2|22 
 

 

4. Definição de condicionantes, variáveis e sistematização de dados;  

5. Considerações finais; 

6. Minuta da Proposição Legislativa do Projeto de Lei de Uso e Ocupação do Solo. 

 

1. Fundamentos e Regulamentação Federal da ODIR 

A Outorga Onerosa do Direito de Construir – ODIR é um instrumento da política 

urbana, instituído pelo Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, 

que consiste na cobrança de contrapartida pelo exercício do direito de construir acima do 

coeficiente de aproveitamento básico, até os limites máximos adotados pelo Plano 

Diretor. 

O fundamento jurídico do instrumento é o “Solo Criado”, introduzido no Brasil 

nos anos de 1970, onde “de um ponto de vista puramente técnico, toda vez que uma 

construção proporcionar uma área utilizável, maior do que a área do terreno, haverá 

criação de solo. De um ponto de vista prático, poderá ser considerado como Solo Criado 

a área construída que exceder uma certa proporção de área do terreno.”1   

O Estatuto da Cidade, em seu art. 28, prevê a possibilidade do Plano Diretor fixar 

coeficiente de aproveitamento único para toda a zona urbana ou diferenciado para áreas 

específicas dentro da zona urbana. Para muitos autores2, a ideia do solo criado pressupõe 

a adoção de um coeficiente único de aproveitamento do solo, uma vez que o próprio 

conceito parte da ideia fundamental de que, inerente ao direito de propriedade, há o direito 

de construção igual para todos.  

No caso de um proprietário querer construir acima do índice de aproveitamento 

básico do terreno cabe ao Poder Público exigir uma contrapartida, tendo em vista os 

benefícios que esse proprietário irá auferir de tal alteração.  

A cobrança da ODIR permite obter recursos, de acordo com o Estatuto da Cidade, 

para a regularização fundiária; a execução de programas e projetos habitacionais de 

                                                 
1 AZEVEDO NETTO, Domingos, et al. O Solo Criado. São Paulo: Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal, 

CEPAM, 1975. P. 9. 
2 Azevedo Netto (1977), Hori (1977), Mange (1977), Jansen (1978) e Lira (1986 e 1981). Ver REZENDE, Vera F., et. al. A 

outorga onerosa do direito de construir e o solo criado: uma necessária avaliação das matrizes conceituais. R. B. Estudos 
urbanos e regionais v.11, n.2, novembro de 2009 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

Secret ar ia  d e  Es tado  de  Gest ão  do  Terr i tó r io  e  Habi t ação  do  Di s t r i to  Fed eral  

Subsecre ta r ia  d e  Pol í t icas  e  P lanej amento  Urbano  

Coordenação  de Pol í t ica ,  P lanejamento  e  Sus ten tab i l idade Urb ana  

Diretor i a  de  P lan ejamento  e  Sust en tab i l idad e Urban a  

 

NOTA TÉCNICA 06/2017 – SUPLAN/COPLAN/DIPLAN – outubro de 2017 
CONSIDERAÇÃO ACERCA DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR – ODIR 

 3|22 
 

 

interesse social; a constituição de reserva fundiária; o ordenamento e direcionamento da 

expansão urbana; a implantação de equipamentos urbanos e comunitários; a criação de 

espaços públicos de lazer e áreas verdes; a criação de unidades de conservação ou 

proteção de outras áreas de interesse ambiental e a proteção de áreas de interesse histórico, 

cultural ou paisagístico. Contribuindo assim para a criação de uma cidade mais justa e 

menos desigual no que se refere aos padrões e à disponibilidade de infraestrutura, à oferta 

de moradia digna e à qualidade de vida. 

 

2. A ODIR na legislação do Distrito Federal 

Como norma geral, a ODIR foi estabelecida pela primeira vez no Distrito Federal 

por intermédio da Lei Distrital nº 353/1992, que instituiu o Plano Diretor de Ordenamento 

Territorial – PDOT/92. Em 1997, a Lei Complementar nº 17 aprova o novo PDOT, 

estabelecendo, nos artigos de 46 a 48, que a ODIR seria preferencialmente utilizada na 

Zona Urbana de Dinamização e na Zona Urbana de Consolidação e que os PDL, ou leis 

específicas determinariam o acréscimo do potencial construtivo do terreno assim como 

as áreas nas quais seria aplicado o instrumento. 

O assunto também é tratado na Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF que, em 

1993, versou sobre a matéria na forma do mencionado instituto jurídico “solo criado”. E, 

mais recentemente, em 2007, a Emenda nº 49 à LODF, conformou a importância da ODIR 

quando determinou que o instrumento integrasse o conteúdo mínimo do PDOT.  

Respeitando o disposto na LODF, a última revisão do PDOT, a Lei Complementar 

nº803, vigente desde 25 de abril de 2009, especificou a ODIR nos seus instrumentos 

jurídicos, in verbis: 

“Art. 168. O Distrito Federal poderá conceder onerosamente a outorga do direito de 

construir acima do coeficiente de aproveitamento básico determinado nas áreas indicadas 

neste Plano Diretor e a outorga de alteração do uso nas áreas indicadas na Lei de Uso e 

Ocupação do Solo, mediante contrapartida prestada pelo beneficiário, conforme 

disposições dos arts. 28, 29, 30 e 31 do Estatuto da Cidade e de acordo com os critérios e 

procedimentos definidos nesta Lei Complementar.  

 (...) 

Art. 169. Lei específica de iniciativa do Poder Executivo estabelecerá as normas e 

procedimentos gerais a serem observados para a outorga onerosa do direito de construir 

e de alteração de uso, determinando:  
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I – a fórmula de cálculo para a cobrança do valor de contrapartida; 

II – o coeficiente de ajuste a ser inserido na forma de cálculo da contrapartida; 

III – os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga; 

IV – procedimento para solicitação do direito de construir até o coeficiente de 

aproveitamento máximo; 

V – o tipo de contrapartida do beneficiário que melhor satisfaça o interesse público, 

desde que vinculada às finalidades de que trata o art. 170 desta Lei Complementar. 

(...) 

Art. 174. A outorga onerosa do direito de construir será aplicada nos lotes onde o 

direito de construir possa ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico 

adotado até o limite estabelecido pelo coeficiente de aproveitamento máximo, mediante 

contrapartida.  

Art. 175. A outorga onerosa do direito de construir poderá ser aplicada: 

I – na Zona Urbana do Conjunto Tombado; 

II – nas áreas indicadas nos Anexos V e VI onde o coeficiente de aproveitamento 

máximo é superior ao básico;  

III – nas Áreas de Dinamização referidas no Anexo II, Mapa 3 e Tabela 3C, desta Lei 

Complementar; 

IV – nas áreas objeto de operações urbanas consorciadas; 

V – nas Áreas de Regularização de Interesse Específico. 

 

Como norma especifica, em 1996, foi aprovada a Lei Distrital nº 1.170, que 

instituiu a outorga onerosa do direito de construir. Contudo, em que pese a norma 

específica ter sido promulgada antes do PDOT/2009, ela já apresentava os 

principais pontos elencados no Plano Diretor, com exceção dos casos passíveis de 

isenção do pagamento da outorga (art. 169, inciso III). Naquela ocasião, a Lei 

Distrital nº 1.170 estabeleceu a seguinte fórmula para o cálculo da cobrança da 

ODIR - assertiva no tocante ao critério locacional de aplicação do coeficiente de 

ajuste, vinculado aos Planos Diretores Locais (PDL): 

 “Art. 5° O valor a ser pago pela outorga onerosa do direito de construir é obtido pela 

aplicação da fórmula VLO = VAE x QA, onde:  

I - VLO é o valor a ser pago pela outorga;  

II - VAE é o valor do metro quadrado da área edificada do acréscimo de potencial 

permitido, multiplicado por "Y"; 

III - QA é a quantidade de metros quadrados acrescidos. 

§ 1 ° O índice "Y" será estabelecido por Região Administrativa quando da elaboração 

dos planos diretores locais, considerados os valores de mercado e a base científica de 

avaliação, das áreas e zonas respectivas. 

§ 2° O valor a ser pago pela outorga será expresso em moeda corrente.” 

Desde sua aprovação, a Lei Distrital nº 1.170/1996 sofreu duas alterações: a 

primeira em 1998, por intermédio da Lei nº 1.832; e a segunda, em 2015, com a Lei 
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Complementar nº 902. No tocante à formula de cálculo da contrapartida, a primeira 

alteração da lei, em 1998, estabeleceu o valor máximo do coeficiente de ajuste “Y” igual 

a 0,20, até que fossem aprovados os planos diretores locais, in verbis: 

Art. 5° O valor a ser pago pela outorga onerosa do direito de construir é obtido pela 

aplicação da fórmula VLO = VAE x QA, onde: 

I - VLO é o valor a ser pago pela outorga; 

II - VAE é o valor do metro quadrado da área edificada do acréscimo de potencial 

permitido, multiplicado por "Y"; 

II - VAE é o valor do metro quadrado do terreno multiplicado por Y; 

(ALTERADO - Lei nº 1.832, de 14 de janeiro de 1998)  

III - QA é a quantidade de metros quadrados acrescidos. 

§ 1 ° O índice "Y" será estabelecido por Região Administrativa quando da elaboração 

dos planos diretores locais, considerados os valores de mercado e a base científica de 

avaliação, das áreas e zonas respectivas. 

§ 1º O índice Y é o coeficiente de ajuste estabelecido para as áreas especificadas nos 

planos diretores locais. 

(ALTERADO - Lei nº 1.832, de 14 de janeiro de 1998)  

§ 2° O valor a ser pago pela outorga será expresso em moeda corrente. 

§ 2º Até que se aprovem os planos diretores locais, a cobrança será feita aplicando-

se o índice y o valor máximo de 0,20 (vinte centésimos), condicionada toda e qualquer 

alteração de gabarito ou adensamento a estudo prévio de viabilidade técnica. 

(ALTERADO - Lei nº 1.832, de 14 de janeiro de 1998)” 

 

Com relação aos Planos Diretores Locais – PDL, a maioria estabelece um valor 

único para o coeficiente de ajuste, de forma que o coeficiente atua apenas como fator de 

redução do valor do metro quadrado do potencial adicional. O PDL de Sobradinho (LC 

nº56/97, art. 145), de Taguatinga (LC nº90/98, art. 121) e de Candangolândia (LC 

nº97/97, art. 85) estabeleceram o coeficiente de ajuste de 0,2, igual ao pré-estabelecido 

pela norma específica. E o PDL de Ceilândia (LC nº 314/2000, art. 115) e de Samambaia 

(LC nº 370/2001, art. 107) estabelecem coeficientes menores que o pré-estabelecido, 

respectivamente, de 0,12 e de 0,1. 

 Os PDL do Gama (LC nº728/2006, art. 156) e do Guará (LC nº733/2006, art. 68) 

foram os únicos que estabeleceram coeficientes de ajuste que variam de acordo com o 

local e uso dos lotes, respectivamente, entre 0,1 e 0,4 e entre 0,2 e 0,6, demonstrando uma 

intenção de planejamento.  

Os casos de isenção foram tratados nos PDL, com exceção do de Candangolândia. 

Foram excetuados de cobrança os equipamentos públicos urbanos e os equipamentos 

file:///C:/Users/s1269364/Documents/DRIX/LeiOrd1998/lei_ord_1832_98.html
file:///C:/Users/s1269364/Documents/DRIX/LeiOrd1998/lei_ord_1832_98.html
file:///C:/Users/s1269364/Documents/DRIX/LeiOrd1998/lei_ord_1832_98.html
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públicos comunitários do Poder Público, lotes onde forem implantados programas de 

interesse social promovidos pelo Poder Público, lotes destinados ao uso prioritário 

residencial e lotes com uso exclusivamente unifamiliar. Além desses, o PDL de Ceilândia 

(art. 114) e Samambaia (art. 109) estabelecem prazo de respectivamente dois e três anos 

para que lotes destinados a usos comerciais de caráter local passem a pagar ODIR. E por 

fim, o PDL de Taguatinga (art. 122), utiliza o recurso da isenção como estratégia de 

dinamização ao excetuar de cobrança as quadras QNA, QND, QSA e QSD com testada 

para a Avenida Comercial. 

A despeito do lapso temporal, a alteração da Lei Distrital nº 1.170/1996, em 2015, 

adequou o seu conteúdo ao disposto no PDOT/2009, reformulando, então o art. 5. Assim, 

no tocante à formula a alteração manteve o coeficiente de ajuste "Y" máximo de 0,20 – 

até que se aprove, a Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS e o Plano de Preservação do 

Conjunto Urbanístico de Brasília - PPCUB, reafirmando a importância do critério 

locacional. Foi retirado ainda, o componente “QA” referente a área a ser acrescida o que, 

possivelmente, ocorreu para facilitar o cálculo da contrapartida evitando possíveis 

divergências no cálculo das áreas.  

Além dessa alteração, o valor do terreno passou a ser divido pelo Coeficiente 

Básico - CB, como forma de parametrizar o valor do metro quadrado do terreno pelo CB 

para se obter o preço do terreno virtual, que é equivalente ao terreno original. No caso de 

aplicação da ODIR onde coexistem diferentes coeficientes básicos, o Ministério das 

Cidades e Lincoln Institute of Land Policy3 apontam o “método do terreno virtual” como 

adequado para cobrança da contrapartida. Dessa maneira, a fórmula de cálculo da 

contrapartida hoje vigente é a seguinte: 

“Art. 5º O valor a ser pago pela ODIR é calculado pela fórmula VLO = (VAE / CB) * 

(CM - CB) * Y, onde: 

I - VLO é o valor a ser pago pela outorga onerosa do direito de construir; 

II - VAE é o valor da unidade imobiliária; 

III - Y é o coeficiente de ajuste estabelecido para as áreas definido em lei específica; 

IV - CM é o coeficiente de aproveitamento máximo da unidade imobiliária; 

                                                 
3 Ministério das Cidades e Lincoln Institute of Land Policy. Outorgo Onerosa do Direito de Construir: 

Cadernos técnicos de regulamentação e implementação de instrumentos do Estatuto da Cidade. Brasília: 

Ministério das Cidades, 2012.  
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V - CB é o coeficiente de aproveitamento básico da unidade imobiliária. 

§ 1º O VAE é o valor da unidade imobiliária constante da tabela de cálculo do Imposto 

sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU do exercício em que o cálculo 

da ODIR seja elaborado. 

§ 2º CM - CB é a diferença entre o coeficiente de aproveitamento máximo e o coeficiente 

de aproveitamento básico da unidade imobiliária. 

§ 3º Até que se aprove a Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS e o Plano de 

Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília - PPCUB, a cobrança da ODIR é feita 

aplicando-se ao índice "Y" o valor máximo de 0,20. 

§ 4º As disposições deste artigo incidem sobre os processos administrativos pendentes 

de pagamento de ODIR. 

(ALTERADO – Lei Complementar n. 902, de 23 de dezembro de 2015).”(grifo nosso) 

 

Contudo, em que pese o esforço do governo em adequar a legislação às dinâmicas 

urbanas, a norma vigente, recém alterada, não estabeleceu nenhuma diferenciação no 

valor da contrapartida a ser paga que reflita intenções de planejamento urbano e territorial 

ou justiça social. Tampouco, prevê os casos passíveis de isenção ou desconto do 

pagamento da outorga. 

Por fim, ponderando a oportunidade de rever a legislação específica, sugere-se 

uma melhor técnica legislativa ao texto da lei, especificamente ao §2º, art. 5, citado acima. 

Como foi aprovada, essa LC 920/2015 induz a compreensão equivocada que 

sempre será concedido o coeficiente máximo, sendo que, pautada em critério técnico e, 

sobretudo, na capacidade de suporte do território, a administração pública poderá 

conceder o coeficiente de aproveitamento que julgar oportuno, limitando-se ao máximo. 

Em entendimentos com a coordenação da LUOS, definiu-se que esta alteração não 

será feita no âmbito da Lei de Uso e Ocupação do Solo. 

 

3. Estudos de Caso da Aplicação da ODIR em outros municípios 

Buscando compreender como são aplicados os fatores de ajuste e os casos 

passíveis de isenção em outros municípios, realizou-se uma análise da legislação 

específica de quatro capitais brasileiras: Belo Horizonte, São Paulo, Salvador e 

Florianópolis. Dentro de um rol significativo de legislações específicas, essas foram 

selecionadas por tratarem de fatores diferenciados e por terem sido promulgadas na última 

década. 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

Secret ar ia  d e  Es tado  de  Gest ão  do  Terr i tó r io  e  Habi t ação  do  Di s t r i to  Fed eral  

Subsecre ta r ia  d e  Pol í t icas  e  P lanej amento  Urbano  

Coordenação  de Pol í t ica ,  P lanejamento  e  Sus ten tab i l idade Urb ana  

Diretor i a  de  P lan ejamento  e  Sust en tab i l idad e Urban a  

 

NOTA TÉCNICA 06/2017 – SUPLAN/COPLAN/DIPLAN – outubro de 2017 
CONSIDERAÇÃO ACERCA DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR – ODIR 

 8|22 
 

 

O município de Belo Horizonte trata dos fatores de ajuste e critérios de isenção 

em sua legislação específica de parcelamento, ocupação e uso do solo, que teve sua última 

revisão em 2013, Lei nº 10.630. Os municípios de São Paulo e Salvador tratam dessas 

questões nos Plano Diretores do Município, respectivamente, Lei n° 16.050/2014, e Lei 

n° 9.069/2016. Enquanto o município de Florianópolis tratou desses aspectos em norma 

específica, Decreto n° 13.454/2014. 

Da leitura comparada das legislações infere-se que todos os fatores de ajuste 

adotados nesses municípios possuem intenção de planejamento, ao adequar a cobrança 

da ODIR à critérios locacionais, de tipologia de uso, de tipo de uso e de número de 

pavimentos, alinhados aos objetivos de desenvolvimento urbano de cada município.  

Fatores relacionados ao critério de tipologia de uso foram utilizados em todos os 

municípios estudados, geralmente associados a fatores ditos de interesse social, 

incentivando, por meio de abatimentos na cobrança da ODIR empreendimentos de 

especial interesse social, como habitações de interesse social, escolas e hospitais públicos. 

Já o critério locacional foi utilizado em São Paulo, onde é chamado de ‘Fator de 

Planejamento’, Salvador, onde é chamado de ‘Fator de Desenvolvimento Urbano’, e 

Florianópolis, onde é chamado de ‘Índice de Estímulo de tipos de uso’. Esses fatores 

procuram incentivar a promoção de determinados usos, normalmente o residencial 

exclusivo ou não residencial, para certos bairros ou regiões dessas cidades, e podem, 

inclusive, ser maiores que 1,0, quando se deseja desincentivar determinados usos. 

Florianópolis ainda possui um ‘Índice de Estímulo de Número de Pavimentos’ que 

oferece maiores descontos à medida que o lote chega mais próximo do número de 

pavimentos máximos previstos no zoneamento. Na tabela 1 é possível ver o que compõe 

cada um desses fatores. 
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Tabela 1. Critérios utilizados para a definição dos fatores de ajuste dos municípios de Belo Horizonte, São 

Paulo, Salvador e Florianópolis. 

Municípios Fator/Índice Critérios Valor 

Belo 

Horizonte  

Fator de 

Interesse Social 

Tipologia de 

uso 

Empreendimento de Habitação de Interesse 

Social - EHIS 
0,8 

São 

Paulo

  

Fator de 

Interesse Social 

Tipologia de 

uso 

Habitação de Mercado Popular – HMP até 

50m²; Habitação com área até 50m²; Entidades 

Mantedoras sem fins lucrativos destinados a 

hospitais, clínicas, universidades, escolas, 

creches e equipamentos culturais;  

Entidades mantedoras destinadas a hospitais, 

universidades, escolas e equipamentos 

culturais. 

0,4-

0,9 

Fator de 

Planejamento 

Locacional, 

com valor 

diferenciado 

por tipo de 

uso  

Macrozonas de Estruturação e Qualificação 

Urbana e de Proteção e Recuperação 

Ambiental; 

Uso Residencial; Uso não Residencial  

0,0-

1,3 

Salvador 

Fator de 

Desenvolvimen

to 

Urbano 

Locacional, 

com valor 

diferenciado 

por tipo de 

uso 

Macroáreas de Estruturação Urbana, de 

Integração Metropolitana; de Urbanização 

Consolidada; de Reestruturação da Borda BTS; 

de Requalificação da Borda Atlântica 

Uso Residencial; Uso não Residencial 

0,4-

1,2 

Fator Social 

Locacional, 

com valor 

diferenciado 

por Tipologia 

de Uso 

Residência de 50m² a 70m²; Residência de 

70m² a 100m²; Entidades Mantedoras sem fins 

lucrativos destinadas a hospitais, clínicas, 

universidades, faculdade, saúde, educação, 

esporte, cultura e lazer; Entidade mantedoras 

destinadas a hospitais, escolas, creches, 

equipamentos culturais e hotéis.  

0,2-

0,8 

Florianópolis 

Índice de 

Estímulo de 

tipos de uso 

Locacional, 

com valor 

diferenciado 

por Tipo de 

Uso 

Áreas Mista Central, Mista de Serviço, 

Residencial Mista, Residencial predominante, 

Turística Residencial e Turística e de Lazer. 

Misto de 3 ou + usos; Misto de 2 usos; 

Multifamiliar; Comercial; Serviços; Industrial; 

Turismo; Unifamiliar 

0,1-

1,0 

Índice de 

Estímulo de 

Número de 

pavimentos 

- Pavimentos máx. permitido e utilizado 
0,5-

1,0 

Índice de 

Estímulo de 

tipos de 

Edificações  

Tipologia de 

Uso 

Habitação de Mercado Popular (HMP); e 

Habitação de Mercado (HM) 

0,5-

08 
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Com exceção do município de Belo Horizonte, os municípios estudados 

apresentam seus casos de isenção junto aos próprios fatores de ajuste, igualando o valor 

desses fatores a zero. Os principais casos de isenção centraram-se nos equipamentos 

públicos comunitários, habitações de interesse social e unidades de administração 

pública. A Tabela 2 mostra os casos de isenção em cada município.  

Tabela 2. Critérios utilizados para isenção da outorga onerosa nos municípios de Belo Horizonte, São 

Paulo, Salvador e Florianópolis. 

Municípios Critérios 

Belo 

Horizonte  

Tipologia de 

uso 

Equipamentos públicos destinados à educação, saúde, lazer, 

assistência social e segurança; Hospitais; Estabelecimentos 

culturais destinados, exclusivamente, a cinemas, teatros, auditórios, 

bibliotecas e museus.  

São 

Paulo

  

Tipologia de 

uso 

Habitação de Interesse Social -HIS; Unidades públicas destinadas a 

hospitais, escolas, unidades de saúde, creches, unidades 

administrativas públicas, cultura, esporte e lazer; Entidades 

privadas de serviço social e formação profissional vinculada ao 

sistema sindical; Templos Religiosos. 

Locacional e 

Tipo de Uso 

Uso não residencial nas Macroáreas de Estruturação 

Metropolitana, de Redução de Vulnerabilidade e na Macrozona de 

Proteção e Recuperação Ambiental 

Salvador 

Locacional e 

Tipologia de 

Uso 

Habitação de Interesse Social – HIS; Instituições Públicas destinas 

a hospitais, postos de saúde, escolas e creches, cultura, esporte e 

lazer; Terminais de Transporte; Instituições do Centro 

Administrativo Municipal; Instituições do Centro Administrativo 

da Bahia; Entidades do Parque Tecnológico; Transportes Náuticos. 

Florianópolis 
Tipologia de 

Uso 

Habitação de Baixa Renda (HBR); Edificações Públicas de Uso 

Público; Obras de restauro de edificações protegidas pela 

legislação vigente. 

 

Para além da observação específica dos pontos dessa nota técnica, as legislações 

estudas mostraram outras facetas que cabem ser ressaltadas. O município de Belo 

Horizonte aplica um método de cálculo exclusivo para acréscimo de vagas de 

estacionamento. Em São Paulo, fica estabelecido fator de redução da outorga onerosa 

para empreendimentos que adotem tecnologia e procedimentos construtivos sustentáveis, 

considerando o uso de energias renováveis, a redução das emissões de gases do efeito 

estufa, o uso racional da água e a utilização de materiais de construção sustentáveis. Por 
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fim, a cidade de Florianópolis, oferece alternativas a contrapartida financeira da outorga 

por meio da construção, ampliação ou reforma de equipamentos públicos municipais. 

Outro ponto que cabe ser discutido ponderando que a normativa específica vigente 

estabelece o valor do coeficiente de ajuste “Y” igual a 0,2, até que se aprove LUOS e 

PPCUB, é o valor de contrapartida cobrado pela outorga, considerando esse abatimento, 

em comparação com as outras unidades da federação. 

Para esse estudo comparativo, montou-se dois cenários que abarcassem alguns 

dos critérios utilizados na elaboração dos fatores de ajuste dos municípios estudados. Um 

cenário considera o uso comercial, enquanto o outro cenário considera a tipologia de uso 

residencial multifamiliar com unidades de até 70m², com lotes de mesma localização e 

parâmetros, como mostrado a seguir: 

 Tipo/Tipologia de Uso: um lote comercial e outro residencial multifamiliar 

com unidades de 70m²; 

 Localização: Zona de estruturação urbana; 

 Dimensão do lote: 600m²; 

 Valor venal do lote: R$ 800.000,00; 

 Coeficiente aproveitamento básico: 2; 

 Coeficiente de aproveitamento máximo: 6;  

A esses cenários foram aplicadas as fórmulas de cálculo e fatores de ajuste 

específicos de cada município. A simulação evidencia que o valor de contrapartida 

cobrado pelo Distrito Federal, devido ao grande abatimento dado por seu coeficiente de 

ajuste, está muito aquém do cobrado nos outros municípios e deve ser atualizado. O 

resultado é mostrado na Tabela 3. 

Tabela 3. Simulação do valor de contrapartida da outorga onerosa para dois cenários nos municípios de 

Belo Horizonte, São Paulo, Salvador, Florianópolis e Distrito Federal. 

 Belo Horizonte São Paulo Salvador Florianópolis 
Distrito 

Federal 

Lote 

Comercial 

R$ 

3.200.000,00 
R$ 693.333,33 R$ 640.000,00 R$ 480.000,00 R$ 320.000,00 

Lote 

Residencial 

R$ 

3.200.000,00 
R$ 576.000,00 R$ 560.000,00 R$ 384.000,00 R$ 320.000,00 
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4. Proposta Elaborada para a Lei de Uso e Ocupação do Distrito Federal  

Após revisão dos fundamentos técnicos, arcabouço legal que rege a ODIR e 

estudo comparativo da aplicação da outorga em outras cidades, a proposta estabelece 

onde, do território abrangido pela LUOS, será aplicado o instrumento e evidencia a 

necessidade de incorporar ao Coeficiente de Ajuste “Y”, estabelecido na Lei Distrital n° 

1.170/1996, critérios locacionais, de vulnerabilidade social e de uso. 

A proposta mantém a fórmula de cálculo determinada pela legislação específica, 

Lei nº 1.170/96 e alterações, definindo, exclusivamente, os valores para o Coeficiente de 

Ajuste “Y” da fórmula: 

“Art. 5º O valor a ser pago pela ODIR é calculado pela fórmula  

VLO = (VAE / CB) * (CM - CB) * Y, onde: 

I - VLO é o valor a ser pago pela outorga onerosa do direito de construir; 

II - VAE é o valor da unidade imobiliária; 

III - Y é o coeficiente de ajuste estabelecido para as áreas definido em lei específica; 

IV - CM é o coeficiente de aproveitamento máximo da unidade imobiliária; 

V - CB é o coeficiente de aproveitamento básico da unidade imobiliária.” 

O critério locacional aplicado foi estruturado a partir de uma avaliação 

socioeconômica, da vulnerabilidade social, do território do Distrito Federal, onde as 

Regiões Administrativas –RA abrangidas pela LUOS foram separadas de acordo com a 

Renda Per Capita Domiciliar Média Mensal, levantada pela Pesquisa Distrital Amostral 

de Domicílios – PDAD/2015, em cinco grupos. Partindo das RA de menor 

vulnerabilidade para as RA de maior vulnerabilidade, da renda domiciliar per capita 

média da PDAD, de acordo com a Tabela 4. 
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Tabela 4. Grupos de Regiões Administrativas classificados pela Renda Per Capita Domiciliar Média 

Mensal. 

Grupo 
Renda Domiciliar Per Capita 

Média Mensal – PDAD/2015 
Regiões Administrativas 

I salários mínimos > 5 
Lago Sul – RA XVI  

Lago Norte – RA XVIII  

Park Way – RA XXIV 

II 3 ≥ salários mínimos > 5 
Guará – RA X 

Águas Claras – RA XX  

Jardim Botânico – RA XXVII 

III 2 ≥ salários mínimos > 3 

Taguatinga – RA III  

Sobradinho – RA V  

Núcleo Bandeirante – RA VIII  

Riacho Fundo – RA XVII 

Sobradinho II – RA XXVI  

SIA – RA XXIX 

IV 1 ≥ salários mínimos > 2 

Gama – RA II,  

Brazlândia – RA IV  

Planaltina – RA VI  

Ceilândia – RA IX  

Samambaia – RA XII  

Santa Maria – RA XIII  

São Sebastião – RA XIV  

Recanto das Emas – RA XV 

Riacho Fundo II – RA XXI 

V salários mínimos < 1 
Paranoá – RA VII  

Varjão – RA XXIII  

SCIA – RA XXV 

 

Ainda, em concomitância com a estratégia da LUOS de permitir um maior número 

de usos para as unidades imobiliárias, incentivando o uso misto do território, é aplicado 

critério de uso, que separa as unidades imobiliárias em dois grupos. Um grupo, de caráter 

específico, sendo composto pelas unidades que praticam o uso exclusivamente residencial 

multifamiliar, quando se encontram em unidade de Uso e Ocupação do Solo - UOS que 

não obrigam o uso residencial e permitem demais usos, que é o caso das UOS CSIIR 1 

NO e CSIIR 2 NO. E outro grupo, de caráter geral, formado pelas demais unidades, que 

praticam os usos comercial, industrial, institucional, de prestação de serviços e 

residencial, tanto que não exclusivo.  

Esses dois critérios foram sistematizados em dois Coeficientes de Ajuste “Y”: o 

Geral e o Específico. O Coeficiente de Ajuste “Y” Geral se aplica, como regra, a todos as 

unidades imobiliárias abrangidas pela LUOS, com exceção daquelas onde o uso praticado 
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for exclusivamente para habitação multifamiliar nas UOS CSIIR 1 NO e CSIIR 2 NO, 

onde aplica-se o Coeficiente de Ajuste “Y” específico. 

Os valores atribuídos a esses coeficientes variam de acordo com o critério 

locacional e de uso. A partir do critério de uso, foi atribuído um acréscimo de 0,2 aos 

valores do Coeficiente de Ajuste “Y” Específico em relação ao Coeficiente de Ajuste “Y” 

Geral. Ao onerar o uso praticado somente como habitação multifamiliar, esse critério visa 

estimular a diversificação do uso do solo e promover a dinamização de usos em toda a 

mancha urbana. 

Do critério locacional, toma-se como base o grupo de Regiões Administrativas III 

da Tabela 4, considerado de média vulnerabilidade, para aplicar o valor inteiro da ODIR. 

A partir desse grupo, aplicou-se abatimentos de 0,2 para as regiões de maior 

vulnerabilidade, grupos IV e V, e acréscimos de 0,2 para as regiões de menor 

vulnerabilidade, grupos I e II.  Essa lógica pretende induzir o desenvolvimento urbano 

nas regiões de maior vulnerabilidade, visando estimular o desenvolvimento econômico, 

geração de trabalho e renda, e reduzir a convergência de fluxos para o Plano Piloto, por 

meio da descentralização da oferta de empregos e serviços. 

Considerando esses critérios, a unidade imobiliária se encaixará em uma das duas 

categorias de Coeficiente de Ajuste “Y”, e terá um valor único de acordo com a Região 

Administrativa em que se localiza, como mostrado na Tabela 5.  

Tabela 5. Categorias de Coeficiente de Ajuste “Y” conforme os Grupos de Regiões Administrativas. 

Grupo 
Coeficiente de Ajuste “Y” 

Geral Específico 

V 1,4 1,6 

IV 1,2 1,4 

III 1 1,2 

II 0,8 1 

I 0,6 0,8 
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A proposta ainda prevê os casos sujeitos à isenção, tendo em vista o caráter social 

e o caráter de interesse coletivo dos empreendimentos, de forma que ficam isentas de 

cobrança de contrapartida as unidades imobiliárias: 

 Destinadas à Habitação de Interesse Social de empreendimentos promovidos pelo 

Poder Público, no âmbito da Política Habitacional do Distrito Federal; 

 Localizadas nas UOS Inst EP ou imóvel de propriedade do Poder Público. 

Dada a proposta, buscou-se analisar em quais unidades imobiliárias, no território 

abrangido pela LUOS, ocorrerá aplicação do instrumento da ODIR, considerando a 

necessidade de diferença entre o Coeficiente de Aproveitamento Máximo e o Básico e os 

casos de isenção. A análise mostrou que das 24 Regiões Administrativas abrangidas pela 

Proposta de Lei, apenas o Park Way – RA XXIV não possui diferença entre CM e CB. 

Enquanto as RA Lago Sul – RA XVI e SIA – XXIX não possuem UOS CSIIR 1 NO e 

CSIIR 2 NO, não sendo aplicado nessas duas RA o Coeficiente de Ajuste “Y” específico 

(Anexo I desta Nota Técnica).  

Ainda, percebe-se que a maior incidência do instrumento ocorre justamente nas 

RA do Grupo III, considerado pela proposta o grupo base para definição dos valores dos 

coeficientes de ajuste. Nesse grupo 34,59% das unidades imobiliárias são passíveis de 

aplicação da ODIR. A partir dele, os grupos de maior e menor vulnerabilidade possuem 

gradativamente menor número de unidades passíveis de aplicação do instrumento. Sendo 

que no grupo I, onde incidem os maiores valores dos coeficientes de ajuste, aplica-se 

ODIR em apenas 1,48% das unidades imobiliárias. Maiores detalhes podem ser vistos no 

Quadro 1 do Anexo I desta Nota Técnica. 

Tabela 6. Unidades Imobiliária passíveis de aplicação da ODIR. 

Grupo Regiões Administrativas 
Nº de Unidades 

passíveis de aplicação 

% do total de 

unidades 

Distrito Federal 
 

74318 
 

20,82% 
 

I 
Lago Sul – RA XVI 

Lago Norte – RA XVIII  
Park Way – RA XXIV 

284 1,48% 
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II 
Guará – RA X 

Águas Claras – RA XX  
Jardim Botânico – RA XXVII 

2485 10,35% 

III 

Taguatinga – RA III  
Sobradinho – RA V  

Núcleo Bandeirante – RA VIII  
Riacho Fundo – RA XVII 
Sobradinho II – RA XXVI  

SIA – RA XXIX 

22566 34,59% 

IV 

Gama – RA II,  
Brazlândia – RA IV  
Planaltina – RA VI  
Ceilândia – RA IX  

Samambaia – RA XII  
Santa Maria – RA XIII  

São Sebastião – RA XIV  
Recanto das Emas – RA XV 
Riacho Fundo II – RA XXI 

46648 
 

20,40% 
 

V 
Paranoá – RA VII  
Varjão – RA XXIII  

SCIA – RA XXV 

2335 13,33% 

 

Além disso, nesse mesmo levantamento verificou-se que o potencial outorgável 

das unidades onde aplica-se ODIR não chega a grandes valores. Os valores da diferença 

entre o coeficiente de aproveitamento máximo e básico mais comuns no território da 

LUOS se encontram no intervalo entre 0,5 e 1,0. Sendo o segundo intervalo de valores 

mais comum o que varia entre 0,01 e 0,25, que acontece em 22,13% das unidades (Anexo 

I, Quadro 2).  

Por fim, foi realizada uma simulação comparativa do valor de cobrança da ODIR 

em três cenários: (1) com a fórmula anterior à alteração da legislação específica em 2015, 

(2) com a fórmula posterior a essa alteração e (3) com a aplicação dos coeficientes de 

ajustes tratados por essa proposta à formula vigente. Pesando as limitações da simulação, 

que estudou apenas um caso em cada Região Administrativa, essa simulação demonstrou 

que a aplicação dos novos coeficientes pode aumentar o valor arrecadado pela ODIR em 

aproximadamente 6,5 vezes comparado com o arredado atualmente.  
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5. Considerações Finais 

Das análises realizadas evidenciou-se que os parâmetros utilizados atualmente 

para o cálculo da contrapartida não refletem as tendências identificadas na literatura 

técnica. Além de apresentarem um valor muito aquém dos cobrados em outras unidades 

da federação, não expressam uma intenção de planejamento territorial e de justiça social. 

Dentro do universo estudado, no tocante aos fatores de ajuste, o Distrito Federal é a única 

localidade que possuí um valor único para esse fator – 0,2.  

Da proposta inicial de aplicação da ODIR para a LUOS, merece destaque os 

valores atribuídos às duas diferentes categorias de Coeficiente de Ajuste “Y”: o Geral e 

o Específico. Sendo que estes diminuem ou aumentam o valor da outorga onerosa do 

direto de construir buscando incentivar a ocupação diversificada do uso do solo ou 

desestimular os empreendimentos que apresentem uso exclusivamente do residencial 

multifamiliar. Os coeficientes consideraram também o critério socioeconômico para a 

cobrança dos valores, visando assim um maior equilíbrio no território. 

Uma nova proposta de aplicação da ODIR foi feita, após as diversas reuniões com 

a Câmara Técnica, que passou a considerar somente um coeficiente y, o geral, e um prazo 

progressivo de 3 anos para atingir os valores máximos que também foram reduzidos. 

Em anexos foram colocadas as duas minutas das propostas, com suas respectivas 

tabelas, para que as mudanças possam ser conferidas. 

 

Nota Técnica nº 02/2017 - SUPLAN/COPLAN/DIPLAN 

Concluída em junho de 2017, e complementada em outubro de 2017, após as reuniões 

da Câmara Técnica. 
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6. Minuta da Proposição Legislativa da Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS 

Do CAPÍTULO I - DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR,  

 

6.1. Minuta da proposta da ODIR antes das reuniões da Câmara Técnica. 

 

Art. 1. A Outorga Onerosa do Direito de Construir – ODIR constitui autorização pela 

utilização do potencial construtivo exercido acima do coeficiente de aproveitamento 

básico até o limite estabelecido pelo coeficiente de aproveitamento máximo para a 

unidade imobiliária, mediante contrapartida.  

§1° Os coeficientes de aproveitamento básico e máximo são definidos conforme Anexo 

III - Quadro de Parâmetros de Ocupação do Solo por RA. 

§2° A fórmula de cálculo da contrapartida financeira e os procedimentos administrativos 

para aplicação da ODIR são estabelecidos pela Lei nº 1.170, de 24 de julho de 1996, e 

suas alterações. 

Art. 2° A ODIR aplica-se à todas as unidades imobiliárias das Regiões Administrativas - 

RA abrangidas por esta Lei Complementar, excetuando-se: 

I – aquelas destinadas à Habitação de Interesse Social de empreendimentos promovidos 

pelo Poder Público, no âmbito da Política Habitacional do Distrito Federal. 

II – aquelas localizadas nas UOS Inst EP ou imóvel de propriedade do Poder Público. 

Parágrafo único. Nas áreas compreendidas no interior dos perímetros das Operações 

Urbanas Consorciadas, definidas nos termos do PDOT, a ODIR deve ser regida 

exclusivamente pelas disposições de suas leis específicas, inclusive quanto às regras de 

contrapartida. 

Art. 3° Para fins de aplicação da fórmula de cálculo da contrapartida financeira, ficam 

definidos os Coeficientes de Ajuste “Y” Geral e Específico, previstos no Quadro 1/Anexo 

VIII. 

§1° O Coeficiente de Ajuste “Y” Geral aplica-se a todas as unidades imobiliárias das 

regiões administrativas abrangidas por esta Lei Complementar, respeitadas as disposições 

do Art.2°.   

§2° O Coeficiente de Ajuste “Y” Específico aplica-se às unidades imobiliárias localizadas 

nas UOS CSIIR 1 NO e CSIIR 2 NO, quando o uso praticado for exclusivamente para 

habitação multifamiliar. 

Art. 4° A utilização dos potenciais construtivos concedidos deve ser monitorada pelo 

órgão responsável pelo desenvolvimento urbano, nos termos da regulamentação 

específica.  
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Anexo 

Quadro de Coeficiente de Ajuste da ODIR “Y” Geral e Específico divididos por grupos de renda em 

Regiões Administrativas abrangidas por esta Lei Complementar.  

Regiões Administrativas 
Coeficiente de Ajuste “y” 

Geral Específico  

Grupo I 
Lago Sul – RA XVI,  

Lago Norte – RA XVIII,  
Park Way – RA XXIV 

1,4 1,6 

Grupo II 
Guará – RA X 

Águas Claras – RA XX,  
Jardim Botânico – RA XXVII,  

1,2 1,4 

Grupo III 

Taguatinga – RA III,  
Sobradinho – RA V,  

Núcleo Bandeirante – RA VIII,  
Riacho Fundo – RA XVII 
Sobradinho II – RA XXVI,  

SIA – RA XXIX,  

1 1,2 

Grupo IV 

Gama – RA II,  
Brazlândia – RA IV,  
Planaltina – RA VI,  
Ceilândia – RA IX,  

Samambaia – RA XII,  
Santa Maria – RA XIII,  

São Sebastião – RA XIV,  
Recanto das Emas – RA XV 
Riacho Fundo II – RA XXI,  

0,8 1 

Grupo V 
Paranoá – RA VII,  
Varjão – RA XXIII,  

SCIA – RA XXV 

0,6 0,8 
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6.2. Minuta da ODIR proposta depois das reuniões da Câmara Técnica. 

 

Art. 62. A Outorga Onerosa do Direito de Construir – ODIR constitui autorização pela 

utilização do potencial construtivo exercido acima do coeficiente de aproveitamento 

básico até o limite estabelecido pelo coeficiente de aproveitamento máximo para a 

unidade imobiliária, mediante contrapartida.  

§1° Os coeficientes de aproveitamento básico e máximo são definidos conforme Anexo 

III – Quadros de Parâmetros de Ocupação do Solo por Região Administrativa.  

§2° A fórmula de cálculo da contrapartida financeira e os procedimentos administrativos 

para aplicação da ODIR são estabelecidos pela Lei nº 1.170, de 24 de julho de 1996, e 

legislação superveniente.  

Art. 63. A ODIR aplica-se à todas as unidades imobiliárias das Regiões Administrativas 

– RA abrangidas por esta Lei Complementar, excetuando-se:  

I – aquelas destinadas à Habitação de Interesse Social, no âmbito da Política Habitacional 

do Distrito Federal, conforme regulamentação;  

II – aquelas localizadas nas UOS Inst EP ou imóvel de propriedade do Poder Público.  

Parágrafo único. Nas áreas compreendidas no interior dos perímetros das Operações 

Urbanas Consorciadas, definidas nos termos do PDOT, a ODIR deve ser regida 

exclusivamente pelas disposições de suas leis específicas, inclusive quanto às regras de 

contrapartida.  

Art. 64. Para fins de aplicação da fórmula de cálculo da contrapartida financeira, ficam 

definidos o Coeficiente de Ajuste Y, previstos no Anexo VIII – Quadro de Coeficiente de 

Ajuste da ODIR que entra em vigor 3 anos após a publicação desta Lei Complementar.  

§1° O Coeficiente de Ajuste Y aplica-se a todas as unidades imobiliárias das Regiões 

Administrativas abrangidas por esta Lei Complementar inclusive os parcelamentos 

previstos nos § 1º e § 2º do art. 2°.  

§2° Até a entrada em vigor do Anexo VIII – Quadro de Coeficiente de Ajuste da ODIR 

mencionada no caput é aplicado o Coeficiente de Ajuste Y vigente até a data de 

publicação desta Lei Complementar.  

Art. 65. A utilização dos potenciais construtivos concedidos deve ser monitorada pelo 

órgão gestor do planejamento territorial e urbano, nos termos da regulamentação 

específica. 

 

  



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

Secret ar ia  d e  Es tado  de  Gest ão  do  Terr i tó r io  e  Habi t ação  do  Di s t r i to  Fed eral  

Subsecre ta r ia  d e  Pol í t icas  e  P lanej amento  Urbano  

Coordenação  de Pol í t ica ,  P lanejamento  e  Sus ten tab i l idade Urb ana  

Diretor i a  de  P lan ejamento  e  Sust en tab i l idad e Urban a  

 

NOTA TÉCNICA 06/2017 – SUPLAN/COPLAN/DIPLAN – outubro de 2017 
CONSIDERAÇÃO ACERCA DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR – ODIR 

 21|22 
 

 

Anexo 

Depois das reuniões da Câmara Técnica o Quadro ficou com a aplicação diferente para 

os 3 primeiros anos. 

QUADRO DE COEFICIENTE DE AJUSTE DA ODIR  

 

Regiões Administrativas 
Coeficiente de Ajuste Y 

1° ano 2° ano 3° ano 

Grupo I 
Lago Sul – RA XVI,  

Lago Norte – RA XVIII,  
Park Way – RA XXIV 

0,4 0,6 1,0 

Grupo II 
Guará – RA X 

Águas Claras – RA XX,  
Jardim Botânico – RA XXVII,  

0,4 0,6 0,8 

Grupo III 

Taguatinga – RA III,  
Sobradinho – RA V,  

Núcleo Bandeirante – RA VIII,  
Riacho Fundo – RA XVII 
Sobradinho II – RA XXVI,  

SIA – RA XXIX,  

0,4 0,6 0,6 

Grupo IV 

Gama – RA II,  
Brazlândia – RA IV,  
Planaltina – RA VI,  
Ceilândia – RA IX,  

Samambaia – RA XII,  
Santa Maria – RA XIII,  

São Sebastião – RA XIV,  
Recanto das Emas – RA XV 
Riacho Fundo II – RA XXI,  

0,4 0,4 0,4 

Grupo V 
Paranoá – RA VII,  
Varjão – RA XXIII,  

SCIA – RA XXV 

0,2 0,2 0,2 
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