
Memória de Reunião 

Grupo de Trabalho Macrozoneamento 

PDUI - RMSP 

 

Data: 30/09/2016 

Participantes: consultar lista de presença 

Pauta: apresentação dos trabalhos de Macrozoneamento do PDUI.  

 

Principais pontos discutidos: 

1. Apresentado material desenvolvido pela Emplasa sobre a continuidade dos trabalhos de 

“Análise e Leitura dos Planos Diretores Municipais” e “Macrozoneamento”.  

2. A respeito da “Análise e Leitura dos Planos Diretores Municipais” foram feitos esclarecimentos 

sobre as relações entre o macrozoneamento PDUI e as legislações do ordenamento territorial, 

destacando o caráter orientador do plano metropolitano em relação à esfera municipal, 

preservando a autonomia municipal.  

3. Sugerida alteração: “análise e leitura” por “compatibilização”.  

4. Esclarecimento sobre os encaminhamentos após as oficinas sub-regionais realizadas, sendo 

esclarecido que a Emplasa deve iniciar o processo de retorno aos municípios. 

5. Sobre o item acima, foi fixado o prazo de 07/10 para que a Emplasa efetivasse o retorno aos 

municípios a fim de incorporar aperfeiçoamentos no decorrer dos trabalhos.  

6. Em relação aos avanços do macrozoneamento, foi realizada apresentação sobre o andamento 

dos trabalhos. 

7. Nesse momento, é desejável concentrar sugestões à legenda proposta e não aos itens que a 

compõem Estes poderão ser revistos ou acrescidos à medida que avançam os trabalhos. Em outras 

palavras, é proposta a avaliação conjunta, no âmbito do GT de Macrozoneamento, da estrutura da 

ordenação territorial .  

8. Reforçada a necessidade de incorporar eixos e vetores de outros planos e documentos 

desenvolvidos nas escalas macrometropolitanas, regionais e municipais.  

9. Destacada a necessidade de refletir sobre uma visão de futuro relativa à RMSP e que este 

cenário desejado seja incorporado no desenvolvimento e na consolidação dos trabalhos.  



10. No sentido de validar as legendas dos compartimentos propostos, foi enfatizada uma das 

questões centrais sobre a pertinência da vulnerabilidade e da dinâmica metropolitana 

constituírem macrozonas.  

11. A partir da questão acima apontada, é importante ressaltar que deve ser explicitado o 

território que pertence e está associado a cada uma das macrozonas propostas e em que sentido 

corresponde ao ordenamento da RMSP.  

12. Nessa perspectiva, coube indagar como associar o macrozoneamento às diretrizes e ao desejo 

futuro de construção da RMSP. 

13. Reconhecido o avanço dos trabalhos, destacando que a construção de uma visão futura da 

RMSP reside, principalmente, no campo das diretrizes. 

14. Além das macrozonas, os sistemas e as redes propostas, aventadas durante os encontros do 

GT, igualmente devem espelhar a configuração de um território desejado.  

15. Quanto aos elementos espacializados que estruturam os compartimentos e as macrozonas 

delimitadas, foi apontada a necessidade de explicitar os eixos rodoviários.  

16. É importante considerar que as questões de precariedade e vulnerabilidade necessitam ser 

incorporadas nos indicadores e macrozonas na direção de reverter processos indesejados. Assim 

sendo, quando ao tratar das dinâmicas metropolitanas, é preciso definir estratégias que 

incorporem territórios e questões inicialmente desvinculados dos territórios mais dinâmicos.   

17. Os trabalhos deverão ser retomados no dia 07/10.  


