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ASSUNTOS ABORDADOS
Item 01 – Discussão do ZAP como Instrumento de Revisão do Plano
A prioridade para o Plano de Trabalho da CTPlan, até o momento, será Revisão do Plano
Diretor. Sendo que, cabe ao Comitê demandar à Câmara Técnica as suas necessidades e
consultas ao longo do ano. Para tal revisão, foi alinhado na CTPlan a utilização da
metodologia do Zoneamento Ambiental e Produtivo – ZAP como uma das ferramentas
utilizadas para a revisão do Plano de Bacia do Rio Araguari. Nesse sentindo, o foco desta
reunião em conjunta da Câmara Técnica de Planejamento e Controle (CTPlan) e o Grupo de
Trabalho para revisão do Plano (GTPlan) é para que os membros conheçam a ferramenta.
Inicialmente o presidente do CBH Araguari, Antônio Giacomini, explana sobre o material
“Instrumentos para Gestão da Água”, um trabalho da Câmara dos Deputados Federais,
focado na questão de Comitê de Bacias bem como nos diversos instrumentos de gestão de
água (inclusive sobre os planos de bacias hidrográficas).
Antônio Giacomini fala sobre a elaboração dos Planos de Bacias, que muitas vezes são
feitos de cima para baixo, através de empresas contratadas, com uma linguagem muito
técnica com pouca participação da população. Surge o plano de aplicação e especificamente
para os comitês que tem cobrança o recurso se limita ao plano. Como resultado, temos
planos inoperantes. O mesmo questiona aos membros se o que se pretende fazer é uma
reforma do plano existente ou partir para elaboração de um novo plano. A recomendação de
Antônio Giacomini é a realização de um novo plano, mesmo que utiliza as atuais
metodologias como dados secundários. O coordenador da CTPlan, Sylvio Andreozzi, explica
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que já foi alinhado entre a câmara e o grupo trabalho que o que será feito é a revisão do
Plano.
Posteriormente, o presidente do CBH Araguari, Antônio Giacomini, como um dos mentores
do ZAP – Zoneamento Ambiental Produtivo, explanou sobre essa nova metodologia que está
em construção contínua e usa tecnologias disponíveis a todos (ferramentas do google por
exemplo) como sendo uma possível ferramenta para apoio no trabalho de revisão do Plano.
Os tópicos abordados por Antônio Giacomini foram: criação do ZAP, utilização em processos
de licenciamentos, utilização na gestão de recursos hídricos dos processos de irrigação,
gestão territorial, dentre outros.
Para finalizar a reunião, o coordenador da CTPlan, Sylvio Andreozzi, solicita ao GTPlan
iniciar as ações para revisão do Plano, elaborando um cronograma de trabalho. O mesmo
ressalto que até o final deste ano o Termo de Referência deve estar pronto para prosseguir
com a contratação da empresa responsável pelo andamento dos trabalhos.
- Encaminhamentos
 Enviar aos membros da CTPlan e GT Plano o Decreto Estadual nº 46.650 que aprova
a metodologia do ZAP juntamente com cartilha de Metodologia.
 Agendar nova reunião do GTPlan para iniciar o cronograma de ações de revisão do
Plano de Bacia do Rio Araguari.

