
Memória de Reunião 

 Grupo de Trabalho Macrozoneamento 

PDUI - RMSP 

Data: 01/07/2016 

Participantes: consultar lista de presença 

Pauta: prosseguimento dos trabalhos - Macrozoneamento do PDUI.  

 

Principais pontos da apresentação: 

1. Emplasa realizou apresentação contendo o cronograma para as próximas reuniões no mês 

de julho/ 2016.  

2. Sobre os conceitos e o nível de detalhamento do macrozoneamento, foram definidas as 

seguintes estratégias para os trabalhos no GT:  

 - Definição preliminar dos conceitos de cada uma das possíveis macrozonas.  

 - Indicação do nível de detalhamento de cada uma macrozonas.  

 

Principais pontos discutidos pelos integrantes do GT: 

1. A respeito das áreas rurais e da produção agrícola sustentável, foi mencionada a 

necessidade de reconhecer e incorporar os parâmetros desta prática nem sempre 

caracterizadas por práticas efetivamente sustentáveis que necessitariam ser consideradas.  

2. Importância de considerar áreas com intensa descaracterização ambiental que 

demandariam melhoria nas condições de habitabilidade e incremento da infraestrutura 

instalada.  

3. Importância de considerar ou definir estratégias de inclusão para as áreas com atributos 

ambientais a serem preservados que, nas quais, entretanto, não incide legislação ambiental 

(por exemplo, Cabeceiras do Aricanduva).  

4. Nessa perspectiva, refletir sobre como tratar áreas não urbanas e áreas legisladas com uso 

sustentável que, a princípio, poderem estar relacionadas a diretrizes semelhantes.  

5. Ainda em relação com as questões ambientais:  

- Atentar para os desequilíbrios (atenuados ou potencializados) de acordo com a 

legislação ambiental incidente sobre o território.  

- Definir nomenclatura e conceitos: atendido, de acordo com a legislação ambiental e 

demais materiais incorporados no exercício (fontes de insumos macrozoneamento - 

inventário de dados e informações espaciais).  



6. Sobre os aspectos conceituais e metodológicos do macrozoneamento, importante refletir 

sobre os territórios com características locais, fora dos limites de uma dinâmica rigorosamente 

metropolitana.  

7. Importante estabelecer relação com demais programas e projetos em desenvolvimento, no 

âmbito do GESP em suas diferentes secretarias e instituições (não somente o ZEE, mas os 

demais planos), avaliando o desenvolvimento dos trabalhos.  

8. Reiterar o diálogo entre os participantes do PDUI e demais instituições estratégicas aos 

temas e assuntos tratados no âmbito do plano.  

9. Como tratar os teritórios com legislação urbana ou ambiental específica, por exemplo: 

equipamentos (Aeroporto de Guarulhos), APPs, dentre outras áreas de interesse e regulação 

particulares.  

10. Importante salientar que os exercícios previstos nos encontros do GT deverão apontar ou 

sugerir o nível de detalhamento desejável ao macrozoneamento.  

 

Encaminhamentos:  

Os trabalhos prosseguirão no próximo encontro e serão abordados: inventário de dados e 

informações espaciais; exercício de espacialização ambiental e urbana; conceito e metodologia 

para demarcação no território das áreas estratégicas; bem como o debate e o acolhimento das 

contribuições avinda dos participantes do GT.  


