




Macrozona 7
Caracterização – Rodovias e Leitos Férreos

MONTE MOR

MACROZONA 6

• Barreiras físicas
• Rodovia Santos Dumont – principal ligação com Viracopos; utilizada para tráfego urbano, opera

já no limite
• Sistema viário escasso e descontínuo criando bairros isolados

INDAIATUBA







Caracterização – Uso do Solo 

Levantamento não cadastral



DIRETRIZES - MACROZONA 7



PROPOSTA MACROVIÁRIO



- Transformar o trecho da Rod. Miguel Melhado, lindeiro aos loteamentos, em via urbana;

- Transformar o antigo leito da Rod. Santos Dumont em via de suporte para os empreendimento 
que serão instalados na região;

Sistema Viário



- Estabelecer diretrizes de interligação das estradas vicinais atingidas pela ampliação do Aeroporto 
de Viracopos e garantir sua implantação;

- Implantar ligação da região do Jd Nova América com a região do Vila Palmeiras/Jd Marisa;

Sistema Viário



- Melhorar as condições de segurança de 
pedestres

- Duplicação e adequação da Rod. Lix da Cunha 

Sistema Viário

- Duplicação e adequação da Rod. Lix da Cunha 
SP – 075, no trecho do trevo da Rod. 
Anhanguera até o Jd. Itaguaçú



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA VIRACOPOSOPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA VIRACOPOS



Finalidade da OUCV

Recuperar, requalificar e regularizar a região compreendida no seu perímetro, nos aspectos 
ambientais, sociais e urbanísticos através da:

� recuperação das áreas degradadas;

Operação Urbana Consorciada Viracopos - OUCV

� recuperação das áreas degradadas;

� implantação de infraestrutura adequada;

� produção de unidades habitacionais em locais adequados destinadas ao atendimento das famílias 
moradoras em áreas impróprias e urbanização de favelas e ocupações da Macrozona 7.



Operação Urbana Urbana Consorciada Viracopos - OUCV
Setores



DIRETRIZES POR SETOR  - OUCVDIRETRIZES POR SETOR  - OUCV



OUCV - Diretrizes por Setor
Setor A – Setor Aeroportuário: Área patrimonial e de expansão

Objetivos:
� garantir a integridade física da área e sua 
destinação específica para ampliação do Aeroporto 
de Viracopos.de Viracopos.

Características:
�área: 27.000.000m2;
� inserida na sub-bacia do Capivari Mirim;
�ocupação rarefeita - loteamentos urbanos não 
implantados, loteamentos de chácaras, sítios e 
fazendas.

Diretrizes da OUCV:
�área destinada exclusivamente ao Aeroporto de Viracopos e sua ampliação;
�o órgão responsável pela ampliação e operação do Aeroporto de Viracopos  deverá observar 
o estabelecido no Licenciamento Ambiental da CETESB e no Plano Local da MZ 7



OUCV - Diretrizes por Setor
Setor B – Setor de Mudança de Uso Gradual:

Jd. Fernanda, Campo Belo, Marisa e Palmeiras

Objetivo:
� mudança gradativa e parcial do uso residencial para 
usos adequados ao entorno do Aeroporto e ao
uso residencial.
Característica:
� impropriedade da área para uso habitacional;
� loteamentos com alto grau de consolidação em situação regular;

Diretrizes da OUCV:
�permitir categorias de uso adicionais e tipos de ocupação adicionais mediante adesão à OUCV, com 

pagamento de  contrapartida econômica, através de outorga onerosa;
�permitir o uso habitacional existente, desde que realizada proteção acústica.

� loteamentos com alto grau de consolidação em situação regular;
� área: 1,94 milhões m²;
� lotes: 3.301.
Instrumentos:
�implantação de infraestrutura,  através de Planos Comunitários 
e regularização dos lotes através de  negociação entre interessados;
�permissão do uso residencial existente e estabelecimento de usos compatíveis com atividades 
aeroportuárias;
� adequação acústica estimada em cerca de 70 % dos lotes que se manterão com uso habitacional.



OUCV - Diretrizes por Setor
Setores C1, C2 e C4 – Setores de Intervenção Estrutural:

Jd. Itaguaçú, Cidade Singer, D. Gilberto, Jd. Columbia

Objetivo Setores C1, C2 e C4:
�requalificação urbanística da região.

Características:
�impropriedade das áreas para uso habitacional;
�existência de dívidas de IPTU;
�áreas ambientalmente degradadas;

Setor C1 Setor C1 
� área: 3,4 milhões m²
� lotes: 5.394
Setor C2
� área: aproximadamente 195,0 mil m² 
�famílias: 627
Setor C4
� área: aproximadamente 700 mil m²;
� famílias: 150 (em 2008)



OUCV - Diretrizes por Setor
Setores C1, C2 e C4 – Setores de Intervenção Estrutural

Diretrizes da OUCV Setores C1, C2 e C4:

�transferir parcialmente e de forma gradual as famílias residentes neste setor para 
empreendimentos habitacionais a serem construídos no âmbito da OUCV;
�regularizar, recuperar e requalificar para os fins previstos nesta OUCV, através da implantação do 
Programa de Intervenções;
�estabelecer incentivos para atrair investimentos que viabilizem a implantação do Programa de �estabelecer incentivos para atrair investimentos que viabilizem a implantação do Programa de 
Intervenções a ser regulamentado por decreto do Executivo;
�permitir categorias de usos adicionais e tipos de ocupação adicionais mediante adesão à OUCV 
que poderá ser com pagamento de contrapartida econômica, através de outorga onerosa, ou outra 
forma a ser detalhada através de decreto do Executivo com base no Plano Urbanístico;
� para fins de implantação do Programa de Intervenções, o Poder Executivo poderá receber em 
doação os lotes situados neste setor com a finalidade de formação de banco de terras;
�implantar no setor C1 o Parque Jd. Itaguassú, a ser viabilizado pela INFRAERO.



OUCV - Diretrizes por Setor
Setor C3 – Setor de  Intervenção Estrutural

Áreas públicas ocupadas

Objetivos 
�requalificação urbanística deste setor.

Características:
�impropriedade da área para uso habitacional e impossibilidade;
�legal de mudança de uso por se tratarem de áreas públicas;�legal de mudança de uso por se tratarem de áreas públicas;
�ocupações em áreas necessárias para o sistema viário;
�Famílias- 600.

Instrumentos:
- obtenção de recursos para intervenção na área e construção
de empreendimentos habitacionais para transferência das famílias
através dos seguintes instrumentos:

�outorga onerosa de inserção de áreas no perímetro urbano (Setor F2);
�outorga onerosa de alteração de uso (Setor B, F1 e F2);
�utilização dos lotes comerciais resultantes do reparcelamento;

- indicação de áreas adequadas ( ZEIS), destinação de recursos e linha de financiamento para construção 
de empreendimentos habitacionais destinados à transferência das famílias dos Setores C.



OUCV - Diretrizes por Setor
Setor C3 – Setor de Intervenção Estrutural

Diretrizes da OUCV Setor  C3:
�transferir parcialmente e de forma gradual as famílias residentes neste setor para 
empreendimentos habitacionais a serem construídos no âmbito da OUCV;
�recuperar e requalificar as áreas contidas neste setor para os fins previstos nesta OUCV, 
através da implantação do Programa de Intervenções, com a finalidade de:através da implantação do Programa de Intervenções, com a finalidade de:
�estabelecer a função original das praças públicas dos loteamentos;
�destinar a faixa do antigo leito férreo desativado para implantação de sistema viário.



OUCV - Diretrizes por Setor
Setor D – Distrito Aduaneiro

Objetivo:
� garantir usos compatíveis com as operações 
aeroportuárias.

Características:Características:
�loteamento comercial em processo de 
aprovação à margem da Rod. Miguel Melhado 
Campos.

Instrumento: 
�possibilidade onerosa de uso e ocupação 
adicional.

Diretrizes da OUCV Setor  D:
�permitir categorias de usos adicionais e tipos de ocupação adicionais mediante a adesão à 
OUCV, com pagamento de contrapartida econômica, através de outorga onerosa.



OUCV - Diretrizes por Setor
Setores E1 e E2

Áreas adjacentes ao N. América e Jd. São Domingos

Objetivo:
� áreas destinadas exclusivamente a ZEIS para 
transferência das famílias em áreas inadequadas 
da MZ 7.

Características:
�E1- área dentro do perímetro urbano e fora da 
curva de ruído;
Área estimada: 80 mil m²; Área estimada: 80 mil m²; 
� E2- área em zona rural e fora da curva de 
ruído;
Área estimada: 1 milhão m². 

Instrumento: 
�ZEIS. 

Diretrizes da OUCV Setor  E1 e E2:
�destinar as áreas situadas nestes setores exclusivamente como Zona Especial de Interesse 
Social- ZEIS de Indução, ao atendimento das famílias residentes em áreas inadequadas ou 
desadensamento de núcleos a serem regularizados da MZ7.



OUCV - Diretrizes por Setor
Setor – F1

Área da Fazenda Palmeiras (parte), área entre Jd. Marisa e Jd. Campo 
Belo e área lindeira ao Jd. Itaguaçú 

Objetivo:
�possibilidade de usos e ocupações adicionais através de outorga 
onerosa com vistas a implantação de atividades comércio, serviços e 
industriais, cujos recursos serão aplicados na reestruturação e 
requalificação urbanística, fundiária e social na área de intervenção

Características:
�Glebas urbanas vagas;
�áreas no perímetro que serão fortemente valorizadas para usos �áreas no perímetro que serão fortemente valorizadas para usos 
comerciais e de serviços com investimentos públicos que estão sendo 
realizados na região;

•Área total estimada: 2,8 milhões de m²

Instrumento: 
� Outorga Onerosa de Usos e Ocupações Adicionais

Diretrizes da OUCV Setor  F1:
�permitir categorias de usos adicionais e tipos de ocupação adicionais mediante a adesão à OUCV, 
com pagamento de contrapartida econômica, através de outorga onerosa



OUCV - Diretrizes por Setor
Setor – F2

Área da Fazenda Palmeiras (parte entre perímetro urbano e Rod. Lix da 
Cunha) e área lindeira à Rod. Santos Dumont

Objetivo:
�Inserção onerosa no perímetro urbano e outorga 
onerosa de usos e ocupações adicionais com vistas a 
implantação de atividades comercio, serviços e 
industriais, cujos recursos serão aplicados na 
reestruturação e requalificação urbanística, fundiária 
e social na área de intervenção.

Características:Características:
�áreas em zona rural que serão fortemente 
valorizadas para usos comerciais e de serviços com 
investimentos públicos que estão sendo realizados 
na região;
Área total estimada: 2,5 milhões de m².

Instrumento: 
�Outorga Onerosa de Inserção no Perímetro 
Urbano e de Usos e Ocupações Adicionais.



Diretrizes da OUCV Setor  F2:

�estabelecer Zona 18 VC-02 com restrições, mediante adesão dos proprietários à OUCV e 
pagamento de contrapartida econômica, através de outorga onerosa pela inserção de gleba no 

OUCV - Diretrizes por Setor
Setor – F2

pagamento de contrapartida econômica, através de outorga onerosa pela inserção de gleba no 
perímetro urbano;
�permitir categorias de usos adicionais e tipos de ocupação adicionais mediante a adesão à 
OUCV, com pagamento de contrapartida econômica, através de outorga onerosa;
�imóveis inseridos neste setor F2, incorporados ao perímetro urbano, com usos urbanos 
anteriores a data de aprovação da Lei Complementar do Plano Local da MZ7, devem aderir 
obrigatoriamente à OUCV.



OUCV - Diretrizes por Setor
Setor G – Setor de Reurbanização

Áreas adjacentes ao Jd. Nova América
Objetivo:
�requalificação urbanística de áreas ocupadas por 
sub habitações através da execução de obras de 
urbanização, implantação de infraestrutura urbana, 
regularização fundiária e transferência parcial de 
famílias (50% do total de 832 famílias) para área na 
região, adequada ao uso residencial
Características:
�alto grau de consolidação residencial em situação 
irregular, em áreas públicas e ao longo do leito férreo 
desativado da RFFSAdesativado da RFFSA
�carência de infraestrutura urbana
�áreas densamente ocupadas
�área: 118.500 m²
�lotes: 832 lotes
Instrumento:
�ZEIS (Zona Especial de Interesse Social) de 
regularização para manutenção das famílias 

Diretrizes da OUCV Setor G:
�regularizar fundiária e urbanisticamente os núcleos residenciais situados neste setor;
�transferir para  ZEIS de Indução famílias que precisarem ser realocadas para viabilizar a 
implantação do projeto de regularização



OUCV - Diretrizes por Setor
Setor H – Setor residencial

Objetivo:
�manutenção do uso residencial e possibilidade de 
usos e ocupações adicionais em áreas específicas 
através de outorga onerosa.
Características:
� loteamento sem restrição para o uso residencial –
fora da curva de ruído;
� alto grau de consolidação residencial;
� área: 463.945,00 m2 ( 30% do total de 1.546.480,00 
m² com possível mudança de uso);m² com possível mudança de uso);
� lotes: 846 lotes  (30 % do total de 2.821 lotes com 
possível mudança de uso).
Instrumento:
� possibilidade de outorga onerosa de usos e 
ocupações adicionais.

Diretrizes da OUCV Setor  H:
�permitir categorias de usos adicionais e tipos de ocupação adicionais mediante a adesão à OUCV, 
com pagamento de contrapartida econômica, através de outorga onerosa



OUCV - Diretrizes por Setor
Setor I- Setor de núcleos residenciais urbanizados

Vila Nilza e N.R. Jd. Nova América

Objetivo:
� garantir condições de habitabilidade nos Núcleos 
Residenciais situados em áreas públicas regularizados pela 
PMC, com tratamento acústico adequado para as 
residências situadas sob a curva de ruído
Características:
� áreas públicas já regularizadas para fins residenciais pela 
PMC
� alto grau de consolidação residencial 
� núcleos residenciais sem restrição para uso habitacional � núcleos residenciais sem restrição para uso habitacional 
- fora da curva de ruído
�Núcleo Residencial Vila Nilza – sob a curva de ruído
� área: 25000 m²
� lotes: 125 lotes
Instrumento:
�Inserção do núcleo sob a curva de ruído no programa de 
adequação acústica

Diretrizes da OUCV Setor  I
�permitir o uso habitacional existente no núcleo residencial regular- Vila Nilza, devendo ser inserido 
em programa de proteção acústica, a ser instituído  pela INFRAERO ou outro órgão que vier a substituí-
lo, com a participação dos proprietários interessados



OUCV - Diretrizes por Setor
Setor J – Setor de grandes equipamentos já instalados

Electro, Valeo, indústria prox. antiga Singer

Objetivo:
�garantir usos compatíveis com as operações 
aeroportuárias

Características:
� áreas de grande porte ocupadas por indústrias e 
serviços no perímetro urbano à margem das Rodovias 
Bandeirantes e S. Dumont
�área: cerca de 497.000 m²�área: cerca de 497.000 m²

Instrumento:
�possibilidade de outorga onerosa de usos e ocupações 
adicionais 

Diretrizes da OUCV Setor  J
�permitir categorias de usos adicionais e tipos de ocupação adicionais mediante a adesão à 
OUCV, com pagamento de contrapartida econômica, através de outorga onerosa



�Zoneamento Proposto 
�Lei n°°°°6031/88 e Lei Complementar n °°°°05/00



�Áreas rurais com possibilidade de inserção no 
perímetro urbano mediante adesão à Operação 

Urbana Viracopos - OUCV
�Lei n°°°°6031/88 e Lei Complementar n °°°°05/00


