
Reunião GT Macrozoneamento PDUI RMS 

25 de agosto de 2017 

Parque Tecnológico de Sorocaba - Emplasa (vídeo conferência) 

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

Municípios participantes: Tatuí, São Roque, Sorocaba, Salto de Pirapora, Piedade, Porto Feliz, 

Votorantim e Iperó 

 

1) Apresentação Emplasa - Plano de trabalho e leitura unificada dos zoneamentos municipais 

Felipe apresentou o Plano de Trabalho do GT, que inclui 6 reuniões até a primeira semana de outubro 

de 2017, com as respectivas sugestões de pautas. 

Foi reapresentado o levantamento e mapeamento dos planos diretores e leis de uso e ocupação do solo 

dos municípios da RMS, feito pela Emplasa, e em seguida a proposta de leitura unificada das 

nomenclaturas. Essa compatibilização resultou em uma legenda de nove macrozonas, quatro de caráter 

ambiental e cinco de caráter urbano. Uma por uma, foram detalhadas e relatadas ao grupo, com 

conceito, características e diretrizes.  

 

2) Discussões 

Com relação à leitura unificada, foi informado ao grupo que cada município tem a função de analisar o 

mapeamento e a interpretação feita pela Emplasa na sua compatibilização. Serão enviados e-mails para 

cada participante (além dos representantes de outros municípios que não participam do GT) com 

detalhes sobre a compatibilização, dessa forma, ajustes e alterações poderão ocorrer no processo. 

As cores do mapa com a leitura unificada foram questionadas, com sugestões de mudança para as áreas 

de Atividade Rural (mais verde) e Recuperação Ambiental (mais vermelho). Outras sugestões poderão 

ser analisadas e incorporadas no decorrer dos trabalhos.  

Com relação à definição do macrozoneamento metropolitano, o grupo discutiu as questões que julgam 

principais e prioritárias que devem nortear a composição das macrozonas: garantia de abastecimento de 

água potável, preservando áreas de proteção ambiental; mobilidade urbana, através de planejamento 

de sistema de transportes integrado; saneamento e tratamento dos resíduos sólidos e, por fim, também 

ficou evidente a preocupação com o desenvolvimento econômico da região. 

 

3) Encaminhamentos 

Foi solicitado aos participantes uma verificação das relações intermunicipais, através dos mapeamentos 

dos planos diretores e leis de uso e ocupação e sua leitura unificada. Potencialidades e conflitos podem 

ser apontados. Também se reforçou o pedido de análise e  validação dos mapeamentos, além da leitura 

e avaliação das nomenclaturas compatibilizadas. 

A pauta da próxima reunião será o levantamento das leis ambientais incidentes na RMS e os 

encaminhamentos que devem ser feitos a partir do cruzamento destas leis com o ordenamento 

territorial dos municípios. 

 

 


