
Memória de Reunião 

 Grupo de Trabalho Macrozoneamento 

PDUI - RMSP 

 

Data: 06/05/2016 

Participantes: consultar lista de presença 

Pauta: prosseguimento dos trabalhos de Macrozoneamento do PDUI.  

 

Principais pontos da discussão: 

1. Apresentado o material desenvolvido pela Emplasa:  

- Áreas e eixos de estruturação previstos nos planos diretores municipais;  

- Quadro de macrozonas de estruturação do território. 

2. O conteúdo apresentado tem como objetivo subsidiar os trabalhos e as discussões iniciais a 

serem realizadas pelo grupo, principalmente no que se refere às áreas qualificadas pelos 

planos diretores municipais, pelas leis de proteção e conservação ambiental, com destaque às 

Áreas de Proteção de Mananciais (APMs) e Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais 

(APRMs), entre demais instrumentos orientadores e definidores da ocupação do território 

metropolitano.  

3. Diante das características mais gerais do macrozoneamento do PDUI – sua perspectiva de 

orientar os planos diretores municipais, identificando as funcionalidades do território 

metropolitano e as respectivas áreas estratégicas – foi destacada a necessidade de definir:  

- Metodologia e os procedimentos de trabalho para realização do macrozoneamento;  

- Definição e detalhamento dos temas pertinentes à configuração das macrozonas;  

- Eventual pertinência de associar eixos temáticos ao macrozoneamento.  

4. O macrozoneamento deve contemplar o conjunto de diretrizes formuladas (caráter geral e 

específico), sendo importante associá-las a uma determinada escala e a um conjunto de 

programas e instrumentos.  

5. Sobre os principais temas discutidos (socioeconomia e meio ambiente), foram destacados 

alguns temas que mereceriam maior destaque e poderiam atender às principais questões 

relacionadas ao macrozoneamento e à visão de futuro da Região Metropolitana de São Paulo 

(RMSP).  

6. As características do meio físico, especialmente as informações sobre aptidão física do 

território (cartografia geotécnica), foram sublinhadas e destacadas como importantes 

elementos nas definições acerca da leitura e proposição do território metropolitano.  



7. Em seus diversos temas, as etapas de trabalho e os temas que compõem o 

macrozoneamento deverão lidar com diferentes unidades territoriais mais ou menos 

sintonizadas com os assuntos que se pretende tratar.  

8. Em sua forma final, comentou-se a pertinência do macrozoneamento ter relação com 

demais aspectos reguladores no Estado de São Paulo, especialmente os municípios que 

constituem a RMSP e as regiões metropolitanas limítrofes – o caso da Região Metropolitana da 

Baixada Santista (RMBS).  

 

Encaminhamentos:  

1. Prosseguimento dos trabalhos: Emplasa irá apresentar material contemplando os aspectos 

discutidos pelo grupo, com destaque aos temas e aos modos de tratamento dos temas 

mencionados.  

2. Definir conceito sobre o macrozoneamento, com ênfase nos objetivos, nos temas a serem 

tratados e nas etapas de trabalho propostas.  

3. Proposta de apresentação, por parte da Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP), de 

subsídios à identificação e estruturação de eixos de desenvolvimento.  


