
Reunião GT Macrozoneamento PDUI RMS 

24 de outubro de 2017 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) – Sorocaba – Avenida Coronel Nogueira Padilha, 

2392 – Vila Hortência – Sorocaba/SP 

Início da reunião: 14:00 Término: 16:15 

 

1) Apresentação Emplasa  

Foi apresentada a proposta de organização de macrozonas feita pelos participantes do grupo com um 

ensaio de como seriam compostas, isto é, quais dados e informações cada uma envolveria, e quais 

seriam as dificuldades de representação. A intenção é que o grupo discuta a pertinência e a viabilidade 

de desenvolvimento de cada uma.  

Na sequência, foi apresentada a planilha "Elementos de Interesse Metropolitano" contendo todos os 

pontos de interesse metropolitano apontados pelo grupo nas duas últimas reuniões (produção de água; 

resíduos sólidos; mudanças climáticas; mobilidade; turismo; áreas de risco; segurança alimentar; 

aprovação de projetos; corredores ecológicos; segurança; distritos industriais sustentáveis; polos 

logísticos) e as possibilidades de inserção destes pontos dentro do processo de elaboração do PDUI. 

Evidenciou-se a necessidade de trabalhar mais profundamente cada ponto para validar a sua pertinência 

e sustentação no tema do macrozoneamento metropolitano, através de redação de macrodiretrizes, 

inserção nas macrozonas ou no sistema de apoio ao planejamento. 

Após algumas discussões, foram apresentados novos mapas com cruzamentos de informações: áreas 

ambientais protegidas sobre áreas de atividade rural dos planos diretores; áreas urbanas de 

consolidação e adensamento; áreas urbanas de expansão e desenvolvimento; áreas urbanas de 

requalificação; equipamentos urbanos existentes no uso do solo urbano (2015) e um mapa das sub-

bacias da RMS. Esses mapas foram solicitados na última reunião e compõem mais uma série de 

subsídios para a elaboração do macrozoneamento. 

Por fim, foram colocadas as propostas que chegaram da Plataforma PDUI que outros grupos de trabalho 

estão analisando e que também se relacionam ao assuntos tratados no GT de macrozoneamento.  

 

2) Discussões 

Durante a apresentação da Emplasa ocorreram pausas para discussão do grupo, que apontou novas 

ideias e reforçou apontamentos anteriores, como a importância da representação dos pontos de 

captação de água e a proteção dos mananciais, indicação dos buffers no sistema viário e ferroviário, e 

do gasoduto. Dentre as novas ideias, apareceram a inclusão dos centros históricos dos municípios e das 

ZEIS - zonas especiais de interesse social - como pontos para requalificação urbana. Outras 

preocupações também surgiram com relação à mobilidade da região na ligação com a Região 

Metropolitana de São Paulo e a proteção da fauna, que poderia ser garantida através de um sistema de 

áreas ambientais protegidas. 

O grupo solicitou que sejam incluídas no mapa de equipamentos urbanos as linhas de transmissão, 

oleodutos e dutos de gás natural. 

 

3) Encaminhamentos 

Para a próxima reunião ficaram definidas as seguintes atividades: 

- leitura das propostas da plataforma que têm interface com o Macrozoneamento; 

- preenchimento da planilha "Elementos de Interesse Metropolitano" 

- criação do mapa com buffer de influência do sistema de transporte 


