
Relato de atividade: 

Discussão sobre os possíveis pontos de destaque para a sustentabilidade 
dos agroecossistemas de Chapecó – SC 

 

No dia 14 de abril de 2012 a Rede Consagro realizou uma atividade com as 
famílias agricultoras participantes do projeto REPENSA com o objetivo de discutir 
os possíveis pontos críticos identificados durante a etapa de caracterização dos 
agroecossistemas. 

Cabe destacar que a nomenclatura para o termo “pontos críticos” foi 
reformulada, já que este termo é comumente associado à questões negativos. 
Como a ideia é levantar os pontos prioritários para a sustentabilidade dos 
agroecossistemas, o grupo decidiu adotar o termo pontos de destaque, para 
deixar mais claro que a consideração dos pontos fortes dos sistemas também é 
bem-vinda e importante. 

A atividade ocorreu durante a reunião periódica do grupo Herança Viva, 
estando presentes quatro das cinco famílias participantes, sendo elas: a família 
Luzzi, Vacari, Cardoso e Sabadin. 

A reunião teve início às 13:30 e foi encerrada por volta das 16:00. A 
atividade foi conduzida por Luiz Verona, Raquel Toledo e Silmar Hemp. Samuel 
Vasques, da Prefeitura Municipal, e as famílias agricultoras contribuíram durante 
todos os momentos. 

A seguir são destacados os principais resultados da atividade executada: 

 Revisão dos objetivos do projeto, retomando brevemente conceitos como 
sustentabilidade (ambiental, econômica e social) e agroecossistema; 

 Explicação para as famílias da importância da priorização de determinadas 
questões (os pontos de destaque), já que os agroecossistemas são 
bastante complexos, tornando-se inviável transformar todos os pontos em 
indicadores, ou seja, medir e acompanhar todas as variáveis encontradas; 

 Levantamento dos possíveis pontos de destaque; 

 Breve discussão sobre cada ponto de destaque, explicitando sua 
importância para a sustentabilidade do agroecossistema; 

A discussão sobre os pontos de destaque não pode ser aprofundada devido 
à questão do tempo, já que muitos agricultores tinham compromisso após a 
reunião. Por isso ainda não se tem um levantamento final dos pontos de destaque, 
porém considera-se que a reunião foi muito produtiva. 

As famílias ficaram com um material impresso que compila todas as 
questões discutidas durante a atividade. Ficou combinado que as famílias 
pensarão com mais calma nos assuntos tratados e que será marcada um novo 
encontro para finalizar a etapa de definição dos pontos de destaque para a 
sustentabilidade. 

Sendo isto o que havia para relatar sobre a atividade realizada, encerramos 
o documento.  
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