Reunião GT Macrozoneamento PDUI RMS
22 de setembro de 2017
CRE – Centro de Referência em Educação - R. Artur Caldini, 211 - Jardim Saira, Sorocaba - SP, 18085-050
Início da reunião: 10:00 Término: 12:00
1) Apresentação Emplasa dos mapas utilizados na reunião
A reunião do GT foi realizada no formato de oficina, disponibilizando aos participantes três mapas com
informações relevantes para discussão, e outros dois mapas de apoio para escrita/desenhos.
O Primeiro mapa, o mapa base, contém os limites municipais, hidrografia, sistema viário principal, e a
vegetação na região. Sua utilização centrou-se no fornecimento de uma base para visualizar o território
e na possibilidade de realizar anotações relevantes.
O Segundo mapa refere-se ao mapa de compatibilização da leitura dos Macrozoneamentos e
Zoneamentos Municipais, que traz a leitura atual do ordenamento territorial e possibilita a verificação
de potencialidades e discrepâncias das leis territoriais em uma escala regional.
O Terceiro Mapa inicia uma leitura do território a partir das áreas ambientais protegidas, assim é feita
uma primeira aproximação dos territórios ambientalmente protegidos por leis que comporiam um
compartimento de interesse ambiental.
2) Discussões
Iniciou-se uma discussão sobre a possibilidade de inclusão de outros elementos na análise ambiental,
como os dados de áreas de preservação permanente (APP) em cursos d'água e nascentes, e os parques
urbanos, reseva legal e áreas protegidas municipais que não estão incluídas nos zoneamentos que
poderiam estender o entendimento de uma área de proteção na região.
Houve uma apresentação sobre os pontos de mineração da região, feita pelo representante do Comitê
de Mineração (Comin), que ressaltou a importância de serem considerados no processo de definição do
macrozoneamento metropolitano, de modo a garantir um uso sustentável e adequado.
Outro ponto de discussão refere-se à obtenção de dados em formato digital para os membros do GT,
Felipe explicitou que os dados de produção da Emplasa podem ser obtidos por meio do sistema de
compartilhamento de Dados Geoespaciais (https://www.scd.emplasageo.sp.gov.br/), quanto aos dados
que não são de produção da Emplasa é necessário obtê-los através dos órgãos titulares dos dados.
Alguns participantes indagaram sobre a disponibilização de todos os dados utilizados nas reuniões em
formato digital. Foi ressaltada a possibilidade de utilização do SIM e do formato WMS para
compartilhamento de dados.
Quanto às Macrodiretrizes, não foram trazidas novas contribuições; assim foi combinada a formulação
de um texto, por parte da Emplasa, de forma a detalhar melhor seu conteúdo.
3) Encaminhamentos
A próxima reunião terá o objetivo de continuar a pesquisa sobre os elementos que podem caracterizar
um compartimento ambiental na região. Foi solicitado aos participantes o levantamento de dados que
julguem relevantes neste contexto.

