
Reunião GT Macrozoneamento PDUI RMS 

10 de novembro de 2017 

Local: CIESP – Sorocaba  

Início da reunião: 14h20 Término: 16h25 

 

1)  Apresentação Emplasa  

Foram apresentados três assuntos sobre Ordenamento Regional:  

– Elementos de Relevância Regional;  

– Novos Cruzamentos; 

– Propostas com interface com o Grupo Técnico de Macrozoneamento. 

 

 

2) Discussões 

Elementos de Relevância Regional – foi apresentada a Estrutura do Ordenamento Territorial contendo 

as Macrozonas e outros itens relevantes de Apoio ao Planejamento. Em seguida abriu espaço para 

discussão e sugeriu-se chamar especialistas da UNESP (Ciências Ambientais) e UFSCAR 

(Sustentabilidade) para contribuírem na definição das macrozonas ambientais.  

Outra ideia é adicionar um espaço para “Projetos Futuros” de proteção ambiental. 

Novos Cruzamentos -  conforme solicitado na reunião anterior, foram confeccionados mapas contendo 

buffer de 1 km do Sistema Viário, com cruzamento com áreas ambientalmente protegidas e áreas mais 

frágeis de ocupação (Requalificação).  e mapa contendo as Linhas de Transmissão e Gasoduto que 

atravessam a região. 

A discussão desse item propiciou o entendimento da complexidade dos territórios que margeiam as 

rodovias e ferrovias dado que estas regiões podem ser indutoras de expansão urbana e 

consequentemente exigem controle em áreas de proteção ambiental. A ideia seria traçar diretrizes para 

essas áreas, caso a caso. 

Ainda foi sugerido criar um item “Novos Projetos” para pensar onde poderiam ser instaladas as futuras 

linhas de rodovias e ferrovias e analisar o que já está planejado para a região com enfoque no 

cruzamento de informações relevantes. 

Propostas com interface com o Grupo Técnico de Macrozoneamento – foram lidas e discutidas duas 

propostas vindas do Grupo Técnico do Meio Ambiente e Resíduos Sólidos: 

PP-05 – Elaboração de Zoneamento Ambiental – foi acordado que o próprio macrozoneamento 

metropolitano, reconhecendo os grandes compartimentos ambientais já realiza o tratamento destas 

informações em nível regional, porém poderia haver um esforço para que cada município produzisse um 

zoneamento ambiental municipal. 

SC – 05 – Mapa Hídrico da Região Metropolitana de Sorocaba – foi proposta a atualização constante do 

mapa hídrico da região. 

Do Grupo Técnico de Desenvolvimento Urbano e Econômico chegaram três propostas: 18, 36 (“Plano 

Integrado de Lei de Zoneamento e Uso do Solo em divisas de Municípios”) e 58 (“Implantação de Zeis 

em Zonas Urbanizadas”). 

Foi lida e discutida a proposta 18 – “Premissas e Diretrizes da Mineração Paulista” – com a presença da 

Gláucia e Fred, proponentes da mesma. Eles sugeriram que seja uma diretriz para os Planos Diretores. 

Felipe sugeriu que os três primeiros pontos da proposta seja considerado como diretriz geral, também 

houve a solicitação que a mineração seja tratada em um layer de apoio ao planejamento. E os demais 

poderiam ser discutidos numa próxima reunião.  

 

 

3) Encaminhamentos 

Para a próxima reunião ficaram definidas as seguintes atividades: 

- discussão das Macrozonas propostas e partir para discussões específicas para cada macrozona; 



- Felipe vai pesquisar as Infovias da RMS (solicitadas pelo IAB) e mapeá-las se for possível ; 

- criação de mapa com mineração, sistema viário, linhas de transmissão e gaseduto. 

 

 

Próxima reunião: 17/11/2017 – 14 horas 


