
 
II Reunião Técnica da Qualidade da Água nas Comunidades Rurais  
 

No dia 22 de maio de 2013, foi realizada a segunda reunião técnica 
sobre a qualidade da água nas comunidades rurais de Chapecó-SC. Os nomes 
dos participantes constam de lista em anexo. A referida reunião teve a 
coordenação da Rede Consagro e o objetivo discutir os principais temas que 
envolvem a qualidade da água, com participação ativa de agricultores e 
técnicos. 

O engenheiro agrônomo da Prefeitura Municipal de Chapecó, Samuel 

Vasques, realizou as boas vindas ao público presente, dando inicio aos 

trabalhos.  

Posteriormente, Tereza Lima, da Prefeitura Municipal de Chapecó, 

abordou os trabalhos realizados pela prefeitura referente à conservação da 

água, abrangendo três bacias hidrográficas sendo elas: Bacia do Lageado São 

José, Bacia do Tigre e a Bacia do Retiro. Dentre os trabalhos realizados em 

aproximadamente em 200 fontes, cerca de 85% delas apresentaram 

contaminação microbiológica. O trabalho que vem sendo realizado consta da 

proteção de fontes, através de construção de cercas e do plantio de vegetação 

ao redor. Este trabalho tem apresentado bons resultados, protegendo as fontes 

de água e melhorando a sua qualidade. A Tereza tambem citou como exemplo 

o agroecossistema da família Cardoso, onde foi realizado o cercamento e o 

plantio de vegetação, sendo que esta prática refletiu diretamente sobre a 

melhoria da qualidade da água. Destacou ainda que na região oeste 

catarinense uma das principais formas de contaminação é a biológica, que 

ocorre através de desejos de suínos, bovinos e aves, principalmente pelo fato 

de ser uma região de maciça produção animal e ainda não possuir um 

mecanismo eficaz para o descarte dos resíduos.   

 
O pesquisador da Epagri, Luiz Augusto Verona, abordou o projeto 

apoiado com recursos do Edital Repensa CNPq/FAPESC que vem sendo 
desenvolvido no oeste de Santa Catarina, no sudoeste de Paraná e no sul do 
Rio Grande do Sul, em agroecossistemas que são baseados na Agroecologia e 
na Agricultura Familiar, que é. Comentou sobre a forma de condução do 
trabalho, destacou a necessidade da participação dos atores, transparência, 
visibilidade das ações. 

Justificou que a reunião foi realizada no espaço de feira para facilitar a 
participação dos agricultores e valorizar o papel que os agricultores exercem 
neste processo. Salientou, ainda, que este espaço do Forum, está aberto para 
toda a comunidade colaborar e que devemos construir estratégias de trabalho 
que permitam a participação de mais atores sociais. 
 

Clair Lorenzet, Veterinário da Epagri, abordou o trabalho realizado com 

as agroindústrias, discutindo um modelo de reaproveitar a água e melhorar a 

qualidade desta.  



O engenheiro Samuel Vasques discorreu a respeito da água utilizada 

para a lavagem dos produtos hortifrutigranjeiros, que segundo ele, é devolvida 

ao manancial após a lavagem dos produtos.  Destacou a necessidade de ser 

realizado um estudo para buscar um processo em que esta água possa ser 

reaproveitada, talvez para a irrigação ou outras finalidades. 

Cristina Castro, nutricionista da Amosc, abordou a relação entre a 

qualidade da água utilizada e a qualidade do alimento.  Realizou também uma 

explanação alertando sobre os perigos da contaminação. Destacou que pode 

haver contaminação biológica, através da água, do solo e pelo hábito das 

pessoas, bem como a contaminação química, através do uso de agrotóxicos. 

Os medicamentos para tratamento de animais como antibióticos, aditivos 

alimentares, produtos de limpeza também podem ser considerados um perigo 

químico. Durante a palestra foi ressaltado os seguintes tópicos: risco da água 

contaminada para preparo de alimentos, a importância de adotar boas práticas  

na manipulação de alimentos, ter higiene pessoal e do ambiente de trabalho. 

Uma questão abordada durante colocações do plenário foi  referente ao 

descarte de alguns materiais como: pilhas, baterias, lâmpadas e isopor. Foi 

alertado que estes materiais podem retornar ao local da compra, processo 

denominado de “lógica reversa”. O entrave encontrado neste processo, é a 

falta de divulgação, pois as empresas não possuem uma logística de descarte 

para os materiais.  

Outro ponto destacado durante a discussão foi a importância do 

comportamento do consumidor, pois é a atitude do consumidor quem define a 

velocidade das mudanças dos mercados e da produção. Foi ressaltado que 

todos nós somos consumidores e que poderíamos dar mais ênfase a este 

assunto nas próximas reuniões do Forum. 

A professora Denise Rauber, UTFPR- Pato Branco, falou sobre o 

programa Fundo Azul, destacando que o recurso financeiro é previsto em lei, 

pois  uma porcentagem de 1% é previsto na conta de água. 

Wilson Godoy, professor da UTFPR- Pato Branco, apresentou o estudo 

de caso oriundas das ações realizadas pela vigilância sanitária de Pato Branco-

Paraná, de autoria do médico veterinário Rodrigo Bertol. O estudo teve como 

tema a avaliação comparativa das condições higiênicas sanitárias nas 

unidades que comercializam seus produtos na feira livre de Pato Branco.  Na 

reunião, foi ressaltada a importância de possuir uma garantia de qualidade da 

água no decorrer do tempo através do monitoramento contínuo, pois os 

resultados variam conforme o tempo.  

No encerramento da reunião foi retirado como encaminhamento para futuras 

ações do Fórum: 



1- Nova reunião agendada para o dia 03/07/2013, quarta-feira pela manhã as 

9:00 horas. Local a ser definido. 

2- Apresentação do trabalho de avaliação de sustentabilidade de 

agroecossistemas do Raul Matos, Raquel M. de Souza, Marisa Corá e Nayara 

Pasqualotto. 

3- Realizar uma visita para avaliar a Rede Comunitária de água, em que a 

família Luzzi faz parte, a qual atende 28 famílias e o Colégio Municipal da 

comunidade e apresenta vários problemas. 

4- Convidar consumidores bem como a vigilância sanitária para participar das 

reuniões do fórum. 

5- Definir o local, dia, horário para  a terceira troca de experiências, com 

viagem a ser realizada através do edital Repensa (coordenação Epagri/Rede 

Consagro). 

 

Após o acerto nas atividades futuras deste Fórum de trabalho, Luiz Verona 

realizou os agradecimentos aos participantes, enfatizando convite para 

participação na Mesa-Redonda sobre Agroecologia que ocorrerá as 19h do 

mesmo dia no Centro de Eventos de Chapecó e também no Seminário 

Estadual de Agroecologia, que ocorrerá em Pinhalzinho-SC, quinta e sexta-

feira próxima. 

Sendo o que havia para relatar, como secretário deste Fórum, encerro e assino 

este documento. 

 

Chapecó, 22 de maio de 2013, 

 

 

Marciane Fachinello 

Secretaria Fórum Agricultura Familiar 

 

 


