
Memória de Reunião 

 Grupo de Trabalho Macrozoneamento 

PDUI - RMSP 

Data: 13/05/2016 

Participantes: consultar lista de presença 

Pauta: apresentação dos trabalhos de Macrozoneamento do PDUI.  

 

Principais pontos da discussão: 

 Zoraide Miranda (EMPLASA) dá as boas vindas aos novos integrantes do GT e explica a 

dinâmica do grupo que se reúne todas as sextas-feiras, no período da manhã; 

inicialmente um grupo interno da Emplasa e que agora vem incorporando técnicos dos 

municípios.  

 Roberto Rudsche (EMPLASA) apresenta um resumo dos trabalhos até aqui 

desenvolvidos e novos mapas e tabelas nas quais foram incorporadas as demandas 

vinda dos GTs, especificamente de dois eixos, o primeiro de meio ambiente e recursos 

hídricos, e o segundo de desenvolvimento urbano, econômico e habitação. (ver 

apresentação em "Apresentações"). 

 Pedro Suarez (EMPLASA) apresenta uma releitura da RMSP pela ótica das dinâmicas 

metropolitanas e dos eixos de estruturação considerando também as informações do 

índice de vulnerabilidade social - IVS1, trazendo um viés socioeconômico.  

 

Abre-se um debate sobre a necessidade de se pensar na real necessidade de remoção ou 

requalificação de famílias das áreas de ocupação irregular. Também discutiu-se da necessidade 

ou não de se delimitar toda a área da RMSP, com prioridade às áreas conflitantes e aquelas de 

interesse metropolitano. 

Joaquim (PMSP) lembra que o desafio é não perder tudo o que está posto mas aprender com a 

riqueza do trabalho da Emplasa que norteará o desenvolvimento da região como um todo, 

levando em conta a mobilidade, a vocação e os eixos de interesse comum. 

É lembrado que devemos pensar na proteção às áreas de nascentes, na questão hídrica.  As 

plantações de eucalipto vêm avançando e destruindo nascentes. 

O desenvolvimento de novas centralidades ou novas tendências como atividade econômica 

deve ir além do olhar local para algo que seja regional.  

 

                                                           
1
 - Índice de Vulnerabilidade Social, IPEA - 2015 



Encaminhamentos:  

1. Os trabalhos prosseguirão no próximo encontro. Na ocasião, a Emplasa deverá apresentar 

demais subsídios que possam contribuir à elaboração do macrozoneamento.  


