Reunião Repensa Verona (006/2011).
Projeto: Avaliação de sustentabilidade de agroecossistemas hortícolas, com base de
produção na Agroecologia e na agricultura familiar, no oeste da região Sul do Brasil.
CNPq processo n° 562866/2010-8
Dia: 21 e 22/03/2011
Horário: 8:30 horas
Local: CETREC – Centro de Treinamento Epagri Chapecó - Chapecó – SC
Participantes:
Embrapa – Cascata – Pelotas – RS: José Ernani Schwengber, Joel Enrique Cardoso ,
Elizabeth Farias e Greice Schiavon.
Epagri: Silmar Hemp, Eduardo Brugnara, Alisson Baldissera e Luiz Verona.
Prefeitura Municipal de Chapecó – Samuel Vasques e Gilson Pagliosa.
UFSC: Raquel Modesto Toledo de Souza
UTFPR: Wilson Godoy e Nayara Pasqualotto.
APACO – ECOVIDA: Antônio Schnorr e Diva Deitos.
UFFS: Inês Claudete Burg
Pauta:
1- Apresentação do projeto (Luiz Verona – Cepaf). Verificar o entendimento da proposta e
a possibilidade de participação por parte das instituições parceiras.
2- Apresentação do andamento do projeto por região de estudo (coordenadores regionais).
3- Relato de experiência da Embrapa com trabalho em Rede e Avaliação de
Sustentabilidade de Agroecossistema – histórico, resultados e trabalho atual (José Ernani
Schwengber Embrapa Pelotas).
4- Reforçar aspectos metodológicos e cronograma da proposta de trabalho.
5- Apresentação de propostas preliminares de trabalho para monografia: Célio Haverroth
(UFSM), Nayara Pasqualotto (UTFPR) e Elisabeth Farias (Embrapa – Pelotas) e Raquel
Toledo de Souza (UFSC).
6- Agendar atividades e futuras reuniões.
7- Assuntos Gerais
8- Visita aos agroecossistemas.
9- Apresentação e discussão das propostas de trabalhos complementares ao projeto
(monografias).

Relato:
As atividades foram desenvolvidas em dois dias.
No dia 21 de março o grupo esteve reunido e foram abordados os assuntos da pauta:
1-- Foi apresentado o projeto, com a finalidade de dar conhecimento para as instituições,
procurando criar a possibilidade da avaliação da proposta, verificar o interesse da
participação ativa e analisar a necessidade de adaptação do projeto para sua execução.
Nesta oportunidade, os representantes da Apaco, os quais estavam tendo o primeiro
contato mais detalhado da proposta, colocaram sua disponibilidade de contribuir nas
atividades do trabalho.

A professora Inês Burg salientou a importância de trabalhos em rede, como foco em
agricultura sustentável e que a UFFS está interessada em participar, inclusive já está
selecionado um aluno de graduação para se evolver diretamente com as atividades
referentes a este projeto. A professora destacou que no momento de realizar as
publicações além dos anais dos congressos, existe a possibilidade de publicar na
qualificada Revista Brasileira de Agroecologia .
As demais instituições, as quais já conheciam a proposta em detalhes, confirmaram sua
participação.
O coordenador da reunião salientou a forma de uso do recurso financeiro disponibilizado
pelo CNPq e disponibilizou alternativas para o uso deste recurso, de forma que não sejam
prejudicadas a ações previstas neste projeto. Salientou que é possível realizar as
atividades do projeto e respeitar as normas previstas pelo agente financiador. Informou
ainda que o recurso financeiro ainda não foi totalmente disponibilizado e que haverá uma
disponibilização de recurso pela FAPESC.
Luiz Verona fez referência ao projeto da professora Ana Lima (UFPel), o qual possui
objetivos semelhantes, mas em outra região e com outro foco principal. De acordo com
este pesquisador, o referido projeto deve ser aproximado ao de nossa coordenação de
forma que possamos ganhar eficiência no uso dos recursos intelectuais, financeiros e
práticos. Destacou por fim, que a aproximação com outros projetos aumenta a eficiência do
trabalho, reforça a importância de trabalho em Rede e fortalece a robustez dos resultados
finais.
2- Foram relatadas as atividades do projeto nas três regiões de trabalho.
-- Na região do Estado do Paraná o professor Wilson Godoy, com o apoio da mestranda
Nayara Pasqualotto, relatou que o andamento do projeto está de acordo com as atividades
programadas e irá atender as metas propostas para este ano. Lembrou que a meta é a
apresentação de trabalho em Congresso e encaminhamento para revista técnica do
levantamento de dados descritivos dos agroecossistemas estudados e determinação dos
pontos críticos – podendo chegar a uma análise prévia dos indicadores de sustentabilidade
que serão usados na avaliação de sustentabilidade.
O professor salientou que está buscando a participação de diversas instituições e que
dentro da UTFPR haverá mais algumas pessoas envolvidas.
Foram discutidos alguns aspectos metodológicos da proposta com a finalidade de ir
acertando o caminho para futura discussão, quando já houver a possibilidade de visualizar
os resultados das diferentes regiões em estudo.
-- Na região de Sana Catarina o pesquisador Verona relatou que as atividades estavam de
acordo com o cronograma. Destacou que já foram realizadas visitas na feira agroecológica
de Chapecó, participação de reunião do grupo de feirantes agroecológicos e visitas
técnicas para diversas instituições com o objetivo de apresentar a proposta de trabalho
deste projeto. Salientou ainda que a acadêmica de pós-graduação na UFSC, Engenheira
Ambiental Raquel Modesto Toledo de Souza, presente na reunião, irá desenvolver sua
dissertação com dados deste projeto. Afirmou que o cronograma está sendo respeitado e
será possível apresentar relatório e artigos no final do ano de 2011.
- O relato da região do Rio Grande do Sul, foi apresentado por Luiz Verona com o apoio do
pesquisador da Embrapa José Ernani Schwengber. A situação nesta região está bastante
avançada, uma vez que o processo histórico desta região já apresenta trabalhos na área
de avaliação de sustentabilidade e os grupos de estudo já avançaram bastante nos pontos

teóricos e de ação prática. Não haverá problema de alcançar as metas propostas para este
ano de 2011.
O pesquisador da Embrapa José Ernani Schwengber, com o apoio das bolsistas Greice
Schiavon e Elizabeth Farias, apresentou o histórico do trabalho de Rede de Unidades de
Referência da Embrapa e sobre o funcionamento do Fórum da Agricultura Familiar na
região sul do Rio Grande do Sul. José Ernani destacou a importância do trabalho de Rede
e o esforço de ser mantido este trabalho ao longo do tempo. Atualmente este projeto de
trabalho de Rede é coordenado pelo pesquisador Joel Cardozo. No que se refere ao
funcionamento do fórum da agricultura familiar, com reuniões mensais na Embrapa
Cascata,
podem
ser
obtidas
informações
na
página
eletrônica
http://www.cpact.embrapa.br/forum/index2.php .
Na continuidade da reunião foram apresentadas as propostas iniciais dos trabalhos de
acadêmicos envolvidos em atividades do projeto:
- Luiz Verona solicitou que todos os acadêmicos com atividades específicas no projeto
deverão redigir sua proposta e criar uma apresentação em “PowerPoint” para ser
apresentada na página eletrônica da Rede.
Dando seguimento ao assunto o coordenador apresentou a proposta redigida e em
PowerPoint de Célio Haverroth, acadêmico de pós-graduação da Universidade Federal de
Santa Maria, orientado pelo professor José Geraldo Wizniewsky. A base da proposta é
utilizar os agroecossistemas da Rede e mais alguns, para realizar a avaliação de
sustentabilidade e focar na avaliação do impacto de tecnologia repassada para os
agricultores em cursos realizados no Cetrec – Epagri Chapecó.
- A acadêmica de curso de mestrado da UTFPR Nayara Pasqualotto, orientada pelo
professor Wilson Godoy, apresentou a proposta de sua dissertação que basicamente trata
de avaliar sustentabilidade em agroecossistemas da Rede na região de Pato Branco e
Coronel Vivida, no Paraná. A proposta deve evoluir nos próximos dias.
- A acadêmica de curso de mestrado da UFSC, Raque M. T. de Souza, apresentou sua
proposta de dissertação. O trabalho consiste na avaliação de sustentabilidade dos
agroecossistemas na região de Chapecó em Santa Catarina. O foco do trabalho irá dar
ênfase em gestão ambiental, com objetivo de avaliar ferramenta e desenvolver a
possibilidade das famílias agricultoras internalizarem, utilizarem, os indicadores de
sustentabilidade na gestão de suas unidades agrícolas. A proposta deve evoluir nos
próximos dias.
O professor Godoy salientou a importância de mantermos uma agenda de trabalho,
prevendo as atividades futuras e metas.
Solicitou uma visita do coordenador do projeto para acompanhar o desenvolvimento das
atividades com parceiros de trabalho na região de estudo no Paraná. A visita será
agendada em breve, no início do mês de abril.
A professora Inês informou que será realizado um evento sobre Agroecologia coordenado
pela UFFS, no dia 13 de maio de 2010. Citou que diversas instituições estão sendo
convidadas, entre elas Embrapa, UFSC e Epagri. Os representantes destas Instituições,
presentes na reunião, colocaram-se disponíveis para o evento.

Como o professor Sergio Martins da UFSC e colegas da Embrapa, estarão presentes
neste evento na cidade de Chapecó, aproveitaremos esta oportunidade para ajustar o
trabalho da Rede.
Luiz Verona relatou que irá apresentar o projeto para agricultores do grupo de agroecologia
e técnicos, em evento que será realizado com a coordenação da APACO/Rede Ecovida,
na cidade de Chapecó, no início do mês de abril.
Na parte da tarde do dia 21/03 foram realizadas duas atividades:
- Visita técnica em experiências de trabalhos com agroecologia realizadas pelo Cepaf
localizadas na cidade de Xanxerê. Foram visitadas a família do agricultor Ricardo Nesello e
o professor Mauro Polli, no colégio agrícola La Salle de Xanxerê.
- Reunião com técnico de informática com o objetivo de construir página eletrônica que
possa disponibilizar os dados de trabalho de geoprocessamento, referentes aos
agroecossistemas que serão estudados no projeto. Nesta atividade estiveram envolvidos
os técnicos Cristian Cella, Elizabeth Farias e Luiz Verona.
A proposta da página eletrônica é que esta seja fundamentalmente objetiva, interativa e
que permita ser abastecida de informações pelo seu moderador. Desta forma, o projeto
manterá a visibilidade e transparência de suas atividades e resultados.
A proposta do técnico Cristian Cella é apresentar este trabalho na sua monografia de
conclusão de seu curso de graduação em Ciência da Computação, na UNOCHAPECÓ.
O trabalho deste técnico será incluído nas atividades do projeto Repensa, uma vez que
está trabalhando com demandas geradas pelo grupo, usando dados do projeto e com a
colaboração efetiva de técnicos da Rede de trabalho.
No dia 22/03 o grupo de técnicos visitou a família do agricultor Neri Vacari, com unidade
agrícola localizada na linha Simoneto, na cidade de Chapecó-SC. Na oportunidade o
agricultor relatou sua interessante experiência com trabalho com base na Agroecologia.
Foram abordados assuntos de organização das atividades e do grupo de agricultores,
discutido os fundamentos técnicos e observado as formas de comercialização dos
produtos.
Após esta visita foi realizado o deslocamento para o Cepaf – Epagri Chapecó, onde foi
realizada uma pequena reunião para acertos de prestação de contas e foi dado por
encerrada esta atividade do projeto.
Sendo isto o que havia para relatar sobre a atividade realizada, encerro este relato.
Chapecó, 23 de março de 2011.
Luiz Augusto Ferreira Verona
Coordenador do projeto edital Repensa - CNPq processo n° 562866/2010-8

