
Reunião GT Macrozoneamento PDUI RMS 

18 de agosto de 2017 

Parque Tecnológico de Sorocaba 

Início da reunião: 10:00 Término: 12:30 

 

1) Apresentação Emplasa - Macrozoneamento, ferramentas e diretrizes 

Felipe apresentou os conceitos e importância do Ordenamento Territorial da Região Metropolitana de 

Sorocaba e quais as funções do Grupo de Trabalho de Macrozoneamento. Foi apresentado o 

levantamento e mapeamento dos planos diretores e leis de uso e ocupação do solo dos municípios da 

RMS, feito pela Emplasa, que representa um ponto de partida para as análises e discussões em torno do 

macrozoneamento da região. Ressaltou-se a necessidade de uma leitura unificada das várias 

nomenclaturas adotadas pelos municípios para que seja possível a compreensão das diretrizes 

territoriais da região como um todo. Essa leitura possibilitaria a identificação de continuidades 

(potencialidades) e descontinuidades (conflitos) entre as diretrizes de uso e ocupação do solo dos 27 

municípios. Felipe esclareceu, no entanto, que a leitura unificada não representa o macrozoneamento 

metropolitano, e sim um subsídio para sua definição. 

Além da composição de um mapa com as macrozonas metropolitanas, outro resultado esperado do 

grupo são as definições de diretrizes gerais para o macrozoneamento, que conversem com as demais 

diretrizes setoriais do PDUI. 

A plataforma SIM (Sistema de Informações Metropolitanas) também foi apresentada, trata-se de uma 

ferramenta de planejamento urbano que pode auxiliar os participantes do GT e os gestores municipais a 

formularem propostas e analisarem o território da RMS. 

 

2) Nomeação de relator e coordenador do GT 

Foram nomeadas para as funções de relatoria e coordenação do grupo: 

Patrícia (coordenadora) 

Erika (relatora) 

 

3) Discussões 

Os participantes, de forma geral, mostraram-se motivados e interessados sobre o tema do 

Macrozoneamento da RMS, citaram que muitos planos diretores municipais estão em processo de 

revisão ou elaboração e que o macrozoneamento metropolitano pode servir de referência neste 

processo.  

As áreas de Proteção Ambiental e dos Mananciais foram citadas, como importante condicionante na 

definição das macrozonas. 

Foi destacada a importância de um retorno dos municípios com relação aos mapeamentos realizados 

pela Emplasa, a fim de validar leis e informações utilizadas, facilitando a sequência de trabalhos do 

grupo.   

 

4) Encaminhamentos 

Felipe informou que as próximas reuniões seriam realizadas através de vídeo conferência, com os 

participantes do GT reunidos no Parque Tecnológico e a equipe da Emplasa em sua sede, em São Paulo. 

Ficou decidido que as reuniões serão semanais (sexta-feira). Foi sugerido que a pauta da próxima 

reunião trate de uma proposta de compatibilização das nomenclaturas utilizadas nos zoneamentos e 

macrozoneamentos municipais e do cronograma de trabalho do Grupo. 

 

 


