
 

 

 

 

Ata de Reunião  
Ordenamento Territorial e Grupos de Trabalho Gestão de Riscos e Enfrentamento da 

precariedade  
 

Local da Reunião Emplasa - Sala de Reuniões 

Data 04/04/2018 

Horário de Início 09h30 

Horário de Término 12h00 

 
# Pauta Comentários sobre o Assunto 

01 
Resultados do GT 
Gestão de Riscos 

Apresentação dos resultados das reuniões do GT Gestão de Riscos: 
– Revisão do caderno preliminar de propostas e análise 

das contribuições relativas à gestão de riscos 
– Seleção de mapeamentos para representar as áreas 

sujeitas a controle especial pelo risco de desastres 
naturais (exigência Estatuto da Metrópole) 

– Sugestão de texto para Caderno de Sustentação do 
PDUI e minuta do Projeto de Lei (relativo à gestão de 

riscos) - em elaboração 
 

02 

Resultados do GT 
Enfrentamento da 

Precariedade e 
andamento da CT 

Habitação 

Apresentação do ambiente de Habitação do SIM - Sistema de 
Informações Metropolitanas e metodologia utilizada para inserção dos 
assentamentos precários pelos municípios 

03 

Apresentação sobre o 

Macrozoneamento 
Metropolitano 

 

 
- Esquema do Ordenamento Territorial 
 

- Mapa do Macrozoneamento Metropolitano proposto 

 
- Relação com conceito e composição das áreas sujeitas  a controle 
especial pelo risco de desastres naturais 
 
- Relação das ações e diretrizes da gestão de riscos com o 

macrozoneamento proposto.  
 

04 

Elaboração de Matriz 
de Cruzamentos - 

Riscos x Macrozonas 

Elaboração de matriz de cruzamentos (abaixo) com a colaboração de 
todos os participantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MACROZONA

Alta suscetibilidade para 

Inundação ou escorregamento

Média Suscetibilidade para 

Inundação ou escorregamento

Baixa Suscetibilidade para 

Inundação ou escorregamento

Alto Risco para inundação e 

escorregamento

Médio Risco para inundação e 

escorregamento

Baixo Risco para inundação e 

escorregamento

Preservação Ambiental

Observar legislação pertinente Observar legislação pertinente Observar legislação pertinente Observar legislação pertinente Observar legislação pertinente Observar legislação pertinente

Diversificação de 

Interesse Ambiental

Não ocupar ou, caso necessário, 

para usos específicos e não 

urbanos, ocupar somente mediante 

execução de medidas 

fundamentadas em rigorosa 

avaliação hidrológico-hidráulica ou 

geotécnica, restringindo-se as 

modificações que possam afetar a 

dinâmica de escoamento local ou a 

geometria e a estabilidade dos 

terrenos

Ocupar somente mediante 

execução de medidas 

fundamentadas em rigorosa 

avaliação hidrológico-hidráulica ou 

geotécnica, restringindo-se as 

modificações que possam afetar a 

dinâmica de escoamento local ou a 

geometria e a estabilidade dos 

terrenos

Ocupar mediante execução de 

medidas hidrológico-hidráulicas ou 

geotécnicas convencionais, 

restringindo-se as modificações que 

possam afetar a dinâmica de 

escoamento local ou a geometria e a 

estabilidade dos terrenos.

Condições de risco inaceitáveis: 

promover a redução do risco em 

curto prazo, por meio  de  planos de 

gerenciamento de riscos, incluindo 

a execução de medidas preventivas 

estruturais e não estruturais e 

mesmo remoção da ocupação 

(eliminar o risco).

Condições de risco moderadas: 

promover a redução do risco em 

médio prazo, por meio  de  planos 

de gerenciamento de riscos, 

incluindo a execução de medidas 

preventivas estruturais e não 

estruturais (reduzir o risco).

Condições de risco baixas: 

promover a redução do risco em 

médio/longo prazo, por meio  de  

planos de gerenciamento de riscos, 

incluindo a execução de medidas 

preventivas estruturais e não 

estruturais (reduzir o risco).

Urbanização em 

Área de Proteção 

aos Mananciais

Observar legislação pertinente. 

Analisar situações específicas e 

definir diretrizes para a ocupação

Observar legislação pertinente. 

Analisar situações específicas e 

definir diretrizes para a ocupação

Observar legislação pertinente. 

Analisar situações específicas e 

definir diretrizes para a ocupação

Observar legislação pertinente. 

Analisar situações específicas e 

definir diretrizes de recuperação

Observar legislação pertinente. 

Analisar situações específicas e 

definir diretrizes de recuperação

Observar legislação pertinente. 

Analisar situações específicas e 

definir diretrizes de recuperação

Consolidação da 

Urbanização

Diversificação e 

Adensamento

TIPO DE SUSCETIBILIDADE OU RISCO

Estratégia para a Ação Metropolitana - Gestão de Riscos

Condições de risco inaceitáveis: 

promover a redução do risco em 

curto prazo, por meio  de  planos de 

gerenciamento de riscos, incluindo 

a execução de medidas preventivas 

estruturais e não estruturais e 

remoção (eliminar o risco).

Condições de risco moderadas: 

promover a redução do risco em 

médio prazo, por meio  de  planos 

de gerenciamento de riscos, 

incluindo a execução de medidas 

preventivas estruturais e não 

estruturais (reduzir o risco).

Condições de risco baixas: 

promover a redução do risco em 

médio/longo prazo, por meio  de  

planos de gerenciamento de riscos, 

incluindo a execução de medidas 

preventivas estruturais e não 

estruturais (reduzir o risco).

ÁREAS NÃO OCUPADAS ÁREAS OCUPADAS

Não ocupar ou, caso necessário, 

para usos específicos e não 

urbanos, ocupar somente mediante 

execução de medidas 

fundamentadas em rigorosa 

avaliação hidrológico-hidráulica ou 

geotécnica, restringindo-se as 

modificações que possam afetar a 

dinâmica de escoamento local ou a 

geometria e a estabilidade dos 

terrenos

Ocupar somente mediante 

execução de medidas 

fundamentadas em rigorosa 

avaliação hidrológico-hidráulica ou 

geotécnica, restringindo-se as 

modificações que possam afetar a 

dinâmica de escoamento local ou a 

geometria e a estabilidade dos 

terrenos

Ocupar mediante execução de 

medidas hidrológico-hidráulicas ou 

geotécnicas convencionais, 

restringindo-se as modificações que 

possam afetar a dinâmica de 

escoamento local ou a geometria e a 

estabilidade dos terrenos.

Matriz de cruzamentos - Macrozonas - Exemplo 


