
 

PDUI - RMSP 

Memória de Reunião 

Grupo de Trabalho Macrozoneamento 

 

Data: 03/06/2016 

Participantes: consultar lista de presença 

Pauta: Desenvolvimento dos trabalhos referentes ao macrozoneamento PDUI.  

 

Principais pontos da discussão: 

1. Informado que nas bases produzidas pela Emplasa deverá ser incorporada a rede de 

transporte com horizonte para 2030 a fim de contemplar importantes estruturas.  

2.  Apresentação por parte da Emplasa sobre:  

 Evolução dos trabalhos, contemplando novos subsídios fornecidos pela 

Emplasa.  

 Conceituação e definição sobre macrozoneamento e áreas estratégicas 

 Procedimentos de trabalho com intuito de consolidar o 

macrozoneamento e identificar áreas estratégicas.  

3. Após a apresentação, deu-se início ao debate e aos questionamentos visando o 

prosseguimento dos trabalhos. Dentre as considerações formuladas, cabe destacar:  

1. A importância do macrozoneamento e das áreas estratégicas serem 

definidos a partir daquilo que deve orientar uma postura diante do território. 

Assim, deve-se formular perguntas e questionamentos de modo a precisar os 

objetivos diante do trabalho que estamos desenvolvendo.  

2. Importância do grupo refletir sobre o conceito de “macrozonas” e “zonas”, 

isto é, quais seriam os conceitos a serem adotados – similitudes e/ou diferenças 

em relação ao âmbito municipal. Além disso, deve se debruçar sobre a 

metodologia dessa etapa de trabalho.  

3. Como priorizar os eixos de transporte: reforço da estrutura existente ou 

proposição de novas articulações.  

4. Importância dos trabalhos nas oficinas sub-regionais: pactuar temas 

metropolitanos, equacionar eventuais desequilíbrios entre as esferas 

metropolitanas e locais, e ajustar o conteúdo produzido à realidade local (o 



 

caso de Santana de Parnaíba e a necessidade de incorporar dados e 

informações mais atualizados sobre a regulação municipal).  

5. O macrozoneamento, grosso modo, seria composto por dois momentos: O 

primeiro é a leitura e o segundo é a  proposição sobre o território. Enquanto o 

momento de leitura é caracterizado pelo entendimento das principais 

dinâmicas, o momento de proposição deve ser pautado, dentre outras 

características, pela recepção das diretrizes formuladas pelos GTs e pela 

plataforma digital (o que existe, o que é  e  o que queremos).  

6. Atentar para as dificuldades que eventualmente podem ser geradas pelo 

macrozoneamento (este não deve gerar conflitos municipais). Uma 

possibilidade para não reforçar ou criar incompatibilidades seria tratá-lo a 

partir de diretrizes para o território, não pretendendo interferir diretamente 

nas questões da regulação municipal.  

 

Encaminhamentos:  

1. Será realizado em 14/06 Apresentação de conceitos e da metodologia adotados 

pelos municípios na elaboração do macrozoneamento e zoneamento (a exposição 

deverá ser feita pelos representantes municipais).  

2. O GT Macrozoneamento deverá ser retomado no dia 10/06 às 10:00hs.  


