
                               MEMÓRIA DE EVENTO 

 
Encontro sobre qualidade da água nas comunidades rurais do munícipio de Chapecó 
 
Dia: 10 de julho de 2013 
Horário: 14horas 
Local: Linha Pinhalzinho – Chapecó 
 
Participantes: 
Ver lista em anexo. 
 
Pauta:  
Visita a fonte de água comunitária que é usada pela comunidade de Rodeio Bonito. 
Discussão do caso e encaminhamentos para melhorar a qualidade da água nas 
comunidades rurais. 
 
Relato: 
O encontro foi realizado com o objetivo de conhecer as fontes de água, que abastecem as 
propriedades das famílias agricultoras da comunidade de Rodeio Bonito, e buscar soluções 
para melhorar a qualidade da água utilizada. 
No início do evento foi realizada uma caminhada em direção as fontes, verificação das 
condições de preservação da área e foram coletadas amostras de água para análise 
laboratorial.  
No local da fonte foi efetuada uma explanação sobre uso desta água, através do agricultor 
Olidemar Luzzi. Na oportunidade, foi apresentado um breve histórico da fonte, a forma da 
construção e foi dado destaque a qualidade da água – indicada como não potável pelas 
análises a longo tempo. 
No decorrer do encontro foi aberto um espaço de tempo para apresentações dos 
participantes, com sua identificação e com seu parecer sobre a situação encontrada. 
Após uma profunda discussão sobre a situação desta fonte de água comunitária, situada na 
linha Pinhalzinho, ficou definido o seguinte: 
1-Realizar uma reunião com membros das comunidades rurais que utilizam esta fonte de 
água. Neste evento serão apesentados os resultados das análises de água, proposta de 
monitoramento em algumas propriedades e da fonte comunitária. Serão apresentadas 
soluções que possam colaborar na resolução do problema e o que está sendo realizado 
pelas diversas instituições envolvidas. 
2-Expandir este trabalho para outras fontes e outras comunidades. 
3-Verificar as condições do loteamento, situado acima das fontes comunitárias visitadas na 
linha Pinhalzinho. 
4-Será verificado a possibilidade da vigilância municipal fazer contato com a Promotoria 
Pública,  para verificar qual a possibilidade de seu envolvimento neste tipo de problema e 
quais são as responsabilidades do município e estado. 
5- Será feito contato com instituições que não estão participando do Fórum, como: Fatma e 
Cidasc. 
6- O grupo tomou a decisão que as reuniões deste Fórum pela Agricultura Familiar, dentro 
do tema qualidade da água nas comunidades rurais, irão continuar. A próxima reunião será 
realizada no final do mês de setembro ou início de outubro. A pauta desta futura reunião 
será a apresentação do caso em estudo da fonte de água comunitária situado na linha 



Pinhalzinho, resultados de outras regiões e de outros trabalhos que envolvem qualidade de 
água nas comunidades rurais. 
No encerramento, diversos participantes realizaram seus comentários finais, salientaram a 
importância deste trabalho conjunto como sendo a única forma de caminhar para uma 
solução de um caso complexo - como este em estudo. 
Com os agradecimentos e votos de um feliz retorno para todos os participantes, foi dado por 
encerrado o evento. 
 
Chapecó – SC, 12 de julho de 2013. 
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