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AGRICULTURA URBANA EM PORTO VELHO, RONDÔNIA: O SETOR 

CHACAREIRO 

 

 

RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho consiste em analisar a agricultura urbana através da produção 

hortifrutigranjeira desenvolvida no Setor Chacareiro, Zona Leste do município de Porto Velho, 

Rondônia no período de 2015-2016. Por agricultura urbana e periurbana, compreende-se como 

um movimento social agrícola desenvolvido nos espaços urbanos e periurbanos da cidade, em 

pequena escala, em terrenos desocupados particulares ou públicos, quintais, praças e outros, 

pelos pequenos agricultores urbanos individuais ou coletivos, organizados em cooperativa ou 

não, os quais visam a obtenção de alimentos para sua subsistência e/ou comercialização. A 

metodologia aplicada se fundamenta no método geográfico proposto por Milton Santos que 

versa sobre forma, processo, estrutura e função; a definição do tamanho da amostra se deu por 

meio de amostragem não-probabilística, com aplicação das técnicas de formulário e entrevistas. 

O emprego deste método se baseou nas categorias: a forma para estudar a organização espacial 

do lugar; a estrutura para investigar a estrutura social e econômica dos entrevistados; a função 

econômica e social do local; e o processo com o breve histórico econômico e social do lugar. 

A técnica de entrevista foi empregada junto aos agricultores e empresários do ramo 

hortifrutigranjeiro, bem como aos especialistas dos órgãos públicos. A amostra da pesquisa foi 

composta por 40 agricultores, o que corresponde a 40 lotes, no período de 2015 a 2016. 

Utilizou-se as informações procedentes do período de 2007 a 2008, cuja amostra foi de 141 

formulários do Relatório do INCRA, os quais foram utilizados somente para a realização de um 

breve histórico sobre os produtos agrícolas cultivados, criação, ano de ocupação, naturalidade, 

sexo, tamanho da família, profissão dos agricultores e outros dados. Este Relatório e seus 

formulários foram pesquisados devido à carência de informações e estudos sobre essa área de 

ocupação de terra. Os referidos formulários do INCRA não contaram como amostra da 

pesquisa. Foi escolhida para o estudo uma área aproximada de 860 hectares, a qual está inserida 

o Setor Chacareiro de Porto Velho, por se conformar como o principal centro de produção de 

hortaliças que abastece o mercado consumidor da capital de Rondônia, além de fornecer 

produtos agrícolas para os programas governamentais: Programa de Aquisição de Alimentos - 

PAA e Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Outra motivação pela escolha foi 

que além de se destacar na produção hortifrutigranjeira, floricultura e apicultura quanto ao 

montante, também é reconhecido pela qualidade e técnicas agroecológicas aplicadas. Apesar 

da sua importância no abastecimento alimentar da capital rondoniense, os chacareiros se 

defrontam com diversos problemas, como a ausência do título de terra e infraestrutura, em 

virtude, de serem ocupantes de terra, em uma propriedade rural, historicamente em litígio. 

 

Palavras-chave: Agricultura urbana. Agricultura Periurbana. Produção hortifrutigranjeira. 

Setor Chacareiro. Zona Leste de Porto Velho – Rondônia. 

 

 



URBAN AGRICULTURE IN PORTO VELHO, RONDÔNIA: THE CHACAREIRO 

SECTOR 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

The objective of this work is to analyze urban agriculture through the production horticultural 

products developed in the Chacareiro Sector, East Zone of the municipality of Porto Velho, 

Rondônia in the period 2015-2016. By urban and periurban agriculture, it is understood as an 

agricultural social movement developed in the urban and periurban spaces of the city, on a small 

scale, on private or public unoccupied land, backyards, squares, and others, by small urban 

farmers, individual or collective, organized in cooperatives or not, which aim to obtain food for 

their subsistence and/or marketing. The applied methodology is based on the geographic 

method proposed by Milton Santos, which deals with form, process, structure, and function; the 

definition of the sample size was defined by non-probabilistic sampling, with application of 

form techniques and interviews. The use of this method was based on the categories: form to 

study the spatial organization of the place; the structure to investigate the social and economic 

structure of the interviewees; the economic and social function of the local; and the process the 

brief economic and social history of the place. The interview technique was used with 

agriculturalists and entrepreneurs in the horticultural market business, as well as to specialists 

from public agencies. The research sample consisted of 40 agriculturalists, which corresponds 

to 40 lots, in the period from 2015 to 2016. We used the information from 2007 to 2008, whose 

sample was 141 forms of the INCRA Report, which were used only for a brief history on 

agricultural products cultivated, date of creation, year of occupation, naturalness, sex, family 

size, farmer’s profession, and other data. This Report and its forms were researched due to the 

lack of information and studies on this area of land occupation. These INCRA forms did not 

count as a sample of the research. For the study was chosen an area of approximately 860 

hectares, which is inserted in the Chacareiro Sector of Porto Velho, because it is the main 

vegetable production center that supplies the consumer market of the capital of Rondônia, in 

addition to providing agricultural products for government programs: Food Acquisition 

Program (Programa de Aquisição de Alimentos – PAA) and National School Feeding Program 

(Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE). Another motivation for the choice was 

that in addition to standing out in the production horticultural, floriculture and beekeeping as to 

the amount, it is also recognized for the quality and agroecological techniques applied. Despite 

their importance in the food supply of the capital of Rondônia, the agriculturalists face several 

problems, such as the absence of the title of land and infrastructure, by virtue of being land 

occupants, in a rural property, historically in dispute. 

 

 

Keywords: Urban agriculture, Periurban Agriculture, horticultural production, Chacareiro 

Sector, East Zone of Porto Velho – Rondônia. 

 

 

 

 

 



AGRICULTURA URBANA EN PORTO VELHO, RONDÔNIA: EL SECTOR 

CHACAREIRO 

 

 

 

RESUMEN 
 

 

 

El objetivo de este trabajo es analizar la agricultura urbana a través de la producción 

hortifrutigranjera desarrollada en el Sector Chacareiro, Zona Este del municipio de Porto Velho, 

Rondônia en el período 2015-2016. Por agricultura urbana y periurbana, se entiende como un 

movimiento social agrícola desarrollado en los espacios urbanos y periurbanos de la ciudad, a 

pequeña escala, en terrenos privados o públicos desocupados, jardín, plazas y otros, por 

pequeños agricultores urbanos individuales o colectivos, organizados en cooperativa o no, que 

tienen como objetivo obtener alimentos para su subsistencia y / o comercialización. La 

metodología aplicada se basa en el método geográfico propuesto por Milton Santos, que se 

ocupa de la forma, el proceso, la estructura y la función; el tamaño de la muestra se definió 

mediante muestreo no probabilístico, con aplicación de técnicas de forma y entrevistas. El uso 

de este método se basó en las categorías: forma de estudiar la organización espacial del lugar; 

la estructura para investigar la estructura social y económica de los entrevistados; la función 

económica y social del sitio; y el proceso, la breve historia económica y social del lugar. La 

técnica de entrevista se utilizó con agricultores y empresarios del negocio del mercado 

hortifrutigranjero, así como con especialistas de organismos públicos. La muestra de 

investigación consistió en 40 agricultores, lo que corresponde a 40 lotes, en el período de 2015 

a 2016. Utilizamos la información de 2007 a 2008, cuya muestra fue de 141 formas del Informe 

INCRA, que se utilizaron solo para una breve historia sobre los productos agrícolas cultivados, 

la creación, el año de ocupación, la naturalidad, el sexo, el tamaño de la familia, la profesión de 

los agricultores y otros datos. Este Informe y sus formularios fueron investigados debido a la 

falta de información y estudios sobre esta área de ocupación de tierras. Estos formularios del 

INCRA no contaron como muestra de la investigación. El estudio fue elegido un área de 

aproximadamente 860 hectáreas, que se inserta en el Sector Chacareiro de Porto Velho, debido 

a que es el principal centro de producción de hortalizas que abastece el mercado de consumo 

de la capital de Rondônia, además de proporcionar productos agrícolas para programas 

gubernamentales: Programa de Adquisición de Alimentos - PAA y Programa Nacional de 

Alimentación Escolar - PNAE. Otra motivación para la elección fue que además de destacar en 

la producción de frutas, floricultura y apicultura en cuanto a la cantidad, también es reconocida 

por la calidad y las técnicas agroecológicas aplicadas. A pesar de su importancia en el 

abastecimiento de alimentos de la capital de Rondônia, los chacareiros enfrentan varios 

problemas, como la ausencia del título de propiedad e infraestructura, en virtud de ser ocupantes 

de la tierra, en una propiedad rural, históricamente en disputa. 

 

 

Palabras-clave: Agricultura urbana, Agricultura periurbana, Producción hortifrutigranjera, 

Sector Chacareiro, Zona Este de Porto Velho – Rondônia. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 
Nasci no antigo Estado da Guanabara, atual Estado do Rio de Janeiro. A minha formação 

universitária foi realizada no curso de Geografia, nas habilitações Licenciatura Plena e 

Bacharelado pela Universidade Federal Fluminense - UFF, localizada na cidade de Niterói, no 

Rio de Janeiro, no final do ano de 1986. 

Nos anos de 1987 a 1989, lecionei nas redes de ensino particular e público nos 1º e 2º 

graus, no Estado do Rio de Janeiro. Em 1989, ingressei no curso de especialização em 

Planejamento e Uso do Solo Urbano, ministrado no Instituto de Planejamento Urbano e Regional 

- IPPUR, no prédio da Reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, localizado na 

Ilha do Fundão, na capital do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Contudo, o referido curso foi 

interrompido em setembro de 1989 para assumir o cargo de Professora Auxiliar I em Geografia 

Humana na Universidade Federal de Rondônia, obtido através de concurso público. 

Atualmente sou Professora Adjunta IV, lotada no Departamento de Geografia, no Campus 

de Porto Velho da Universidade Federal de Rondônia com experiência na área de Geografia 

Humana e possuo duas especializações uma em Geografia e uma em Direito Ambiental. 

A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação - FAO, órgão das 

Organizações das Nações Unidas - ONU recomenda diferentes estratégias de combate à fome e 

a desnutrição nos países subdesenvolvidos, entre elas a agricultura urbana. 

A agricultura urbana tem se afirmado no mundo periférico como um dos instrumentos de 

combate à fome e à pobreza, de sustentabilidade e desenvolvimento urbanos. Ao partir deste fato, 

escolhi o tema de dissertação “Agricultura Urbana na cidade de Porto Velho, Rondônia, no Setor 

Chacareiro”, localizado na periferia é uma das principais áreas produtoras de folhosas, verduras 

da capital do Estado, de acordo com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de 

Rondônia - EMATER–RO (Anexo 1). 

Atualmente o município de Porto Velho possui uma população estimada de 548.952 mil 

habitantes, com densidade demográfica de 16,1hab/km², conforme apontado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE (2021)1, e tem apresentado um crescimento 

populacional urbano que demanda por alimentos. O mercado consumidor tem crescido e há a 

                                                           
1 De acordo com os dados do Censo de 2010 do IBGE, o município contava com 428.527 pessoas, com densidade 

demográfica de 12,57 hab/km². Em termos de distribuição geográfica, 37.794 pessoas habitavam a zona rural e 

390.733 na urbana.  
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necessidade do crescimento do setor hortifrutigranjeiro para abastecer a população com 

alimentos fresco, saudáveis e de baixo custo. 

No entorno da cidade existe um cinturão verde hortifrutigranjeiro que enfrenta 

diferentes problemas de infraestrutura de ordem agrícola ou não, o qual clama por uma política 

pública agrícola e maior apoio governamental para sua expansão de produção. 

Deste modo, entendo a importância da dissertação que pode subsidiar a implantação e 

implementação de políticas públicas pelos órgãos públicos, bem como a participação de 

organizações sociais de interesse público – OSCIPs, dentre outras, visto que o Setor Chacareiro 

dá sua parcela de contribuição no desenvolvimento de Porto Velho, além de gerar oportunidades 

de trabalho e renda para a população, especialmente àquela que se encontra em vulnerabilidade 

social e econômica. 
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INTRODUÇÃO 

 
A urbanização da humanidade tem se intensificado nas últimas décadas e superado ao 

do crescimento das populações rurais. Em virtude disto, emergem na sociedade novas demandas 

e necessidades nos campos da alimentação saudável, segurança alimentar, melhoria da 

qualidade de vida, sustentabilidade, geração de emprego e renda, produção agrícola de 

subsistência e/ou comercialização, aumento do mercado consumidor, terapia na área de saúde, 

lazer e recreação. 

Apesar da presença milenar da agricultura nas modalidades de hortas-jardins e hortas 

na paisagem urbana, mundialmente, era considerada uma atividade típica da zona rural. Nos 

últimos anos, observa-se um movimento social dessa atividade urbana e seu crescimento no 

espaço urbano como uma alternativa de contrarrevolução agrícola verde, em busca de alimentos 

orgânicos e agroecológicos com pouco ou sem emprego de defensivos agrícolas. 

Insere-se ainda neste contexto, as cidades sustentáveis com a conservação dos seus 

recursos naturais como as áreas verdes, os rios, o aproveitamento ecológico dos espaços 

urbanos desocupados, nos quais são produzidos alimentos destinados às camadas mais pobres, 

bem como gerar oportunidade de trabalho e renda aos agricultores familiares urbanos e os 

agricultores procedentes do êxodo rural. 

Nesse contexto, a agricultura urbana (AU) tem se afirmado como um sistema agrícola 

relevante, o qual transcende os cultivos de árvores frutíferas e hortaliças, engloba ainda a 

criação de pequenos animais, silvicultura, reciclagem e produção de outros alimentos. 

Nos países periféricos, particularmente naqueles em desenvolvimento essa modalidade 

de agricultura tem-se apresentado em expansão, de modo que “onde os sistemas urbanos de 

suprimento de alimentos não são acessíveis à toda a população”; para tanto, constata-se que “os 

moradores urbanos cada vez mais suplementam sua alimentação diária e reforçam seus 

orçamentos domésticos ao cultivarem seus próprios alimentos, onde for possível” (CEPAGRO, 

2011, p.1).  

A prática de agricultura urbana ocorre dentro ou no entorno das cidades ou metrópoles. 

Essa agricultura é uma configuração de estratégia de sobrevivência dos moradores urbanos para 

o autoprovimento de alimentos e comercialização para geração de renda. 

De acordo com o Relatório da ONU-Brasil (2013, p.1), “cerca de 500 milhões de 

famílias de pequenos agricultores fornecem mais de 80% dos alimentos consumidos em grande 

parte do mundo em desenvolvimento [...] das 1,4 milhão de pessoas que vivem com menos de 
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1,25 dólar por dia, a maioria depende da agricultura para sobreviver”. Este Relatório mostra 

que um estudo realizado na África comprovou o aumento de 10% nos rendimentos agrícolas, 

em contrapartida “existe uma redução de 7% na pobreza [...]”. 

O documento aponta ainda e conclui que o maior investimento em pequenos agricultores 

no combate à pobreza é o investimento no setor agrícola ao produzir a maior taxa de retorno de 

superação da pobreza, como foi comprovado na África (7%) e na Ásia (5%). 

Assim, através de condições adequadas e apoio concentrado aos pequenos agricultores 

podem desencadear uma revolução agrícola sustentável, conforme análise da Agência de Meio 

Ambiente das Nações Unidas e uma Organização de Desenvolvimento Agrícola da ONU (2013, 

p.1). 

Não obstante, a importância social, econômica e ambiental da agricultura urbana em 

nível mundial é comum não fazer parte do planejamento das cidades. E em alguns casos essa 

atividade agrícola consta no Plano Diretor das cidades, porém não existe implementação de 

uma política de incentivo, desenvolvimento e proteção à essa atividade e tampouco em relação 

às pessoas que utilizam desse meio para sua sobrevivência. 

Atualmente, a cidade de Porto Velho conta com mais de meio milhão de habitantes, e 

com tendência ao aumento populacional nos próximos anos, o que significa uma elevação na 

demanda alimentar. Deste modo, torna-se necessário uma política agrícola efetiva na promoção 

da agricultura urbana hortifrutigranjeira, a qual possa abastecer o mercado consumidor com 

alimentos frescos, saudáveis a baixo custo à população citadina. 

Como Porto Velho é uma cidade em formação, é oportuno destacar neste contexto a 

concepção da migração e migrante, visto que a abordagem que se faz é que o migrante possui 

um modo de ser próprio do seu grupo social, o que se diferencia dos demais seres humanos por 

possuir o seu espírito aberto à possibilidade de migrar, antes mesmo, de estar submetido às 

circunstâncias da vida como pressão econômica, por exemplo.  

A migração consiste no ato de concretização dessa possibilidade na tentativa de 

realização de necessidades físicas e espirituais, melhores condições de vida, manter a condição 

de classe/identidade social, identidade individual, acumulação de riquezas e novas experiências 

cotidianas. 

Nas últimas décadas, a agricultura urbana tem crescido mundialmente, tanto nos países 

centrais como periféricos. No Brasil, o desenvolvimento da agricultura urbana se destaca nas 

cidades de Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Na Amazônia a sua prática é mais recente em 
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comparação ao Sudeste brasileiro. Contudo, a atividade encontra-se em franca expansão na 

Amazônia, particularmente nos estados do Pará e de Rondônia. 

Neste trabalho, enfoca-se a agricultura urbana e a migração no Setor Chacareiro 

localizado na cidade de Porto Velho-Rondônia e situado na Zona Leste, em área periurbana, a 

qual abrange cinco bairros, com destaque para o Jardim Santana e Ulisses Guimarães. 

A ocupação da atual área dos chacareiros remonta há mais de dez anos e que se encontra 

em litígio, ou seja, é disputada entre os familiares do proprietário da terra, Senhor Francisco 

Militão Mendes e os ocupantes. 

Levanta-se como problema: Quais são as características da agricultura urbana 

hortifrutigranjeira desenvolvida pelos agricultores familiares e demais produtores do Setor 

Chacareiro, localizado na Zona Leste de Porto Velho-Rondônia, no que se refere aos produtos 

agrícolas e o perfil dos agricultores urbanos? 

O interesse sobre o estudo de agricultura urbana em Porto Velho se deve ao fato de 

inexistir dissertação ou tese que retrate sobre a problemática como inédita. O tema também se 

justifica devido às seguintes questões: 1) crescimento da população da cidade de Porto Velho e 

a necessidade de expansão da produção agrícola rural e urbana; 2) a questão da segurança 

alimentar dos agricultores; 3) a geração de emprego e renda por meio da agricultura urbana 

hortifrutigranjeira, a geração indireta de emprego; 4) a resistência cultural de identidade de 

agricultor. 

A escolha da área de estudo, o Setor Chacareiro localizado na periferia da cidade de 

Porto Velho-Rondônia, deve-se ao fato de se conformar como um dos principais lugares de 

produção hortifrutigranjeira, com destaque para a produção de folhosas e sua proximidade do 

mercado consumidor urbano desta capital. 

Hoje, não existe nenhum órgão competente com dados sistematizados sobre a 

agricultura urbana na cidade de Porto Velho, o que dificulta também a operacionalização de 

uma política agrícola urbana, a exceção consiste no do Programa de Aquisição de Alimentos – 

PAA e Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, em que ambos não conseguem 

contemplar todos os produtores do Setor Chacareiro e tampouco a agricultura familiar. 

Do ponto de vista da pesquisa, a dissertação foi estruturada em quatro capítulos. O 

primeiro discorre sobre o referencial teórico-conceitual, em que apresentamos os conceitos de 

agricultura urbana (CITTADINI et al., 2002), de migrantes (SAMUELS, 1981[1987]), de 

urbanização (SANTOS, 1997), de agricultor familiar – PRONAF (PORTELA, 2009) de espaço 

urbano (CORRÊA, 1989), de políticas públicas (FERRACETO, 2015), de processo de 
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colonização no Brasil (FURTADO, 1961; FAUSTO, 1995, dentre outros autores), de 

abastecimento alimentar e primeiras colônias agrícolas em Porto Velho (SANTOS, 2007).  

O capítulo aborda ainda o procedimento metodológico, em que se apresenta o método 

geográfico proposto por Milton Santos (1997) e os caminhos percorridos na pesquisa 

(entrevistas, aplicação de questionários, organização dos dados e sua análise, redação e revisão 

da dissertação).  

No capítulo seguinte apresenta o debate sobre o processo de colonização no Brasil, o 

qual se aponta as trajetórias de como tem se desenvolvido as ações humanas no espaço político, 

social e humano brasileiros, em seus aspectos de avanços e retrocessos, os quais culminam em 

constantes reconfigurações socioespaciais. 

O terceiro aborda o abastecimento alimentar e o papel desempenhado pelas colônias 

agrícolas em Porto Velho, para tanto, traz-se à discussão a relevância do Setor Chacareiro, com 

dados obtidos por meio de dados primários e secundários, com suas respectivas análises. A 

discussão central do capítulo ao se tratar de estatísticas se referem aos dados levantados em 

2007-2008 no relatório do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA sobre 

o Setor Chacareiro, o qual serviu de base para prévia análise histórica sobre os produtos 

agrícolas cultivados, criação, ano de ocupação, naturalidade, sexo, tamanho da família, 

profissão dos agricultores e outros dados. 

O quarto oportuniza analisar os dados de pesquisa de campo realizada na área de estudo, 

no segundo semestre de 2015 e primeiro semestre de 2016. Nele procura-se demonstrar também 

a evolução do Setor Chacareiro no período de 2004 a 2015, por meio dos mapas, nos quais é 

possível compreender como ocorre os arranjos socioespaciais da agricultura urbana e 

periurbana de Porto Velho. 

Por fim, as conclusões resgatam aspectos relevantes que foram discutidos nos capítulos 

e apontam perspectivas de novas análises acadêmico-científicas sobre o Setor Chacareiro.  

Neste sentido, o objetivo geral proposto no estudo foi o de analisar a produtos da 

agricultura urbana hortifrutigranjeira e o perfil dos agricultores familiares no Setor Chacareiro, 

Porto Velho-Rondônia, no período de 2015-2016. 

Apresenta-se como objetivos específicos: 1) Realizar um breve histórico sobre o Setor 

Chacareiro, a partir da ocupação fundiária até os dias atuais, com a identificação dos sujeitos 

envolvidos no desenvolvimento da agricultura urbana; 2) Abordar sobre a agricultura urbana 

quanto ao cultivo, criação de animais, distribuição e principais dificuldades enfrentadas, bem 

como levantar o perfil socioeconômico do chacareiro chefe de família ou substituto; c) 
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Compreender a relação espacial da agricultura  urbana do Setor Chacareiro com o espaço 

urbano de Porto Velho. 

Para atingir o propósito, é oportuno considerar o debate sobre a trajetória da agricultura 

urbana como condição de compreendê-la em seus aspectos conceituais e de concretude, 

especialmente, por se tratar de um tema recente em termos de Amazônia, no campo de 

investigação geográfica. 
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I - A TRAJETÓRIA À AGRICULTURA URBANA: DESAFIOS METODOLÓGICOS E 

CONCEITUAIS 

 

 

O desenvolvimento desta pesquisa foi marcado por dificuldades, tais como: a) falta de 

disponibilidade de dados, devido à cessão, organização dos dados; b) carência de produção 

científica sobre a agricultura urbana no município de Porto Velho, Rondônia e no Setor 

Chacareiro, localizado na Zona Leste; c) a ocupação de terra em litígio, a grande extensão 

territorial dessa área de estudo - superior a 845 hectares; d) tempo escasso e falta de 

financiamento da pesquisa. 

 

1.1. O caminhar metodológico 

 

Para a definição da amostra não-aleatória, composta por agricultores, baseou-se no 

método quantitativo de amostragem não-casual quanto à escolha dos entrevistados, somente. E 

não como emprego do método de amostragem não-probabilística na abordagem deste estudo 

sobre agricultura urbana no Setor Chacareiro.  

Em conformidade com Gerardi e Silva (1981, p.13), o método de amostragem se divide 

em probabilística e não-probabilística. A primeira é aleatória na escolha dos sujeitos ou objetos 

que formarão a amostra. Dessa maneira, se processa por meio de sorteio ou amostra sistemática 

mediante intervalos calculados entre universo e amostra. A segunda, não é aleatória na escolha 

dos sujeitos ou objetos, o pesquisador os define independentemente do acaso.  

Para facilitar a execução das entrevistas com os chacareiros numa área de extensão 

territorial superior a 845ha, optamos pela abordagem da não-casualidade. Neste caso, para a 

escolha dos entrevistados foram os chefes de família ou substituto, logo não foi realizada por 

sorteio, mas pelo interesse deles em participar da pesquisa nos encontros das reuniões e datas 

comemorativas definidas pelas Associações dos Chacareiros, em especial a Vale do Sol e a ida 

nas linhas vicinais (estradas), além de visitas em determinadas chácaras produtoras. 

Este modo de trabalhar, até pelas características existentes no Setor Chacareiro, 

encontra-se em a abordagem técnico-científica definida no trabalho de Gerardi e Silva (1981, 

p.13), os quais expõem que: 

A amostragem tem sido usada de longa data pelos geógrafos [...]. A amostragem 

intencional seleciona indivíduos ou amostras que consideramos serem típicas ou 

representativas do total da população. São os estudos de casos tão comuns na 

Geografia, nos quais uma fazenda, município, cidade ou bacia hidrográfica são 

selecionadas e estudadas como exemplos de uma área mais abrangente. Este tipo de 

amostragem [...] facilita o trabalho de pesquisa (em termos de escolha de áreas de 

maior acessibilidade ou disponibilidade de informações ou qualquer vantagem). 
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Em função do tempo de execução da pesquisa, e as peculiaridades encontradas no Setor 

Chacareiro apresentar os seguintes condicionantes: a) a área de estudo não ser provida de 

sistema de transporte coletivo e de difícil acesso; b) muitos lotes encontrarem-se ociosos em 

área de ocupação de terra em litígio há mais de dez anos; c) casas em processo de construção; 

d) parte dos moradores não serem agricultores, mas trabalhadores urbanos. Estas foram as 

motivações pela opção da amostragem não-aleatória por ser mais executável e indicado à 

realidade existente naquele Setor produtivo. 

O emprego de amostragem aleatória sistemática ou sorteio poderia incidir em lotes 

desocupados e/ou com construção de moradia. Mesmo com essa utilização, em alguns casos os 

agricultores não quiseram ser entrevistados, visto tratar-se de uma área litigiosa, logo impera-

se ali a desconfiança e porque os advogados do proprietário das terras, às vezes, os pistoleiros, 

de tempo em tempo ameaçarem os moradores com expulsão das terras pelo fato de não se 

efetivo o pagamento por elas. 

O universo é constituído pelos agricultores urbanos, poucos empresários agrícolas 

urbanos e moradores que não se dedicam à agricultura. Existe uma conjectura que o número 

total de agricultores e empresários agrícolas urbanos seja de aproximadamente de 250, enquanto 

o de agricultores seria não inferior a 105, isto no ano de 2015. 

A aptidão agrícola é comprovada pelo Engenheiro agrônomo Luiz Gonzaga, da 

EMATER-RO, Escritório local de Porto Velho, por meio da Declaração de Aptidão Agrícola – 

DAP do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF. Inexistem 

dados oficiais quanto ao número exato de agricultores urbanos. Tentou-se levantar, junto aos 

órgãos públicos responsáveis como o IBGE, EMATER-RO, SEMAGRIC, INCRA, SEMUSA 

e nas Associações dos Agricultores existentes no local, todavia, foi constatado a inexistência 

de dados concretos. 

Nestas Associações estimam-se que existam entre 250 a 280 associados. Nem todos são 

agricultores e perfaz uma pequena parcela de associados. Cabe ressaltar que existem ainda 

agricultores urbanos, geralmente os mais carentes e que não são associados, por uma série de 

razões, entre elas, de não terem recursos financeiros para quitar as mensalidades e obrigações 

com essas entidades. 

O tamanho da amostra para a realização da entrevista com aplicação do formulário se 

definiu em 40 chefes de família ou substituto, agricultores familiares e empresários chacareiros, 

o que representa 13,6% do universo. 
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A amostra foi composta majoritariamente por agricultores familiares urbanos por 

retratar a realidade local, conforme demonstra a frequência e distribuição espacial configurada 

pela agricultura familiar. 

Para análise espacial da área de estudo optou-se pelo quantitativo de amostragem não-

probabilística e pelo método qualitativo geográfico proposto por Milton Santos em “Espaço e 

Método” (1997). A articulação dessas abordagens (qualitativas e quantitativas) visa um enfoque 

mais realista e geográfico do local. Neste sentido, pondera o autor (p.49) que: 

[...] para estudar o espaço cumpre apreender sua relação com a sociedade, pois é esta 

que dita a compreensão dos efeitos dos processos (tempo e mudança) e especifica as 

noções de forma, função e estrutura, elementos fundamentais para a nossa 

compreensão da produção de espaço. 

O autor considera de maneira contundente que “A produção se impõe invariavelmente 

com um certo ritmo, e os períodos históricos [...] transformam a organização espacial” 

(SANTOS, 1997, p.49). Logo, no espaço do Setor Chacareiro também não é diferente e possui 

uma dinâmica espacial característica, ou seja, é perceptível verificar suas distinções internas no 

que se refere às condições sociais e econômicas dos moradores. 

Neste sentido, utilizamos as quatro categorias defendidas por Santos, quais sejam: 

forma, estrutura, processo e função, visto que não são disjuntivas, mas integradas. 

Compreendemos que o descarte de uma dessas categorias inviabilizaria uma análise espacial, 

pois são básicas para a compreensão da dinâmica espacial. O detalhamento dessas categorias, 

são assim definidas pelo autor (1997, p.50): 

Forma é o aspecto visível de uma coisa. Refere-se, ademais, ao arranjo ordenado de 

objetos, a um padrão. 

Função [...] sugere uma tarefa ou atividade esperada de uma forma, pessoa, instituição 

ou coisa. 

Estrutura implica a inter-relação de todas as partes de um todo; o modo de organização 

ou construção. 

Processo pode ser definido como uma ação contínua, desenvolvendo-se em direção a 

um resultado qualquer, implicando conceitos de tempo (continuidade) e mudança. 

Sobre o enunciado dessas categorias concorda-se com o autor ao inferir que “devem ser 

estudados concomitantemente e vistos na maneira como interagem para criar e moldar o espaço 

através do tempo.” (SANTOS, 1997, p.52). Ao aplicar-se as abordagens do autor, no Setor 

Chacareiro, investigou-se os seguintes pontos que emergem para entendermos sua realidade, a 

saber: 

a) o processo através de um breve histórico do local no que concerne ao início 

da ocupação de terra até os dias atuais; 
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b) a forma, como se conforma o arranjo espacial da ocupação, historicamente a 

sua organização espacial, com isso ressalta-se a produção hortifrutigranjeira, 

como a principal atividade econômica; 

c) a função, a atividade econômica e social da ocupação ao longo do tempo; 

d) a estrutura social e econômica da população e a produção da organização 

espacial do local. 

Em tal sentido, necessitou-se ainda utilizar-se o emprego de técnica de narrativas orais 

para abordamos a história da ocupação de terra no Setor Chacareiro, relatada pelos agricultores 

pioneiros, pois estes são os personagens que detêm o conhecimento como ocorreram os fatos 

que resultaram na configuração espacial daquele Setor. Assim, como técnicas, empregou-se: 

 

Entrevista: 

 

A entrevista foi estruturada com perguntas fechadas e abertas. As perguntas fechadas 

foram sobre os nomes, data de nascimento, origem campo/cidade, produção agrícola, tamanho 

da propriedade, escolaridade, renda, moradia, energia elétrica, etapas migratórias etc. As 

perguntas abertas versaram sobre os principais problemas do Setor Chacareiro e da vida do 

agricultor e morador, as conquistas durante a morada na ocupação, as expectativas, os sonhos 

de vida desses moradores.  

Nos órgãos públicos, as entrevistas foram abertas e sem perguntas estruturadas sobre o 

tema pertinente a cada órgão. Na EMATER–Porto Velho realizou-se entrevista com os 

engenheiros agrônomos e o Diretor da Agência. No INCRA, entrevistou-se funcionários e 

Chefes das Seções de Cartografia e Fundiário. Na Secretaria Municipal de Planejamento e 

Coordenação-SEMPLA, as arquitetas e engenheiro agrônomo responsáveis pelo Mapa do Setor 

Chacareiro.  

 

Narrativas orais: 
 

Realizou-se entrevistas com alguns pioneiros com a finalidade de resgatar a história da 

ocupação de terra na propriedade rural do Senhor Militão, no que se refere ao ano inicial da 

ocupação, conflitos e outras problemáticas. Não se encontrou nenhuma história oficial ou 

publicação sobre a ocupação. Deste modo, foi preciso registrar o resgate da história local a 

utilização dessa técnica, a qual entende-se como indispensável para obtenção de informações 

que compõem o corpo empírico da dissertação. 



 

25 
 

 

Pesquisa de Campo: 

 

Foi realizada no período de setembro de 2015 a janeiro de 2016. O objetivo foi 

entrevistar 40 chacareiros, identificar o núcleo urbano, os processos de valorização e 

especulação imobiliária, ordenamento territorial e conhecer os problemas locais, tais como: 

falta de saneamento, pavimentação etc. 

 

Visitas a Órgãos Públicos: 

 

Foram levantadas informações sobre a localização geográfica, área de estudo, ocupação 

de terra, conflitos de terra, produção e comercialização, agricultura urbana de Porto Velho, 

dados populacionais e de infraestrutura – inclusive no que se refere à assistência técnica. 

Dentre os órgãos destacam-se: 1) SEMAGRIC pela sugestão da área de estudo e 

contatos no Setor Chacareiro; 2) INCRA pelas informações, dados do Setor e mapas; 3) 

EMATER Local pelas informações sobre o Setor e agricultura de Porto Velho; 4) SEMUSA 

pelos dados populacionais e número de residências na área estudada; 5) SEMPLA pelos mapas 

digitais e informações; 6) IBGE pelas informações de fontes populacionais provenientes de 

outro órgão. 

Ressalta-se que o INCRA e a SEMUSA foram os órgãos que mais contribuíram tanto 

com informações e dados sobre o Setor Chacareiro. 

 

População-Alvo:  

Composta por chefes de família ou substitutos, agricultores familiares urbanos, 

apicultor, empresários horticultor e floricultor, de ambos os sexos, com idade acima de 18 anos. 

 

1.2. Referenciais teóricos 
 

Neste subcapítulo serão tratados os temas conceituais de migração e migrante, o espaço 

urbano, a origem da agricultura, concepção de agricultura urbana, urbanização e agricultura 

urbana e o agricultor urbano. 

 

1.2.1 Migrante e Migração 
 

Primeiramente, aborda-se a diferenciação existente entre migrante e migração numa 

perspectiva existencial (iniciação ao estudo) inserida num contexto histórico. Nesta perspectiva 



 

26 
 

 

destaca-se a abordagem existencialista, de acordo com os pensamentos dos filósofos Soren 

Aabye Kierkegaard, Martin Heidegger e Jean Paul Sartre, os quais alicerçam a questão do 

migrante enquanto possibilidade e a migração como ato realizador da ação de mudar-se. 

Este subcapítulo se fundamenta na discussão sobre migração, migrante e resistência da 

classe dominada na lógica capitalista, em conformidade com o que discute Alves (2008). 

O migrante possui o espírito aberto à possibilidade de migrar para a tentativa de 

concretizar um desejo ou indesejo imposto pela necessidade vital de subsistência antes mesmo, 

de ser submetido à priori a situações que o leve a consumação do ato de se mudar. No entanto, 

ressalta-se que o migrante para ser considerado como tal não precisa necessariamente 

concretizar a ação migratória, mas possuir o espírito aberto à essa possibilidade (ALVES, 2008, 

p.6). 

O ser “migrante potencial”, ou seja, aquele que transforma a possibilidade de migrar em 

ato e, também por se enquadrar no caso do migrante enfocado em nosso trabalho. Nesta 

concepção, nem todos os seres humanos estão abertos à essa perspectiva. Assim, existe o modo 

próprio de ser migrante que o diferencia dos demais seres humanos, em que nesse processo 

consiste em influências das condições subjetivas, econômicas, sociais e culturais, conforme 

atesta a autora (2008). 

No que se refere à tomada de decisão do migrante em migrar ocorre sob a influência das 

características individuais e coletivas, conforme expõe Alves (2008, p.6): 

Num breve detalhamento as condições subjetivas, a subjetividade: a interação das 

características coletivas e individuais apreendidas num contexto sociocultural 

específico propicia a tomada de decisões para que se desloque para outras áreas 

distintas daquela que comumente habita. É por isso que há algumas características 

comuns ao homem, as coletivas: comportamento, costumes, valores, sentimento de 

pertencer a um lugar em diferentes escalas; e as características obtidas a partir do fato 

coletivo para uma existência própria através duma relativa escolha de si, de sua 

conduta, as quais são as individuais: conjugação de sentimentos próprios, desejos, 

expectativas, amor/desamor pelo lugar vivido conforme as experiências em sua vida 

cotidiana.  

O migrante como um ser humano tem a sua personalidade formada pelas condições 

objetivas e subjetivas: 

Por conseguinte, a referida abordagem se afasta do subjetivismo único, marcadamente 

individual, pois coexistem também características coletivas no ser humano. Destarte, 

as condições subjetivas consistem na personalidade, desejos, expectativas motivações 

e as condições objetivas: social, econômico, cultural (grupo familiar, ordem capitalista 

monopolista na produção de contradições sociais, alienação enquanto mecanização do 

ser humano, desejos de consumo ilimitado); cultura; idade; sexo; a imagem do lugar 

de destino elaborada pelos relatos de parentes, amigos e transmissão dos meios de 

comunicação (ALVES, 2008, p.6). 
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Mediante à questão, a autora “salienta-se que a gênese do espírito migrante se processa 

dentro dum contexto sociocultural, o espaço local” (2008, p.7) Em conformidade com essa 

consideração, o geógrafo de pensamento existencialista Samuels (1981) considera que o espaço 

local é aquele que estabelece urna conexão entre o homem e o mundo, onde mais tarde será 

objeto de seu interesse (p.120). E, é neste espaço existencial, ao nível local, onde os homens 

projetam suas situações (p.123). 

Da relação com o espaço local, o homem formará a sua subjetividade e lançará o seu 

projeto de vida no mundo por meio da sua liberdade de escolha de conduta, todavia, limitada 

por “determinações físicas, psicológicas ou sociais que pesam sobre ele” (JAPIASSU; 

MARCONDES, 1991, p.92). Neste sentido, tem-se a lei geral proposta por Jean Paul Sartre, 

em que a “existência precede a essência” (SAMUELS, 1981, p.116). 

Para demonstrar a liberdade de escolha de conduta perante a possibilidade de migrar 

pode-se citar o exemplo de Singer (1987), apesar de o autor utilizá-lo numa outra perspectiva 

de análise, em que menciona o desemprego pela mecanização agrícola e as motivações 

individuais que atuam sobre a decisão de migrar, como assim expõe o mencionado pensador:  

[...] parte dos desempregados permanece no lugar, à espera de melhores dias, 

sustentados por membros da família que trabalham ou mediante a realização de 

serviços de ocasião; outros trabalhadores, embora não tenham sido despedidos 

preferem emigrar porque esperam melhores oportunidades alhures (1987, p.52). 

Além deste teórico, outros autores se preocuparam com o caráter do migrante e sua 

motivação migratória, entre eles estão os antropólogos Almeida e Palmeira (1987, p.16-17) que 

questionaram os antigos pressupostos, tais como: as características naturais como: a) idade e 

sexo: “migram os adultos solteiros migram os jovens”; b) posição do migrante no local de 

origem: “migram os mais capazes”, migram os mais educados, migram os mais pobres"; c) 

processo migratório induzido pelo grupo primário: "migram os que têm familiares a que já 

migraram”. 

O migrante é resultado do processo de migração, a qual por sua vez consiste na 

possibilidade de migrar concretizada em ato, ação. É como ela se desloca do plano das ideias 

para a realidade, ou seja, a prática migratória. Para Entrikin (1980) a “ação não significa um 

mero movimento, mas ação que tem uma intenção ou significação. Indivíduos fazem uma 

escolha e então agem sob a meta estabelecida por aquela escolha” (p.13). Então, a migração é 

um ato, mas também uma estratégia de sobrevivência e manutenção de condição de classe, de 

grupo social. 
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Deste modo, a migração consiste numa mobilidade espacial de pessoas em busca de 

emprego, terra, trabalho autônomo, melhores oportunidades de emprego e salário/consumo, 

status socioeconômico e/ou poder, acumulação de capital e novas experiências cotidianas. Na 

perspectiva existencialista (Kierkegaard, Heidegger, Sartre), a migração seria o lançamento à 

possibilidade de migrar em busca de uma existência autêntica, conforme ainda pontua 

Heidegger, não vivendo em “má-fé” de Sartre, como afirma Entrikin (1980, p.13): “Quando 

alguém não aceita a responsabilidade de suas ações e, ao invés disso, permite que outros fatores 

alheios à sua vontade determinem a sua escolha, tal indivíduo está vivendo uma existência 

inautêntica, ou, segundo Sartre, tal indivíduo vive em má fé”. 

Conforme a interpretação de Entrikin (1980, p.13) sobre Heidegger, a inquietação do 

homem constitui o seu mundo. Assim no caso de migração, a inquietação com uma situação 

específica pode gerá-la para a tentativa de resolvê-la mediante uma ação. Enfim, a migração 

consiste na chance de realização de possibilidades: desejo ou indesejo (imposto pela 

contingência da vida). 

Já foram mencionadas, anteriormente, as diferentes estratégias realizadas pelo homem 

ou grupo social pertencente às camadas sociais baixa e média. Vê-se que as táticas de vida não 

constituem o monopólio da classe dominante. A classe dominada arranja diversos mecanismos 

na sua vida cotidiana como uma força de resistência à ordem capitalista como, por exemplo, a 

migração na tentativa de manter sua condição de classe ou mudá-la em último caso com a 

melhoria de vida, supostamente.   

A antropóloga Esterci (1985, p.1) coloca como diversos segmentos de um mesmo grupo 

social, o campesinato, por exemplo, estabelece diferentes estratégias frente ao problema da seca 

no Nordeste (considera a família, o número de componentes, o sexo e a idade dos filhos); o que 

para alguns segmentos do grupo social “a venda de um bem acumulado pode permitir a saída 

em busca de melhor situação; para outros, a seca consome os últimos recursos de tal modo que 

passam a não dispor do mínimo necessário para a viagem; para outros ainda, a seca não pode 

constituir um fator favorável a algum tipo de acumulação” (ALVES, 2008, p.10). 

Apesar da maior parte dos desejos e fluxos dos migrantes relacionar-se à lei do capital 

monopolista na escala mundial e nacional que os direciona para determinados locais num 

arranjo/rearranjo territorial da economia pela acelerada urbanização ocasionada por uma 

intensa terceirização e industrialização do Brasil no pós-guerra mundial, todavia, existem 

desejos subjetivos que movem os migrantes independentes das ordens capitalistas. O espaço 



 

29 
 

 

urbano é um desses destinos que exerce fascínio e atração dessas pessoas que procuram a 

melhoria de vida para si e suas famílias, ciente que nem todos conseguem atingir seus desígnios. 

 

1.2.2. Espaço Urbano 

  

Em seus estudos, Corrêa (1989), considera que no espaço urbano a forma se articula 

com a estrutura, função e processo urbanos, como condicionantes para se explicar a realidade 

citadina. Assim, o autor entende que “o espaço urbano é simultaneamente fragmentado e 

articulado: cada uma de suas partes mantém relações espaciais com as demais” (p.7).  

Mediante tal premissa pode-se exemplificar como a periferia de uma cidade se articula 

com o centro urbano, através de decisões, valores, circulação de pessoas e mercadorias. Em 

direção análoga, encontramos a seguinte afirmação em Freire e Ramos (2014, p.118):  

[...] fora do perímetro da cidade o padrão decorre das características naturais 

(frequentemente situações mais aplanadas e baixas, por isso mais húmidas e solos 

mais férteis) que se harmonizam com dois agro-sistemas singulares (o agere o saltus) 

bem como com a estrutura da propriedade: 

- o primeiro, na envolvente imediata da área urbana, desenhava um aro bem 

delimitado de campos abertos, agrícola, compartimentado, onde se situam as hortas, 

as quintas, os pomares, os ferragiais mas também frequentemente a vinha e o olival. 

A esta área mais fértil e viçosa corresponde uma malha densa e de pequenos prédios 

rústicos, de exploração agrícola e pecuária, onde é comum a presença do edifício 

destinado à habitação. Nessa estrutura, frequentemente murada ou simplesmente 

vedada, de proteção, dominavam as culturas mimosas e de bom rendimento, aquelas 

que requeriam bastante mão de obra e vigilância constante. Correspondem-lhe assim 

pequenas unidades de cultura, intensivas, onde estavam presente os legumes, as frutas 

e também algumas vezes os cereais  (Sic) (FREIRE; RAMOS, 2014, p.118). 

O autor supracitado reflete sobre a diferenciação dos sistemas agrícolas fora do 

perímetro urbano, na periferia de acordo com a fertilidade do solo e relevo, produção agrícola 

quanto à sua atividade econômica e densidade agrária. A área fora do perímetro urbano tanto 

pode ser rural como periurbana. Esta última como de transição do rural ao urbano, limita-se 

com esse perímetro e sofre grande influência do processo de urbanização. O próprio espaço da 

agricultura urbana na periferia é desigual e fragmentado quanto ao uso do solo agrícola, mas 

articulado entre si através da circulação de pessoas, mercadorias, transportes e estradas. 

Na investigação de Freire e Ramos (2014, p.118), em Évora, Portugal, observou-se dois 

sistemas agrícolas um de agricultura urbana intensiva com a produção hortifrúti e com boa 

produtividade em pequenas propriedades, com maior emprego de mão de obra. Mão de obra Já 

na área mais distante do perímetro urbano em situação rural e com presença de floresta, nas 

chácaras, nas quintas ocorrem a criação de animais, a pecuária, hortas, vinhais, forrageiras 

(ferragiais) para alimentação de gados e pomares. 
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Essas constatações que têm origem na maneira própria de manejar a agricultura, 

mediada pelas sucessivas tecnologias a serviço da humanidade e que lhe garantem a 

sobrevivência como espécie em decorrência de produzir para seu sustento e segurança 

alimentar. 

 

1.2.3. Origem da Agricultura  
 

A agricultura e os instrumentos de trabalhos têm suas origens na Pré-história.  Foram 

criados pelas mãos da mulher pelo seu papel na divisão natural do trabalho, na qual lhe cabia 

os cuidados com a família, a prole, a casa e a alimentação.   

De acordo com Aquino, Franco e Lopez (1980) a mulher foi responsável pela descoberta 

da agricultura, bem como da domesticação de animais e cultivo de plantas. Além da invenção 

da enxada de pedra e arado na pré-história. Encontramos ainda sobre o surgimento da 

agricultura a afirmação de Beltrão Spósito (2000, p.11) que:  

Se a “semente” fora lançada durante o paleolítico, é efetivamente no período seguinte, 

mesolítico, que se realiza a primeira condição necessária para o surgimento das 

cidades: a existência de um melhor suprimento de alimentos através da domesticação 

dos animais, e da prática de se reproduzirem os vegetais comestíveis por meio de 

mudas. Isto se deu há cerca de 15 mil anos e todo esse processo foi muito lento, porque 

somente três ou quatro mil anos mais tarde essas práticas se sistematizaram, através 

do plantio e da domesticação de outras plantas com sementes, e da criação de animais 

em rebanhos.” 

Ambos os autores, além de Munford (1965 [1961]) colocam a descoberta da agricultura 

pela mulher na pré-história devido ao seu papel na divisão sexual do trabalho na comunidade 

primitiva. O homem, no entanto, desempenhava atividades relacionadas à caça e ao pastoreio.  

Sucessivas gerações e o incremento das tecnologias motivadas pelas necessidades 

tornaram as atividades mais complexas o que fez com que chegássemos à industrialização, a 

consequente expansão urbana e o processo de urbanização, o que veio culminar com a aplicação 

da atividade da agricultura em áreas urbanas, até como meio de garantir sua segurança alimentar 

e a subsistência econômica. 

 

1.2.4. Concepção de Agricultura Urbana 
 

Existem várias definições sobre agricultura urbana. Elas são complementares, porém, 

coincidem quanto ao lócus de produção e moradia, a periferia urbana, e também a produção 

agrícola básica de hortifrutigranjeiro e o destino da pequena produção ao comércio e/ou 

subsistência. Abaixo, são apresentadas as definições de autores de nacionalidade diferentes, em 

conformidade com suas linhas de pensamento. 
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Por agricultura urbana se entiende la producción de alimentos dentro de los confines 

de las ciudades: en los patios, terrazas, huertos comunitarios y huertas de frutales, así 

como en espacios públicos o no aprovechados. Incluye operaciones comerciales que 

producen alimentos en invernaderos y en espacios al aire libre, pero en la mayoría de 

los casos se trata de una actividad en pequeña escala y dispersa por toda la cuidad 

(FAO, 1996). Existen otras definiciones que no difieren mucho de esta, en cualquiera 

de ellas, El elemento más común y más complejo de enunciar es el límite del área 

urbana y periurbana a considerar dentro de la agricultura urbana (SORZANO, 2009, 

p.3)2. 

O desenvolvimento da pequena produção agrícola pode ocorrer em pequenos espaços 

público ou privado, da dimensão territorial de um pátio, terraço de uma horta ou em outras áreas 

de tamanhos variados distribuídas pela cidade. Neste sentido, o conceito de agricultura urbana 

é interpretado e complementado por Cittadini et al. (2002, p.472): “El concepto de agricultura 

urbana es un concepto amplio que incluye producción vegetal, la cría de animales menores y 

actividades de transformación y reuso de los desechos sólidos y líquidos (reciclaje de basura, 

producción de compost, re utilización de aguas servidas)3. 

Uma das características da agricultura urbana é ser agroecológica, isto é, baixo uso de 

inseticida químico, a utilização de compostagem, a reutilização da água, dentre outros 

elementos (PESSOA, 2005). 

Quanto ao termo “agricultura urbana” se refere mais a atividades dos moradores urbanos 

do que a atividades agrícolas ocorridas dentro das cidades (MOLDAKOV, 2001). Todas as 

atividades agrícolas urbanas são executadas pelos moradores urbanos distribuídos pela cidade, 

sobretudo em áreas periféricas, onde os terrenos são maiores e abandonados. 

No que se refere à localização, diversidade dos produtos, serviços e recursos humanos 

da agricultura urbana está diretamente relacionada às oportunidades e disponibilidades 

financeiras das famílias que manejam esse setor produtivo e indispensável à sociedade. 

O destino comercial da produção alimentar ou não-alimentar, geralmente se dá na 

mesma cidade de produção, com o fornecimento de recursos humanos e materiais, produtos e 

serviços que são comercializados. Neste sentido, entendemos que há uma retroalimentação ou 

interdependência por meio de fluxos que ocorrem entre essas áreas. 

                                                           
2 Por agricultura urbana entendemos a produção de alimentos dentro dos limites das cidades: em pátios, terraços, 

hortas comunitárias e pomares, bem como em espaços públicos ou não utilizados. Inclui operações comerciais que 

produzem alimentos em estufas e em espaços ao ar livre, mas na maioria dos casos é uma atividade de pequena 

escala dispersa pela cidade (FAO, 1996). Existem outras definições que não diferem muito desta, em nenhuma 

delas. O elemento mais comum e complexo de se afirmar é o limite da área urbana e periurbana a ser considerada 

na agricultura urbana (Tradução Nossa). 
3 O conceito de agricultura urbana é um conceito amplo que inclui a produção vegetal, a criação de pequenos 

animais e atividades de transformação e reaproveitamento de resíduos sólidos e líquidos (reciclagem de lixo, 

produção de composto, reaproveitamento de esgoto) (Tradução Nossa). 
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1.2.5. Urbanização e Agricultura Urbana 
 

O corte histórico do processo de urbanização no Brasil após a Segunda Guerra Mundial 

tem o objetivo de mostrar o contexto, no qual a existência do migrante em foco esteve/está 

submetida às transformações econômicas e sociais no país ligadas a ordem econômica mundial 

a partir da década de 1950 com a expansão do capitalismo monopolista e a transnacionalização 

do capital. Contudo, não pretendemos nos ater aos fatos históricos e, sim aos seus impactos 

culturais, sociais e econômicas sobra o habitante-migrante dos núcleos urbanos. 

No que se refere à concepção de urbanização enquanto fenômeno social, que produz 

mudança nos padrões culturais, desejos de consumo ilimitado, sobretudo com o advento da 

televisão no final da década de 1950 que trouxe a midiatização das relações sociais pela 

mercadoria e a implantação do modo de vida capitalista da cidade grande ao migrante e a 

consumação da urbanização como alienação do homem, o que tem repercussões para o migrante 

em seu trabalho, em sua subjetividade e em seu mundo. 

A concepção de urbanização transcende a taxa de urbanização (% da população urbana 

em relação à população total) e a taxa de crescimento urbano num bairro cidade. Ela significa, 

sobretudo, transformações relativas nas relações sociais, valores, ideologia e comportamento as 

quais os migrantes estão submetidos em maior ou menor intensidade devido ao nível de 

aceitação do novo padrão cultural, círculo de contatos pessoais e tempo de residência no seu(s) 

lugar(es) de destino.  

Cabe ressaltar que os efeitos da urbanização não se restringem aos migrantes, mas 

também a comunidade receptora mediada pela progressiva modernização da sociedade imposta 

pelo capitalismo industrial em que a midiatização das relações entre os homens realiza-se pela 

mercadoria na forma de bens ou serviços (GRANOU, 1975, p.52).  

Além disso, o sistema tem a finalidade de ampliar crescentemente, sua acumulação 

capitalista criou a ideologia do consumo e difunde na sociedade urbana, especialmente, nas 

metrópoles (lócus do capitalismo e sociedade de consumo), com isso alcança também as cidades 

de menor porte por meio de dos instrumentos da indústria cultural, na qual se destaca a televisão 

e o rádio.  

Contudo, a televisão se sobressai em relação aos demais meios de comunicação devido 

ao seu poder de sedução e necessidade de lazer, informação no cotidiano. Assim, esse 

equipamento midiático constitui-se como o principal meio de incutir na mente das pessoas a 
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necessidade, a felicidade do ato de consumir, de modo a exacerbar ou banalizar a subjetividade 

humana mediante ao desejo ilimitado de consumo de bens materiais e para todos os gostos.  

No cenário da modernização também se destaca os computadores e celulares, que por 

meio da internet, tem avançado até em locais mais longínquos e exerce forte atração, sobretudo, 

em relação aos mais jovens, ao tempo que propicia a geração de negócios de consumo e venda, 

além do estabelecimento de redes sociais que conectam os cidadãos ao mundo. Destarte, a que 

se considerar — ainda que não seja acessível para todos — que mesmo o cidadão que está 

geograficamente afastado dos centros urbanos, encontra-se inserido na aldeia global 

(MCLUHAN, 1972 [1962]; 1969 [1964]; CARPENTER; MCLUHAN, 1968).  

No tocante à questão do desejo, Sodré (1999, p.60) destaca a citação de Jacques Lacan, 

que: “o desejo é desejo, desejo do outro, ou seja, submetido à lei”, isto significa que o desejo é 

ilimitado impossível de ser satisfeito, incontrolável por qualquer ser humano, independente da 

sua classe social. Entretanto, por qual instrumento se difundiu o desejo de consumo? Na 

avaliação de Sodré (1999, p.61) o desejo é ensejado pelo fenômeno televisivo por uma imagem 

(simulacro) produzida pela “media” vinculada aos oligopólios e multinacionais. E que o objeto 

anunciado na televisão nunca deverá satisfazer o indivíduo e complementa o autor: “pois deve 

deixar margem ao desejo ininterrupto de consumo”.  

Ainda sobre a questão do consumo, Granou (1975, p.58) afirma que o estabelecimento 

do “reino absoluto da mercadoria é também o da alienação e ele servidão”, visto que, o modo 

de vida na sociedade capitalista reduz-se ao consumo de mercadoria enquanto imagem e 

objeto-mercadoria. Ambas as configurações possuem o caráter alienador. Na primeira o 

indivíduo sofre uma despersonalização ao pensar que ao apropriar-se de uma mercadoria se 

realiza como ser. E, na segunda sente-se insatisfeito ao adquirir um objeto porque a sua 

satisfação liga-se ao consumo constante e ilimitado de mercadoria.  

Este fato alienante tem relação direta com o que conhecemos como obsolescência 

programada, ou seja, o ato planejado pelos industriais para encurtar a vida útil de determinado 

produto ao tempo que promove o incremento do consumo de versões mais atualizadas. Portanto, 

a consumação da urbanização consiste numa alienação humana multiforme relacionada ao 

trabalho aprisionante, a subjetividade e ao mundo, no qual atingem, principalmente, os 

migrantes por vivenciarem vários espaços/tempos, além do seu lugar de origem. 

Por trabalho alienado ou aprisionante, consideramos aquele que acarreta um 

distanciamento da essência humana devido: 1) a utilização de técnicas de produção capitalista 

que por meio da especialidade do trabalho e da repetitividade mecânica lhe impõem uma 
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automação de ordem física e espiritual; 2) ser uma mercadoria como as demais, o que se 

diferencia por produzir mais valor. Além disso, esse trabalho nos centros urbanos impõe uma 

qualificação técnica própria, em que o migrante se encontra despreparado para assumir certas 

ocupações urbanas em função das novas técnicas, das novas relações sociais e dos valores 

diferentes de sua experiência cotidiana na sua terra natal, o que leva ao processo da migração. 

Em geral os migrantes anseiam por um emprego no setor terciário nas grandes e médias 

cidades, em que se exige um mínimo de escolaridade, especialidade e aquisição de experiência 

na profissão urbana e são poucos que são instruídos e aptos para a nova função. Pois a 

qualificação de trabalho adquirida no seu cotidiano, no lugar de origem, e de mais etapas 

migratórias é/são inadequada(s) para o seu novo ambiente cultural, especialmente, se é 

recém-chegado no local de destino.  

Contudo, a qualificação técnica pode ser obtida ao longo do tempo em decorrência da 

modificação de seus valores, com a profissionalização conquistada em instituições 

profissionalizantes ou experiência adquirida em empregos que o manteve marginalizado dos 

seus direitos trabalhistas: carteira assinada e o pagamento do salário-mínimo compatível com o 

exercício do ofício e vigente no país. 

Em relação à subjetividade do migrante, esta varia em relação ou em abertura de 

aceitação do novo lugar com padrões culturais adversos do seu, por meio de experiências 

agradáveis ou desagradáveis vivenciadas no cotidiano nos locais de origem e destino, o que 

possibilita a recriação ou não-recriação do lugar ou até mesmo em substituição ao seu lugar 

vivido em outros espaços.  

Deste modo, o novo mundo do migrante pode ter um caráter de alienação extrema ao 

conseguir uma colocação almejada ou não no mercado de trabalho, um desajustamento 

sociocultural e geográfico e conforma esse novo mundo num espaço da angústia, do tédio, 

desilusão e desamor. Todavia, existem casos de migrantes que se ajustam ao meio cultural 

receptor, pelo sentimento de afetividade e conexão pelo seu lugar vivido e o novo lugar; outros 

migrantes assumem o seu desenraizamento como virtude, de lembranças agradáveis nas esferas 

da vida (cultural, social, econômica etc.) e grandes realizações pessoais, as quais não foram 

experenciadas positivamente no seu lugar de origem. 

O mundo do homem, por excelência, do migrante se encontra vulgarizado e distante de 

sua essência pela técnica produtiva capitalista, midiatização da mercadoria entre os homens e 

esses com a natureza, o isolamento de si, a falta de comunicação causa o individualismo, entre 

outras consequências que marcarão sua vida. Apesar das limitações da vida (econômica, 
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psicológico, dentre outras), e, cabe ao migrante lutar por uma conduta mais próxima da sua, 

autenticidade, essência humana. 

O que se entende por migração interna? Como uma mobilidade espacial de grupos 

sociais circunscrita nos limites territoriais e culturais num país em busca de realizações dos seus 

anseios. Ela se realiza necessariamente por meio da urbanização industrial? O processo de 

urbanização na periferia se faz antes da industrialização conduzido por uma terceirização da 

economia (OLIVEIRA; STERN, 1972, p.35), o que para Santos (1989, p.25) tem o sentido de 

uma “urbanização terciária”. 

Esse movimento migratório se inseriu num momento de “reestruturação do formato 

urbano” no Brasil após a Segunda Guerra Mundial, e promoveu uma expansão urbana nas 

cidades independentes do seu tamanho, crescimento populacional, com a extensão dos “meios 

de transportes das redes de energia e outros elementos da infra-estrutura” com a finalidade de 

atender ao “projeto de integração nacional e as necessidades de novo valor” (DAVIDOVICH, 

1989, p.77) (Sic). 

Mediante essas constatações sobre o papel da migração dos agricultores urbanos como 

resultado do processo de mobilidade marcada principalmente por fatores socioeconômicos, mas 

que tem repercussões culturais, dentre outros modos que implicam no seu viver.  

 

1.2.6. Agricultor Urbano 
 

É aquele que desenvolve uma pequena produção agrícola, criação de pequenos animais, 

floricultura, apicultura ou extrativismo nas áreas urbanas ou periurbanas, pode empregar até 

dois trabalhadores em sua propriedade, cooperativa, força de trabalho familiar ou individual. O 

destino da produção visa à subsistência e/ou comercialização, geralmente. Quanto uma das 

principais características da agricultura urbana (AU) é ter a produção como base familiar 

(Figura 01) e obter baixa renda equivalente até no máximo três salários-mínimos). 
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Figura 01: Casal de agricultores familiar residentes na Linha Jerusalém 

 
           Fonte: Alves (2016). 

 

Por meio das pressões de movimentos reivindicatórios ao longo do processo de 

ocupação do espaço brasileiro, o Estado, como um dos primeiros autores socioespaciais e 

ordenadores do uso e ocupação do solo e para efeito de aplicação de políticas públicas 

direcionadas a esse segmento, conceituou que agricultores familiares são: 

Agricultor familiar é aquele que explora parcela da terra na condição de proprietário, 

assentado, posseiro, arrendatário ou parceiro, e atende simultaneamente aos seguintes 

quesitos: utiliza o trabalho direto, seu e de sua família, podendo ter, em caráter 

complementar, até dois empregados permanentes e contar com ajuda de terceiros, 

quando a natureza sazonal da atividade agropecuária o exigir; não detenha, a qualquer 

título, área superior a quatro módulos fiscais, quantificados segundo a legislação em 

vigor; tenha, no mínimo, 80% da renda familiar bruta anual originada da exploração 

agropecuária, pesqueira e/ou extrativa; resida na propriedade ou em aglomerado rural 

ou urbano próximo (ALTMANN, 2002, p.7). 

É oportuno destacar que com o advento da Constituição Federal de 1988 é que os 

agricultores familiares garantiram e conquistaram seus direitos, porém, não em sua plenitude. 

Assim, entende-se que de certo modo continua à margem, visto que a falta de força e 

representatividade política nas três esferas de governo, notadamente no Congresso Nacional, 

Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores; considera-se o fato das instituições 

públicas, em geral, terem políticas direcionadas ao agronegócio e a exportação de commodities 

(grãos e agropecuária).  

Ressalta-se ainda a ocorrência de empresários agrícolas urbanos que auferem renda 

acima de seis salários-mínimos, empregam mais de três trabalhadores agrícolas e abastecem 

supermercados, restaurantes e exportam parte da sua produção. Não se enquadram como 

agricultor familiar, contudo, desenvolvem uma produção agrícola urbana e periurbana. São os 

empresários que desenvolvem atividades de horticultura e empregam técnicas com maior 

produtividade e maior retorno econômico — como é o caso da hidroponia. Essas abordagens 
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abrem espaço para compreender como se desenvolvem uma série de experiências em âmbito 

nacional e internacional relacionada à AU, a qual tem proporcionado a segurança alimentar e 

subsistência em inúmeras áreas citadinas, além de promover a geração de trabalho e renda a 

milhares de pessoas nas distintas regiões do Planeta. 

 

1.2.7. Experiências Nacionais e Internacionais em Agricultura Urbana  
 

As experiências de AU no mundo remontam a Antiguidade, com destaque para a Ásia, 

África e Europa. Nesta época nas praças das cidades asiáticas, europeias e africanas eram 

cultivadas flores, plantas ornamentais e verduras no mesmo jardim. Eram as hortas-jardins, 

localizadas em áreas urbanas, conforme demonstrado no artigo “Agricultura urbana: algunas 

reflexiones sobre su origen e importancia actual”, de Miriam-Hermi Zaar (2011, p.6-7): 

Es el caso de los jardines egipcios, griegos, romanos, bizantinos o musulmanes; 

aunque se sabe poco sobre qué tipo de vegetales se cultivaban, lo conocido es 

suficiente para comprobar la vinculación entre la agricultura intensiva y la jardinería. 

En Egipto, frutales, palmeras y vides ordenados simétricamente eran comunes en los 

jardines y proveían alimentos y sombra4; también los jardines de los templos tenían 

espacios para el cultivo de hortalizas, hierbas o plantas especiales, como la lechuga 

min utilizada en los rituales y ofrendas. Se ha comprobado en la bibliografía y restos 

arqueológicos que en la Grecia clásica eran habituales las parcelas de huertos y 

jardines vinculados a santuarios. Además, los jardines y los huertos estuvieron 

presentes en los espacios vacíos que permitieron la expansión posterior intramuros de 

la Roma antigua y en los jardines extramuros de Bizancio, donde con complejos 

sistemas de regadío cultivaban viñedos, hortalizas y frutales para el sustento de 

monjes y peregrinos5,6. 

A autora enumera a importância da presença da horta-jardim nos templos do Egito e 

santuários da Grécia. Deste modo, a presença dos vegetais presentes na agricultura urbana da 

sociedade antiga não se limitava à subsistência, ao comércio, mas também se fazia presente nas 

celebrações e ritualísticas religiosas em diferentes continentes. 

Destarte, a análise de Zaar, mostra que ao longo dos séculos nas Idades Média, Moderna 

e Contemporânea, a agricultura urbana se destacou na vida humana na cidade, para diferentes 

                                                           
4 JANICK, Jules. S.L., s.d. 
5 History of gardenning: http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_gardening  
6 É o caso dos jardins egípcios, gregos, romanos, bizantinos ou muçulmanos; Embora pouco se saiba sobre os tipos 

de vegetais cultivados, o que se sabe é o suficiente para provar a ligação entre a agricultura intensiva e a 

jardinagem. No Egito, árvores frutíferas, palmeiras e vinhas dispostas simetricamente eram comuns em jardins e 

forneciam comida e sombra; também os jardins do templo tinham espaços para o cultivo de verduras, ervas ou 

plantas especiais, como a alface pequena usada em rituais e oferendas. Verificou-se na bibliografia e nos vestígios 

arqueológicos que na Grécia clássica os lotes de pomares e jardins ligados a santuários eram comuns. Além disso, 

os jardins e pomares estavam presentes nos espaços vazios que permitiram a subsequente expansão intramuros da 

Roma antiga e nos jardins extramuros de Bizâncio, onde com complexos sistemas de irrigação cultivavam vinhas, 

vegetais e árvores frutíferas para o sustento de monges e peregrinos. (Tradução Nossa). 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_gardening
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fins, tais como: autoconsumo, comércio, celebrações religiosas, estética e arborização dos mais 

variados espaços citadinos. Neste sentido, aponta para o espaço agrícola urbano e sua função 

na Idade Média: 

También en la Edad Media la asociación de huertos y jardines era muy común en los 

monasterios y conventos. Estando bien cuidados y adecuadamente abonados, podían 

producir espárragos, alcachofas y melones que contribuían a la dieta alimentaria de 

sus habitantes, y de igual forma ofrecían hierbas medicinales7. 

Más allá de los espacios monásticos, los palacios y casas privadas también poseían 

jardines y huertos. En las ciudades italianas medievales existían jardines y huertos en 

casas privadas y en amplios espacios verdes en la periferia en los que el paisaje natural 

y el espacio bien cultivado representaban la apacible vida del campo. (2011, p.7-8)8. 

Sobre o solo agrícola urbano desse período histórico da humanidade, a autora (2011, 

p.7) considera a expansão espacial do centro ao entorno das cidades: “A medida que nos 

acercamos al Renacimiento, especialmente el florentino aunque no solo en él, los jardines y 

huertos palaciegos adquieren mayor difusión, tanto en centro de la ciudad, como en otros 

espacios intramuros aunque reservados al uso de sus propietarios”9. 

Na atualidade (Idade Contemporânea), o significativo crescimento da agricultura urbana 

no sentido centro à periferia da cidade é explicado por Zaar (2011, p.12) da seguinte maneira: 

“en años recientes, la expansión de este peculiar tipo de agricultura, practicada dentro de las 

ciudades, o por ciudadanos urbanos en la periferia, es una realidad y camina a pasos 

agigantados”10. 

Em sua análise, infere que se por um lado diminui “[…] las dificultades ocasionadas por 

la alta de los precios alimentarios que se produjo en 2007-2008 y que golpeó fuertemente la 

población pobre de los países en desarrollo […]” (2011, p. 12)11. Do outro, a crise alimentar e 

econômica nos países periféricos e semiperiféricos terá o papel ímpar e imensurável na 

expansão da agricultura urbana, na atualidade, até em função da exigência do consumidor por 

                                                           
7 HALE (1980, p.16).  
8 Também na Idade Média a associação de pomares e jardins era muito comum em mosteiros e conventos. Bem 

cuidados e adequadamente fertilizados, podiam produzir espargos, alcachofras e melões que contribuíam para a 

alimentação de seus habitantes, da mesma forma que ofereciam ervas medicinais. Além dos espaços monásticos, 

os palácios e casas particulares também tinham jardins e pomares. Nas cidades medievais italianas havia jardins e 

pomares em casas particulares e em vastos espaços verdes na periferia em que a paisagem natural e o espaço bem 

cultivado representavam a vida pacífica do país. (Tradução Nossa). 
9 À medida que nos aproximamos do Renascimento, especialmente do Florentino, embora não apenas nele, os 

jardins e pomares palacianos adquirem maior difusão, tanto no centro da cidade, como em outros espaços 

intramuros embora reservados ao uso dos seus proprietários. (Tradução Nossa). 
10 Nos últimos anos, a expansão desse tipo peculiar de agricultura, praticada dentro das cidades, ou por cidadãos 

urbanos da periferia, é uma realidade e avança a passos largos. (Tradução Nossa). 
11 [...] as dificuldades causadas pela alta dos preços dos alimentos ocorrida em 2007-2008, que atingiu duramente 

a população pobre dos países em desenvolvimento. (Tradução Nossa). 
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produtos mais agradáveis, apresentáveis, sobretudo, daqueles com pouca ou nenhuma origem 

com agrotóxicos. 

Esta prática de manejo agrícola apresenta para Carvalho e Knauss (2007) resulta na 

“eficiência demonstrada pela AU na resolução das crises alimentares, induziu organismos 

internacionais a recomendarem sua utilização para situações estruturais de insegurança 

alimentar. Em Cuba, na China e em diversos países da África, a AU é componente essencial ao 

abastecimento alimentar urbano.”  

É relevante destacar que a ONU considera a agricultura urbana cubana, como um 

modelo de sustentabilidade socioambiental e alto rendimento de sucesso na América Latina, e 

no mundo. A partir do documento produzido por Santandreu e Lovo (2007), a análise de 

Ferraceto (2015, p.36) considera que: 

[...] a partir dos resultados que se alcançaram com projetos de desenvolvimento na 

África e na Ásia durante os anos de 1970, os quais ampliam o conhecimento sobre 

essa prática, tornou-se evidente que, além de possibilitar a disponibilidade de 

alimentos frescos e de qualidade, a AU contribui para promover a segurança e a 

soberania alimentar, gerar trabalho e renda, promover a saúde e a qualidade de vida.”. 

Deste modo, o escopo da agricultura urbana para os países centrais e periféricos se 

distingue. Para os centrais, a agricultura urbana tem a finalidade principal de melhorar a 

qualidade de vida, já para os periféricos constitui-se num meio para combater a fome e a falta 

de renda, conforme considera Lovo (2011) e retratado por Ferraceto (2015, p.36): 

[...] ainda que a partir da década de 1990, alguns projetos de produção de alimentos 

para autoconsumo e abastecimento através da AU são viabilizados no Brasil com 

recursos de organizações internacionais como, por exemplo, da Organização das 

Nações Unidas para Agricultura e Alimentação - (FAO). O resultado disso foi o 

destaque que a AU passa a ter para as questões de políticas públicas em algumas 

regiões, sendo considerada uma estratégica benéfica para a sustentabilidade urbana, 

promovendo não apenas o autoconsumo e a geração de renda, mas também a boa 

utilização de espaços urbanos, muitas vezes ociosos ou indevidamente aproveitados. 

A década de 1990 foi notável não apenas pelo número de agências de cooperação 

internacional que trabalharam com AU, mas também pelo número de publicações, 

conferências e outros encontros que foram realizados, assim como a expansão de 

pesquisas em ambiente acadêmico sobre o assunto.  

A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação - FAO/ONU com 

base nas experiências com sucesso em Havana-Cuba tem incentivado a iniciativa popular do 

movimento social de agricultura urbana na América Latina. Mas existe uma diferença histórica 

e política entre o Brasil e Cuba. Neste último país, o principal fator foi a carência de alimentos 

a partir do embargo econômico americano, e agravado pela queda do socialismo na União 

Soviética, principal parceiro internacional da nação insular caribenha.  

Em função disto, surge em Havana, espontaneamente o movimento social da agricultura 

urbana que se expande para o interior do país. O governo cubano apoiou este movimento técnica 
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e financeiramente, e promoveu com êxito a agricultura urbana sustentável. Por meio da criação 

de linhas de financiamento, assistência técnica, compra da produção agrícola, restaurantes 

vegetarianos e feiras, e demais medidas. O caso brasileiro segue adiante como historicamente 

tal processo ocorreu. 

Um relevante trabalho foi feito por Pessoa (2005, p.10) sobre as experiências 

internacionais em agricultura urbana nos Estados Unidos, Egito, Colômbia, Zâmbia, Mali-

África, Uganda, Singapura e China no que concerne à geração de renda e/ou produção agrícola 

e suas respectivas reverberações sociais e políticas naqueles países: 

Nos Estados Unidos mais do que 1/3 do valor do dólar de produto agrícola vem de 

dentro das áreas urbanas metropolitanas. Pesquisas no Cairo relatam a existência de 

80.000 mil produções de animais dentro da cidade. Mulheres de baixa renda em 

Bogotá, Colômbia obtém lucros de produção vegetal hidropônica que são equivalentes 

ou maiores que dos seus maridos, envolvidos em empregos semi-especializados. A 

região metropolitana de Shanghai é largamente auto-suficiente em produção vegetal 

e pequena produção animal – uma notável realização considerando o alto nível de 

consumo vegetal. 
Estados Unidos, 25% das famílias trabalham em hortas alimentares ou horticultura. 

30% do produto agrícola americano são produzidos em áreas metropolitanas. 

Zâmbia, um levantamento de 250 domicílios de baixa renda em Lusaka mostrou que 

45% cultivam hortículas ou criam animais nos quintais, em frente ao pátio ou em 

jardins na periferia da cidade. 

Mali, Bamako é alto suficiente em produtos olerículas e alguns são enviados para fora 

da área metropolitana. 

Singapura, 80% da criação de aves e 25% dos vegetais consumidos são produzidos na 

cidade. 

Uganda, em Kampala 70% das necessidades de aves (carne e ovos) são produzidos 

dentro da cidade. (Sic). 

Além dessas experiências, a autora (2005, p.10-11), menciona outros casos em 

agricultura urbana distribuída em todos os continentes. O caso da cidade Bamako, em Mali, na 

África desperta atenção pela sua autossuficiência em abastecer a região metropolitana e não 

metropolitana com produtos da olericultura, visto ter alta produtividade local. 

No Brasil, a agricultura urbana se expande devido à carência alimentar, ao desemprego, 

ao êxodo rural e à urbanização do campo. No mundo e no país, a crise econômica engendrada 

pelo sistema econômico vigente repercute negativamente sobre a agricultura. No caso 

brasileiro, o impacto consistiu na redução de incentivo e financiamento no campo no início dos 

anos 1990. Uma estratégia dos agricultores foi se dedicar à agricultura urbana voltada para a 

expansão da horticultura, da floricultura e da criação de pequenos animais, enquanto outros 

transformaram suas propriedades em balneário, hotel-fazenda e em outras funções para resistir 

à crise econômica e à redução de incentivo agrícola. 
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Assim, se têm que as políticas públicas não acompanham às necessidades dos 

agricultores urbanos, apesar da crescente demanda por alimentos para atender as áreas citadinas, 

especialmente, nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento.  

 

1.2.8. Agricultura Urbana e Políticas Públicas 
 

Apesar da presença milenar da agricultura urbana no mundo, será a partir da década de 

1990, que se intensifica a preocupação com políticas públicas. É um momento de crise 

econômica provocada pela adoção e esgotamento do sistema econômico na Europa Ocidental e 

nos Estados Unidos, particularmente na Inglaterra. A expansão do modelo econômico nos 

países subdesenvolvidos com a supressão de direitos sociais, investimentos na área social e 

agrícola, a diminuição do Estado e sua interferência proporciona o agravamento do quadro 

social, e sob esses aspectos, com Lovo (2011, p.48) expõe que: 

Foi na década de 1990 que o movimento para definir a agricultura urbana ocorreu e, 

assim, ela se consolidou como um campo, envolvendo a dimensão acadêmica e 

política. Durante esse período foram formados grupos de interesse e redes de 

cooperação, como, por exemplo, o Comitê Consultivo sobre Agricultura Urbana do 

PNUD (UAAC em inglês), criado em 1991, que fomentou a formação do Grupo de 

Suporte para Agricultura Urbana (SGUA em inglês), e a criação, em 1995, da Rede 

Latino-Americana de Investigações em Agricultura Urbana (Rede AGUILA).  

Ressaltamos que o movimento social da agricultura urbana surge antes da década de 

1990, ou seja, antecedeu as políticas públicas voltadas à essa atividade por órgãos internacionais 

e sua discussão nos meios acadêmicos, bem como das publicações científicas. 

Em conformidade com (ARRUDA, 2011, p.08), o reconhecimento oficial das políticas 

públicas direcionadas à agricultura urbana, internacionalmente, ocorreu no ano de 1999: 

Isso inclui a eliminação de barreiras e a provisão de incentivos para a Agricultura 

Urbana e Periurbana (AUP), bem como a melhora na gestão de recursos naturais nas 

áreas urbanas e periurbanas. A AUP foi oficialmente reconhecida pela 15ª sessão do 

Comitê de Agricultura em Roma, em 1999, e posteriormente pela Cúpula Mundial da 

Alimentação: cinco anos depois, em 2002, e pela Força Tarefa de Alto Nível da ONU 

para a Crise Global de Alimentos, em 2008, como uma estratégia para reduzir a 

insegurança alimentar urbana e construir cidades mais resilientes durante a crise. 

Chama atenção o reconhecimento tardio da agricultura urbana no combate à fome e a 

pobreza dos agricultores, bem como a consideração dessa prática agrícola como um dos 

elementos sustentáveis na cidade, do centro à periferia, em busca de uma alimentação saudável, 

de geração de emprego e renda, arborização e diminuição da temperatura, clima urbano.  

A atenção do poder público e dos organismos internacionais sempre estiveram voltados 

à agricultura comercial e de exportação devido aos interesses econômicos. Neste quesito afirma 

Ferraceto (2015, p.37) que: 
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Mesmo ganhando essa notoriedade em nível internacional, e apesar de no Brasil já 

existirem inúmeras iniciativas de AU fomentadas pela sociedade civil, foi apenas em 

2004 que o Governo Federal, através do MDS, iniciou ações de AU, fortemente 

impulsionado pelas proposições deliberadas pelas Conferências Nacionais de 

Segurança Alimentar e Nutricional.  

Em 2004, o Brasil, a exemplo de vários tantos acontecimentos, como abolicionismo do 

trabalho escravo, por exemplo, é um dos países retardatários em adotar políticas públicas no 

âmbito federal ligadas à agricultura urbana, após diversas experiências nacionais em todas as 

regiões brasileiras. 

O Ministério de Desenvolvimento Social, em 2004, inicia a implantação de ações 

voltadas à agricultura urbana, e, dois anos depois realiza um levantamento de iniciativas em 

dez regiões metropolitanas, conforme assegura Ferraceto (2015, p.37): 

Em 2006, o MDS promove um estudo em parceria com diversas organizações da 

sociedade civil, coordenadas pela Rede de Intercâmbio de Tecnologia Alternativa de 

Belo Horizonte, cuja finalidade era mapear em onze regiões metropolitanas 

brasileiras, os trabalhos desenvolvidos de AU. O objetivo desse estudo foi conhecer 

onde, como e quem estava praticando AU no Brasil. As regiões metropolitanas 

pesquisadas foram: Belo Horizonte- MG, Curitiba-PR, Porto Alegre-RS, Rio de 

Janeiro-RJ, São Paulo-SP, Brasília-DF, Goiânia-GO, Belém-PA, Fortaleza-CE, 

Recife-PE e Salvador-BA. Nessas regiões foram levantadas mais de 600 iniciativas, 

sendo aprofundadas 170 delas, desenvolvidas em 52 municípios diferentes.  

Das experiências aprofundadas, constatou-se que 75% localizavam-se nas capitais das 

regiões metropolitanas, o que representa uma característica importante da AU no Brasil, já que 

nos referimos a capitais cada vez mais urbanizadas e industriais; 59% encontravam-se nas 

regiões Sul e Sudeste (FERRACETO, 2015, p.37). Destarte, o perfil da AU brasileira no que se 

refere à existência de um cinturão verde, concentra-se nas grandes e médias cidades devido ao 

tamanho do mercado consumidor e a presença de agricultores urbanos que desenvolvem a 

atividade econômica como condição de sobrevivência. 

Entre as experiências constatadas, existiam iniciativas financiadas pelos Governos 

Federal, Estadual e Municipal; pela sociedade civil, como igrejas e associações de bairro; e pelo 

setor privado. Em termos gerais, dentre essas experiências, as promovidas pela sociedade civil 

eram mais antigas que aquelas promovidas pelos governos, inclusive algumas com mais de dez 

anos de existência.  

Na pesquisa realizada pela autora (p.37), ficou evidenciado que somente em Curitiba 

havia um programa municipal estruturado, inclusive com mais de vinte anos de funcionamento, 

que além de apoiar os cultivadores, disponibilização de insumos e prestação de assessoria 

técnica, com isso conseguiu-se articular a ação de AU a outras políticas públicas como as de 

meio ambiente, saúde e educação. Esta particularidade da capital paranaense, aumentou o 
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interesse em realizar nossa dissertação sobre a AU alicerçada nessa experiência citadina do Sul 

do país.  

Ela ainda considera (2015, p.37) que a diversidade e a multiplicidade de atividades 

efetuadas foram às principais características observadas nas experiências. Deste modo, 

constatou que além da produção de alimentos, 49% das atividades giravam em torno da 

comercialização e 16% de transformação, ou seja, a possibilidade de incorporar valor ao 

produto final era significativa, 53% das experiências desenvolviam mais de um tipo de 

atividade, de modo a combinar, majoritariamente, a produção e a comercialização; somente 2% 

produziam, transformavam e comercializavam, o que indica assim um baixo nível de integração 

na cadeia produtiva. 

Outra importante pesquisa que aborda o caráter recente do estudo sobre políticas 

públicas no setor acadêmico, com o caso das hortas comunitárias em Teresina - Piauí, foi objeto 

de investigação de Monteiro (2005), avaliado por Ferreira (2013, p.55), o qual considera que: 

As políticas públicas voltadas para AU e a AP, no âmbito acadêmico, far-se-á menção 

apenas a certos trabalhos mais recentes. Monteiro (2005) faz uma análise das hortas 

comunitárias em Teresina (PI), no sentido de identificá-las como alternativas 

econômica, social, e ambiental, ou seja, na perspectiva do desenvolvimento 

sustentável. Na referida dissertação de mestrado em Desenvolvimento e Meio 

Ambiente, a autora, no capítulo 2, destaca que as políticas sociais devem abranger os 

setores formal e informal se quiserem promover alguma diminuição nas desigualdades 

sociais. 

Com base no trabalho desenvolvido por Arruda (2006) sobre o programa das hortas 

comunitárias urbanas e periurbanas em Campinas (São Paulo), Ferreira (2013, p. 55), destaca 

que: 

[...] no intuito de fornecer subsídios para a formulação de políticas públicas. No 

âmbito das Ciências Agronômicas, a autora mostra um panorama das ações do 

governo municipal voltadas à agricultura urbana e sugere, tecnicamente, ações que 

podem melhorar sua produção etc. A contribuição à formulação de políticas públicas 

de apoio a esta atividade reside na sugestão de que as ações do governo sejam 

concatenadas entre as suas diversas secretarias. Em sua conclusão, a autora afirma que 

o sucesso dessas hortas em Campinas deve-se, em grande medida, às ações individuais 

dos beneficiários dos projetos implantados pelo poder público local, ficando claro que 

não há efetividade das ações realizadas pelo Estado a partir dos projetos.   

Em sua tese de doutorado (ARRUDA, 2011), busca analisar o papel da agricultura 

urbana no que tange à reprodução das famílias na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Por 

sua vez Coutinho (2010) desenvolveu um estudo sobre os recursos e ação política dos 

agricultores urbanos em Belo Horizonte, cuja análise foi exposta e complementada por Ferreira 

(2013, p.56): 

[...] as formas de uso dos recursos locais, bem como a ação política e econômica dos 

agricultores daquela cidade, no contexto das políticas urbanas. Vale destacar que Belo 

Horizonte é a cidade do Brasil que mais se destaca no tocante à produção agrícola 
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urbana. Em 2011, o governo municipal aprovou a Lei Agricultura Urbana e 

Periurbana e Políticas Públicas: contribuição à discussão do tema a partir de uma 

análise espacial em Recife e Vitória de Santo Antão/PE. 

Em relação às políticas públicas voltadas para a agricultura familiar rural, destaca-se o 

Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, foi instituído pelo artigo 19 da Lei 10.696/2003, 

e é desenvolvido com recursos dos Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

- MDS e do Desenvolvimento Agrário - MDA. 

Em conformidade com Mattei (2007a, 2007b) e discutido ainda por Maia (2013, p.43), 

o PAA foi concebido no bojo de um grupo de políticas estruturantes do Programa Fome Zero 

com o objetivo de implementar ações no âmbito das políticas agrícola e de segurança alimentar, 

e fortalecer a política global de combate à fome. 

O PAA apresenta um caráter intersetorial, com suas regras definidas por um Grupo 

Gestor compostos pelos seguintes ministérios: MDS; MDA; Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento - MAPA; Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG; Fazenda - MF e 

Educação - MEC. Os recursos advêm do MDA, do MDS e do MAPA por intermédio da 

Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, com complementação pelos estados e 

municípios (CAMARGO, BACCARIN; SILVA, 2013, p.5). Entre os ministérios, o MDS se 

destaca pela atuação mais efetiva na implementação da política do referido Programa.  

O PAA promove o acesso a alimentos às populações em situação de insegurança 

alimentar, bem como a inclusão social e econômica no campo por meio do fortalecimento da 

agricultura familiar. As compras são feitas direta dos agricultores possuem produtos como 

frutas, verduras, legumes, peixe, frango, alimentos de fabricação caseira (pão, biscoito, polpas 

de fruta, dentre outros). Os produtos adquiridos pelo Programa são distribuídos para escolas 

públicas e entidades de assistência social durante todo o ano; pode também ser distribuídos 

como cestas básicas às famílias de baixa renda, todavia, o processo de seleção geralmente é 

feito pelas igrejas católicas e evangélicas, assim como outras entidades congêneres12. 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, criado em 2009, no âmbito do 

Governo Federal, visa a compra da produção do agricultor familiar, cuja destinação é 

exclusivamente para merenda escolar da rede pública de ensino (federal, estadual e municipal) 

até o ensino médio. A complementação das verbas para aquisição é feita por estados e 

municípios. 

                                                           
12 Rondônia (2014). 

http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/decom/paa/resolveuid/72343abc2abc715636ae00c2b6249ed8/download
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A compra da produção agrícola desenvolvida pelo agricultor, o qual é vinculada ao PAA 

e PNAE não se restringe à agricultura rural, a urbana também está inserida nesses Programas. 

Camargo, Baccarin e Silva (2013, p.8), avaliam a atuação desses Programas junto à agricultura 

familiar: 

Apesar das críticas de que o PAA e o PNAE são passíveis, não se pode negar que sua 

existência permite o reconhecimento e o fortalecimento da agricultura familiar como 

produtora de alimentos e agente econômico plenamente integrado a outros setores da 

sociedade. Atuam também como poderoso mecanismo de inclusão e legitimação dos 

assentados da reforma agrária na vida social e econômica local. 

Uma das críticas comuns ao PAA e PNAE está relacionada à política do preço mínimo 

na compra dos produtos agrícolas do agricultor familiar, que se apresenta com valores 

praticados abaixo daqueles oferecidos pelo mercado. Outra crítica é a dificuldade quanto ao 

escoamento e transporte da produção, entretanto, esses Programas possuem o mérito de garantir 

uma renda mínima às famílias produtoras que se enquadram no perfil exigido pelo poder 

público. 

Compreende-se que a problemática encontrada na agricultura familiar, tanto nas zonas 

rurais, quanto urbanas e áreas periurbanas, possui raízes históricas e com as próprias 

reconfigurações socioespaciais ao longo do processo de formação brasileira, a qual é marcada 

pela colonização. 

Deste modo, a agricultura familiar reflete às contradições encontradas no sistema 

econômico que tem moldado não somente o espaço territorial nacional, mas as políticas 

públicas, as relações sociais e de poder — controle e ordenamento jurídico e político — o que 

repercute nas desigualdades sociais e regionais, as quais são caracterizadas por indicadores 

díspares de desenvolvimento.  

Além disso, considera-se que as desigualdades existem entre regiões, estados, 

municípios e mesmo localmente nas cidades, o que notadamente para os agricultores familiares 

– por serem mais vulneráveis – são os que mais padecem de infraestrutura (estrada, educação, 

saúde, segurança e outros serviços - de modo que o resultado de suas atividades atende quase 

exclusivamente sua sobrevivência. 

1.3. Caracterização geográfica da área de estudos: o Setor Chacareiro 
 

O Setor Chacareiro (Figura 02) é uma ocupação de terra na propriedade rural do Senhor 

Francisco Militão Mendes. A área é limítrofe aos bairros Jardim Santana e Ulisses Guimarães, 

localizada na Zona Leste da cidade de Porto Velho, estado de Rondônia. 
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Encontra-se dentro da faixa de expansão urbana definida pela Prefeitura. A Faixa está 

distante cinco quilômetros a partir do perímetro urbano e constitui-se como um território 

suburbano, de terra rural, que tem passado intenso processo de urbanização e apresenta 

características sociais, econômicas, paisagens rurais e urbanas. É uma faixa de transição do 

rural para o urbano, mas a predominância é rural e compreendemos que os indicadores sociais 

e econômicos sejam baixos, conforme verificar-se-á no decorrer de trabalho. Há nele um núcleo 

urbano no início da ocupação com destaque para as ruas Amazonas e Raimundo Cantuária. 

Algumas chácaras foram loteadas, o que originou a intensificação da urbanização.  

Outras chácaras foram desmembradas e partilhadas entres os filhos e parentes que necessitam 

de moradia. 

A ocupação de terra surgiu no final da década de 1990, e se tem expandida até a década 

atual. Não houve um movimento social rural organizado para a ocupação do território. As 

pessoas ocuparam sem quaisquer orientações políticas, de modo que se caracterizou como 

ocupação espontânea. Entretanto, os ocupantes enfrentaram e enfrentam conflitos agrários 

judiciais com o proprietário da terra. Historicamente, são ameaçados de expulsão das terras 

caso não paguem por elas. Alguns poucos chacareiros pagaram pelas terras que ocupam, por 

outro lado, a maioria não possui condições financeiras de comprá-la. A propriedade rural 

permanece em litígio desde esse período. 

Atualmente, na ocupação predomina a agricultura urbana hortifrutigranjeira, em menor 

frequência as atividades relacionadas à apicultura e floricultura. É a principal área de produção 

hortícola de Porto Velho, com isso abastece o mercado consumidor local com venda de seus 

produtos em supermercados, mercados, açougue, feiras-livres e comércio na própria residência, 

de modo que contribui para a economia local e a geração de trabalho e renda. 
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Figura 02: Mapa de Localização do Setor Chacareiro – Porto Velho-RO 

 
Fonte: INCRA (2008) elaborado por Alves (2020).
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Constata-se na ocupação a existência de um pequeno comércio formado por mercearias 

e bares. Há forte presença de igrejas evangélicas de diferentes doutrinas. Por outro lado, no 

Setor Chacareiro é constatado a ausência é total, em relação a equipamentos de consumo 

coletivo como: escolas, postos de saúde, praças, saneamento básico, segurança, transporte, 

energia elétrica e pavimentação das linhas. 

Como em toda área urbana e no próprio município, na ocupação ocorrem os processos 

de valorização e especulação imobiliária. A valorização se expressa por meio dos terrenos 

desocupados, ou com casas em construção, que aguardam benfeitorias locais para a 

comercialização futura. A especulação se conforma com a venda de terrenos desocupados e 

com edificações. Assim, no Setor Chacareiro, essa problemática não é diferente, à medida que 

ocorre o incremento político, consequentemente a expansão da área urbana, notadamente a 

partir da construção das usinas hidrelétricas do Complexo do Madeira. 

No que se refere ao tamanho da população e número de agricultores, não existem dados 

oficiais. Estima-se que a população do Setor Chacareiro em 3.000 pessoas (conforme o cálculo 

da autora pelo número de quadras e tamanho médio da família com quatro pessoas, o que 

implica em 750 famílias), dos quais aproximadamente apenas 200 sejam de fato agricultores, 

de acordo informações extraoficiais da EMATER–RO. 

Pelos dados levantados em campo, constatamos que mais de 95% da população é 

imigrante de várias Unidades da Federação, são provenientes de áreas rurais, apresentam baixa 

escolaridade e renda inferior a dois salários-mínimos. A falta do título da terra é uma 

preocupação constante, pois limita o acesso ao crédito rural e a vários outros programas e 

benefícios.  

Apesar das dificuldades um reduzido número de agricultores produz e fornece alface, 

coentro, cebolinha verde, mandioca e outros produtos aos programas governamentais, como o 

PAA e o PNAE. Caso ocorra o investimento, incentivo e acesso ao crédito os agricultores 

urbanos do Setor Chacareiro poderiam produzir, diversificar os cultivos, com isso passariam 

atender outros mercadores consumidores até mesmo fora de Rondônia, de modo que 

oportunizariam a geração de trabalho, renda e melhor qualidade de vida. 
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1.4. Aspectos físicos e evolução espacial do Setor Chacareiro 
 

Os referidos aspectos e evolução são abordados a partir das cartas imagens do Setor 

Chacareiro, baseadas nas imagens do Google Earth, mapas do INCRA e da Secretaria de Estado 

do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM. 

 

a) Altimetria 

A altitude do Setor Chacareiro é baixa e seu relevo se conforma como uma planície. 

Encontra-se na faixa aproximada de 75m em seu ponto mais baixo e 106m no mais alto, em 

relação ao nível do mar (Figura 03).  

 

Figura 03 - Carta Imagem de Altimetria – Setor Chacareiro 

 
Fonte: Carta imagem produzida com dados do INCRA (2007); STRM (2000); IBGE (2006; 2010). Elab. Alves 

(2016). 

 

O relevo como planície com altitude modesta e baixa, situa-se próximo ao rio Periquitos, 

sujeita à inundação no período das chuvas nos meses entre novembro e abril. As atividades 

agrícolas desenvolvidas nas proximidades desse igarapé podem sofrer a ação da inundação 

comum na época das chuvas e causa prejuízos, dentre eles, a perda de safra.  

O mesmo rio banha o lote 2, no sentido sul a sudeste, diagonalmente, no final do Setor 

Chacareiro. As altitudes mais altas que cercam o Setor é de 95 metros e se concentram ao norte. 
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O lote 1 apresenta uma altitude mais alta que o lote 2, isto decorre da sua proximidade do rio 

Periquitos pelo qual é banhado. 

Os pontos mais altos se concentram no entorno e os mais baixos no centro do Setor 

Chacareiro, de modo que constituem uma morfologia de bacia. Isto proporciona o surgimento 

das inundações no período das chuvas, de modo que afetam a produção agrícola.  

De acordo com uma horticultora, no mês de janeiro de 2016, houve uma inundação e 

devido a isto perdeu toda a plantação de alface. A solução encontrada para isso é a construção 

de canteiros altos para as plantas mais vulneráveis como as folhosas, todavia algumas espécies 

cultivadas em hortas (o que incluem as arbóreas) são plantadas diretamente no solo, por serem 

mais resistente. 

 

b) Pluviosidade 

 

A carta imagem mostra a pluviosidade do setor Chacareiro de 2300mm/anual. 

Caracteriza-se como clima equatorial. Na área de estudo (Figura 04), a pluviosidade é mal 

distribuída ao longo do ano, como ocorre em Rondônia e sua capital Porto Velho. É concentrada 

na época das chuvas, os demais são marcados pela estiagem, especialmente nos meses de maio 

e julho. 

Como exposto anteriormente, a alta pluviosidade acarreta a perda total ou parcial da 

produção, mas também a seca afeta com a diminuição do volume de água nos poços 

amazônicos. O período de estiagem facilita a propagação de incêndios com danos à biomassa 

vegetal, além de dificultar o nascimento e desenvolvimento de espécies florísticas. Ambos os 

períodos apresentam oportunidades e desafios para os agricultores do Setor Chacareiro, 

conforme descrevemos em outras partes do texto. 

É oportuno destacar que devido às condições socioeconômicas da quase totalidade dos 

produtores chacareiros padece desta situação, visto que a precária infraestrutura tanto no que se 

refere à irrigação (no período das secas), quanto na dificuldade de locomoção, vez que as vias 

de acesso são praticamente em leito simples, sem pavimentação, rede de drenagem pluvial e 

esgotos somadas à declividade local os terrenos ficam alagados e sem possibilidades de plantios 

de muitas espécies vegetais.  
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Figura 04: Mapa de pluviosidade média anual – Setor Chacareiro 

 
Fonte: Carta imagem produzida com dados do INCRA (2007), PLANAFLORO (2000), IBGE (2006; 2010). 

Elab. Alves (2016) 

 

Por essas razões, existe a necessidade de se adequar ao clima. Alguns dos agricultores 

com maiores disponibilidades financeiras possuem estufas, sombrites, canteiros altos e poços 

artesianos que ajudam no combate das adversidades climáticas do local. 

 

c) Aptidão Agrícola e pecuária 

 

A carta de aptidão agrícola mostra que as terras do Setor Chacareiro se enquadram em 

classe de aptidão regular para o nível de manejo C, restrita ou inapta para os demais níveis de 

manejo (Figuras 05 e 06). 

No local existem vários agricultores que não são associados ou são ex-associados que 

ficam à margem do recebimento do calcário fornecido pelo poder público. Na nossa 

compreensão, a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento-SEMAGRIC 

precisa ser revisto a questão do acesso a esse insumo. Geralmente, os agricultores menos 

favorecidos pelo benefício não estão filiados em associações e possuem renda inferior a um 

salário-mínimo. Contudo, são microprodutores e policultores, que comercializam sua produção 

anual no PAA. 



 

52 
 

 

Figura 05: Mapa de aptidão agrícola – Setor Chacareiro 

 
Fonte: Carta imagem produzida com dados do INCRA (2007), PLANAFLORO (2000), IBGE (2006; 2010). 

Elab. Alves (2016) 

 

Figura 06: Solos do Setor Chacareiro 

 
Fonte: Carta imagem produzida com dados do INCRA (2007), PLANAFLORO (2000), IBGE (2006;2010). 

Elab. Alves (2016). 
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No que se refere à fertilidade do solo no Setor Chacareiro, outros fatores também devem 

contribuir para o seu empobrecimento em termos de nutrientes, como: a) ausência de sais 

minerais; b) uso intensivo do solo agrícola; c) desmatamento; d) presença de latossolo 

vermelho-amarelo; e) pecuária leiteira, que é uma última atividade econômica, mas devido ao 

pisoteamento do solo, durante anos pelo gado leiteiro, fez com que perdesse a qualidade e a 

fertilidade. 

A primeira atividade econômica, a original na área de estudo foi a pecuária leiteira. O 

Senhor Militão foi um dos maiores produtores leiteiros do município de Porto Velho, nos fins 

do século XX, de acordo com informações pessoais obtidas junto ao INCRA e ao Prof. Dr. 

Teófilo Souza Filho, curso de Administração de Empresas da Universidade Federal de 

Rondônia, que conhece a área há muitos anos. 

O proprietário fundiário do Setor Chacareiro, Senhor Francisco Militão Mendes, 

desenvolveu durante anos a pecuária leiteria, a sua produção era comercializada na então 

Cooperativa Agropecuária e Agroflorestal da Amazônia - COMAZON, que atendia ao 

segmento leiteiro, hoje desativada. Esse senhor, hoje idoso, é um ex-posseiro imigrante e teve 

as suas terras tituladas pelo INCRA; tentou comercializar suas terras ocupadas a fim de realizar 

a regularização fundiária junto à Prefeitura de Porto Velho e não obteve sucesso, por isso doou 

o território urbano ocupado aos posseiros. Por sua vez, o ex-Prefeito Mauro Nazif durante a 

Reunião da Associação Vale do Sol com a comunidade e três presidentes das associações 

agrícolas, se comprometeu em fornecer o título de terra aos moradores ocupantes. 

No auge da produção leiteira, nos anos 1970 e 1980, a propriedade fundiária se 

encontrava na zona rural do município de Porto Velho. Em conformidade com a teoria de 

localização agrícola formulada pelo economista alemão Johann Heirinch Von Thünen, na obra 

“O Estado isolado” (1826), a atividade pecuária estaria no penúltimo anel que circunda a cidade 

em relação ao centro, na zona rural; o autor relacionou a atividade econômica com o uso solo e 

a distância do centro, do mercado consumidor, o custo com os transportes e a renda da terra 

(REZENDE, 2012, p.28). 

O setor agropecuário é um dos mais importantes de Rondônia, e sua pecuária representa, 

em termos da atividade econômica, a 9ª maior do país e a 3ª maior Região Norte. A atividade 

com gado leiteiro, por sua vez, é um dos segmentos com grande importância, principalmente 

por ser exercida no âmbito da agricultura familiar, e “é praticada em 1/3 das propriedades 

rurais” (SEBRAE, 2015). 
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A produção de leite em Rondônia, ainda no período de Território Federal, foi iniciada 

comercialmente no final da década de 1970. Em 1983 por iniciativa do governo estadual foi 

instalada uma usina de leite denominada Ouro Branco, em Porto Velho. Na época, os produtores 

rurais com fazendas próximas da capital forneciam leite diariamente para a indústria (SEBRAE, 

2015). 

A produção leiteira comercial no Setor Chacareiro se insere no contexto daquela 

praticada em âmbito estadual. Atualmente, tem sofrido uma redução significativa, ao tempo em 

que houve o aumento o uso do solo agrícola com a produção de folhosas, e olericultura. 

Historicamente, o uso do solo no Setor Chacareiro foi destinado à produção agropecuária há 40 

anos, aproximadamente. E por isso é um solo cansado e ácido que deve ser constantemente 

corrigido. 

A evolução espacial do Setor Chacareiro foi abordada através da análise das cartas 

imagens do Google Earth, referente aos anos de 2004, 2009 e 2015 (Figuras 07 a 09). A análise 

estabeleceu a comparação espacial entre os lotes 1 e 2, e considerou o adensamento 

populacional, a expansão urbana, a cobertura vegetal, o rio Periquitos e sua mata ciliar. 

 

Figura 07: Carta Imagem 2004 – Setor Chacareiro 

 
Fonte: Carta imagem produzida com dados do INCRA (2007), Google Earth (2004), IBGE (2006; 2010). Elab. 

Alves (2016). 

 

O território do Lote 1 é mais urbanizado em relação ao Lote 2 pela sua localização 

geográfica mais próxima à área urbana da cidade, ao perímetro urbano. A entrada do Setor 
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Chacareiro é pelo Lote 1, no qual se localiza um pequeno núcleo urbano composto por lotes 

urbanos para moradia, pequeno comércio de mercearias e serviços de serralheria e carpintaria, 

igreja evangélica, um processo mais intenso de desmembramento das chácaras em lotes e 

comercialização de lotes. Além disto, há a ocorrência de lotes desocupados tanto no Lote 1 

como no Lote 2. 

Em relação à alteração das áreas houve uma mudança nos Lotes 1 e 2, no decorrer dos 

anos de 2004 a 2009 (Figuras 07 e 08). No Lote 1, observa-se o aumento da produção agrícola 

através do crescimento e adensamento das plantas no ano de 2009, conforme a Figura 07.  

No Lote 2, percebe-se a redução da cobertura vegetal e aumento da área por ocupação 

agrícola. A cobertura vegetal que se apresentava como uma faixa estreita e contínua, semelhante 

a um corredor no sentido de norte a sul no ano de 2004, verifica-se a fragmentação da mata em 

três manchas vegetais. O Lote 2 é banhado pelo rio Periquitos, ao sul, e no ano de 2009, mostra 

o avanço do desmatamento da mata ciliar próximo à margem do rio, especialmente no sentido 

leste, de acordo com a Figura 08. 

 

Figura 08: Carta Imagem 2009 – Setor Chacareiro 

 
Fonte: Carta imagem produzida com dados do INCRA (2007), Google Earth (2010), IBGE (2006; 2010). Elab. 

Alves (2016). 
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Ao comparar as mudanças básicas ocorridas na organização espacial dos Lotes 1 e 2, 

entre os anos de 2004 e 2009, nota-se a expansão agrícola no Lote 1 e o desmatamento no Lote 

2, no sentido norte-sul e redução da mata ciliar do rio Periquitos a leste. 

A expansão agrícola e populacional do Lote 1 acompanha a expansão urbana da cidade 

de Porto Velho e do Setor Chacareiro porque é o território mais próximo à cidade e ao perímetro 

urbano (Figura 09). O território do Lote 2 se localiza para o final do Setor Chacareiro, faz limite 

com fazendas de criação bovina. Este Lote se caracteriza por um menor adensamento 

populacional e urbano e apresenta uma paisagem de agricultura periurbana, enquanto no Lote 

1, a paisagem é típica de agricultura urbana com a presença maior de cultivo de folhosas, 

verduras, sobretudo de temperos verdes, como coentro e cebolinha. 

 
Figura 09: Carta Imagem 2015 – Setor Chacareiro 

 
Fonte: Carta imagem produzida com dados do INCRA (2007), Google Earth (2004), IBGE (2006; 2010). Elab. 

Alves (2016). 

 

As cartas imagens mostram a evolução urbana como o aumento da área antropizada, em 

detrimento, da redução das áreas de vegetação secundária nos lotes 1 e 2. De modo se alerta 

para a necessidade do poder público definir como clareza e objetividade as políticas e ações 

que possam resultar em melhoria da qualidade de vida da população do Setor Chacareiro da 

cidade de Porto Velho, bem como assegurar medidas que direcionem para a ocupação ordenada 

do solo e garantam a qualidade ambiental. 
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Por outro lado, entende-se que os moradores do Setor Chacareiro devem-se manter 

resilientes e um dos caminhos possíveis é que possam se unir e fortalecer com estratégias de 

associativismo e cooperativismo e assim venham garantir o acesso definitivo à terra 

(documentação e escrituração das propriedades).  

Devem ainda buscar parcerias locais, regionais e até mesmo aquelas de nível 

internacional com vista à melhoria e aumento da produtividade, bem como a comercialização 

da produção por meio de mercado solidário. Tudo isso exige um processo árduo de 

amadurecimento e com o acúmulo de experiências adquiridas possam, enfim, alcançar dias 

melhores para si, suas famílias e por extensão a própria sociedade consumidora, a qual necessita 

de gêneros alimentícios produzidos em bases ecologicamente sustentáveis e ambientalmente 

corretas. 
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III. PROCESSO DE COLONIZAÇÃO NO BRASIL 
 

 

Historicamente, a ocupação econômica da América se relaciona com a expansão 

comercial de Portugal e Espanha, na Idade Média. Desde o século XI, a Europa vivencia um 

crescimento econômico comercial e expansionista, com base na exploração de outros povos. 

Nesse contexto, Portugal apresenta um desenvolvimento econômico no século XV, 

apesar do fechamento do mar Mediterrâneo pelo Império Otomano e proíbe a navegação e 

dificultam a comercialização com o Oriente. Ele consegue manter intactas as suas fontes de 

abastecimento de produção de açúcar nas ilhas Madeira e São Tomé, na África, o mesmo ocorre 

com o comércio de especiarias nas Índias e Egito, ao mudar as rotas marítimas 

(FURTADO,1961, p.13). 

O ouro acumulado pelas civilizações pré-colombianas, em territórios do continente 

americano, onde Espanha e Portugal eram donos, desperta a atenção de outras nações europeias, 

e estas, por consequência, investem predatoriamente nas terras “descobertas”. Deste modo, 

aponta o autor (1961, p.14) que a ocupação da América deixa de ser exclusivamente comercial 

e insere-se de conteúdo geopolítico. 

Para as nações europeias, Portugal e Espanha teriam direito as terras efetivamente 

ocupadas. Com isso, a Coroa portuguesa viu-se ameaçada pela invasão e “miragem do ouro” e 

passou a cuidar, ainda que precariamente, das terras d’além mar situadas no novo continente; 

com isso, a ocupação econômica do Brasil é uma consequência política das pressões exercidas 

pelas nações europeias, mediante a isso, o governo da metrópole (Portugal) inicia a exploração 

agrícola da terra brasileira (FURTADO, 1961, p.15).  

Os direitos de Portugal e Espanha são contestados por Holanda, França e Inglaterra. 

Sobre essas pressões geopolíticas dessas potências, esclarece Fausto (1995, p.43) que:  

[...] a maior ameaça à posse do Brasil por Portugal não veio dos espanhóis mas sim 

dos franceses. A França não reconhecia os tratados de partilha do mundo, sustentando 

o princípio de que era possuidor de uma área quem efetivamente a ocupasse. Os 

franceses entraram no comércio do pau-brasil e praticaram a pirataria, ao longo de 

uma costa demasiado extensa. [...]. Em momentos diversos, iriam mais tarde 

estabelecer-se no Rio de Janeiro (1555-1560) e no Maranhão (1612-1615). 

Antes de abordar sobre a exploração agrícola fundamentada na colonização de 

exploração, vale salientar brevemente as estratégias territoriais adotadas para a ocupação do 

Brasil pela Coroa portuguesa. 

A ação geopolítica portuguesa no Brasil-Colônia se estruturou na implantação das 

feitorias, capitanias hereditárias e sesmarias. As feitorias tiveram o papel de policiamento do 
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território brasileiro e extração do pau-brasil, o qual era enviado para Europa, em meados do 

século XVI; a implantação das capitanias hereditárias ocorreu em 1530 e a substituição das 

capitanias pelo regime de sesmarias em 1549/1822 (COSTA, 1988, p. 27-28). 

Este autor coloca o sistema de sesmarias como uma estratégia de ocupação do território 

nacional e é através desse sistema que se processa a intensificação do povoamento do território, 

tanto no litoral como no interior. Para Fausto (1995) as estratégias de ocupação territorial se 

efetivam com as políticas econômicas extrativistas das feitorias e capitanias hereditárias, no 

entanto, não obtiveram sucesso, em termos de fixação populacional e defesa contra as invasões 

estrangeiras ao território. Por isso, foi substituída pelo sistema de sesmarias. 

[...] As primeiras tentativas de exploração do território brasileiro se basearam no 

sistema de feitorias, adotado na costa africana.  [...]. Nesses anos iniciais, entre 1500 

e 1535, a principal atividade econômica foi a extração do pau-Brasil, obtida 

principalmente com a troca com os índios. [...]. À medida que a madeira foi se 

esgotando no litoral, os europeus passaram a recorrer os índios para obtê-la.” 

(FAUSTO, 1995, p.43).  

Na fase inicial do Brasil-Colônia, a exploração se baseou nas feitorias, a partir da 

experiência anterior nas colônias africanas e escambo com os indígenas que buscavam a 

madeira no interior e produziam farinha de mandioca, em troca de obtenção de facas, canivetes, 

espelhos e outros objetos de pouco ou nenhum valor. O autor destaca a existência de um 

consórcio de comerciantes de Lisboa, liderado por Fernão de Loronha ou Noronha, o qual 

arrendou o Brasil da Coroa durante três anos para a exploração comercial do pau-brasil, em 

troca, se comprometia enviar seis navios a cada ano para patrulhar dois mil quilômetros da costa 

e fundar uma feitoria. Em 1505, a Coroa retomou as novas terras com o fim do arrendamento.  

Desde as primeiras tentativas de ocupação econômica do Brasil mediada pelas feitorias, 

percebe-se que a estratégia de política territorial da Coroa, calcada na colonização de 

exploração, foi insuficiente. Desde modo, estabelecia-se uma relação de dependência 

econômica e política entre a colônia e a metrópole por meio de monopólio comercial.  

A colônia fornecia matérias-primas carentes no mercado europeu, e este arrendava as 

terras, auferia renda da terra por meio de impostos, como exploração comercial extrativista, 

num primeiro momento com as feitorias. A base da ótica colonizadora é mercantil, capitalista, 

especulativa e espoliadora, que são marcas que configuram a colonização de exploração que dá 

gênese a formação da sociedade e a estrutura da propriedade rural brasileiras, profundamente 

desigual e concentradora de terra e renda. 

O início da colonização ocorre com a implementação das capitanias hereditárias por 

Dom João III, e essa decisão provavelmente foi na época que a expedição de Martin Afonso de 
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Sousa (1500-1533) se encontrava no Brasil. O alvo das capitanias foi o de patrulhar a costa, 

ocupar e explorar a terra (FAUSTO, 1995). A definição dos limites geográficos das quinze 

capitanias hereditárias e os grupos sociais que formavam os capitães-donatários é assim 

destacado: 

O Brasil foi dividido em 15 quinhões, por uma série de linhas paralelas ao equador 

que iam do litoral ao meridiano de Tordesilhas, sendo os quinhões entregues aos 

capitães-donatários. Eles constituíam um grupo diversificado no qual havia gente da 

pequena nobreza, burocratas e comerciantes, tendo em comum uma ligação com a 

Coroa (FAUSTO, 1995, p.44). 

As decisões tomadas por Dom João III, fez com que acelerasse a política colonial 

portuguesa destinada ao Brasil, que se concretiza inicialmente por intermédio do chamado 

sistema de capitanias hereditárias implantado em 1534, seguido pelos Governos Gerais (1549), 

conforme afirma Erthal (2000, p. 58). 

A primeira capitania hereditária, a ilha de São João foi doada pelo rei a Fernão de 

Noronha, antes de 1532, que hoje leva o seu nome. Entre os donatários estavam Martim Afonso, 

Duarte Coelho, Mem de Sá, Jorge Figueiredo Correia, Lucas e Giraldes, Pero do Campo 

Tourinho, este último trouxe 600 colonos de Portugal. “Entretanto, nenhum representante da 

grande nobreza se incluía na lista dos donatários, pois os negócios na Índia, em Portugal e nas 

ilhas atlânticas eram por essa época bem mais atrativos.” (FAUSTO, 1995, p.44).  

O autor supracitado menciona a doação de terra da Coroa Portuguesa e os poderes 

econômicos dos donatários: 

Os donatários receberam uma doação da Coroa, pela qual se tornavam possuidores 

mas não proprietários da terra. Isso significava, entre outras coisas, que não podiam 

vender ou dividir a capitania, e ao rei cabia o direito de modificá-la ou mesmo 

extingui-la. A posse dava aos donatários extensos poderes tanto na esfera econômica 

(arrecadação de tributos) como administrativa. Do ponto de vista administrativo, 

tinham o monopólio da justiça, autorização para formar vilas, doar sesmarias, alistar 

colonos para fins militares e formar milícias sob o seu comando (FAUSTO, 1995, 

p.44). 

Em outra análise sobre o ocorrido em terras do atual território brasileiro, com base em 

três autores, Erthal (2000, p.59) apresenta as concessões destinadas aos donatários pela Coroa:  

[...] Gorender (1978) informa que cada donatário recebia, para si, a concessão de 20% 

das terras de sua capitania, sendo que os outros 80% eram destinados a doações 

gratuitas, as sesmarias, cujos titulares não necessitavam pagar o foro, mas unicamente, 

o dízimo, este objetivando a propagação da fé. Já Silva (1990) notifica que caberia ao 

donatário a concessão de 10 léguas de terras não contíguas de sua capitania e teria que 

destinar as demais para doações sob a forma do instituto jurídico português, as 

sesmarias. A imensa disponibilidade de terras vazias e não fisicamente apropriadas 

por centenas de grupos indígenas, espalhados pelo território, constituiu-se num dos 

fatores explicativos das imensas superfícies das sesmarias concedidas nos dois 

primeiros séculos da colonização. As áreas das sesmarias variavam de 4, 5, 10 e 20 

léguas, alcançando 16 (17.424 ha), 25, 100 e 400 (87.120 ha) léguas em quadra, como 

comenta Faoro (1976).” 
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A atribuição de doar sesmarias é importante, pois deu origem à formação de vastos 

latifúndios. A sesmaria foi conceituada no Brasil como uma extensão de terra virgem cuja 

propriedade era doada a um sesmeiro, com obrigação raramente cumprida — de cultivá-la no 

prazo de cinco anos e de pagar o tributo devido à Coroa. Houve em toda a Colônia imensas 

sesmarias, de limites mal definidos, conforme apontado por Fausto (1995). 

A respeito das capitanias consistiram em uma tentativa transitória, ainda tateante de 

colonização, com o desejo de integrar a Colônia à economia mercantil europeia. Somente as 

Capitanias de São Vicente e Pernambuco prosperaram ao aliarem a atividade açucareira com 

um relacionamento menos agressivo com os povos indígenas, as demais sucumbiram por falta 

de recursos, desentendimento interno, inexperiência e ataque dos povos originários ou pré-

colombianos, conforme apontado pelo autor (1995, p.45). “A colonização se consolidou” e 

“começa a tomar forma” depois das três primeiras décadas do século XVI, como aconteceu em 

toda América Latina:  

O Brasil viria a ser cujo sentido básico seria fornecer ao comércio europeu gêneros 

alimentícios ou minérios de grande importância. A política da Metrópole portuguesa 

consistirá no incentivo à empresa comercial, com base em uns poucos produtos 

exportáveis em grande escala e assentada na grande propriedade (FAUSTO, 1995, 

p.47). 

As bases da colonização de exploração são lançadas para fornecer matérias-primas à 

Coroa, e isso se dá com a constituição de empresa comercial fundada em grande propriedade. 

Outra característica importante de organizar a colonização consistiu na escravidão indígena e 

negra. 

Os povos originários foram submetidos à escravidão e chegaram a constituir no Brasil 

a mão de obra dominante no século XVI. Mas no olhar e mente dos colonizadores, os indígenas 

projetaram uma imagem de indolentes e arredios ao trabalho. Este estereótipo caiu como um 

presente à classe dos traficantes de negros e à Coroa portuguesa que, em conformidade com 

Gorender (1978) tinham no comércio do africano uma imensa fonte de lucros (ERTHAL, 2000, 

p.66). A escravidão, a monocultura e a grande propriedade foram a base de acumulação de 

capital pela Coroa, durante a colonização de exploração no Brasil-Colônia, com isso favoreceu 

a expansão do capitalismo comercial, de acordo com Fausto (1995, p.48): 

[...] a opção pela grande propriedade ligou-se ao pressuposto da conveniência da 

produção em larga escala. Além disso, pequenos proprietários autônomos tenderiam 

produzir para sua subsistência, vendendo no mercado um reduzido excedente, o que 

contrariaria o objetivo da Coroa e dos grandes comerciantes. 

Outro aspecto dessa política foi a monocultura que se conforma em produção em larga 

escala, produzida em uma grande propriedade, e por sua vez, implanta o latifúndio na cultura e 
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estrutura agrária do Brasil e da América Latina. Desde o período colonial, os pequenos 

produtores rurais abasteciam o mercado interno com gêneros de primeira necessidade. 

A produção agrícola brasileira era desenvolvida pelos latifundiários e o campesinato, 

ambos atuam em dois circuitos da economia diferentes, os primeiros no circuito superior e o 

segundo no circuito inferior, os quais se complementam. Entretanto, até pouco tempo a história 

oficial desconsiderava a participação da pequena produção na Colônia, conforme afirma Erthal 

(2000, p.58): “[...] a historiografia contemporânea vem negando o caráter marginal e desprovido 

de importância da pequena produção no contexto do Brasil Colônia, como, até então, se 

afirmava”. 

Geralmente, os camponeses são excluídos da história, das obras literárias enquanto 

produtores de alimentos que abastecem o mercado interno, inclusive as feiras. Ao lado dos 

colonos produzem agricultura de subsistência e o excedente se comercializa. Essa realidade 

expurgada da história brasileira por ser considerada uma atividade agrícola complementar como 

afirma o autor (2000, p.71): 

Até o último quartel do século XX, a historiografia só tinha os olhos voltados à 

economia exportadora, base da acumulação de capital mercantil. Para ela, a produção 

agropecuária de subsistência constituía-se numa atividade acessória, complementar e 

submissa ao modo de produção dominante, genericamente, o capitalismo. 

Em abordagem semelhante, Martins (1995, p.26), afirma que “A história do Brasil é a 

história das suas classes dominantes, é uma história de senhores e generais, não é uma história 

de trabalhadores e rebeldes.” Neste sentido, os trabalhadores rurais e urbanos construíram a 

formação territorial do Brasil nos campos social, econômico, cultural e político. A construção 

da existência é marcada por lutas, rebeldias e desigualdades desses trabalhadores formados por 

indígenas, negros e mestiços, mas também feita de esperanças e perspectivas de dias melhores.  

A luta pela terra no Brasil se inicia entre a Coroa e as nações europeias que contestaram 

o direito ao território sem ocupação previsto no Tratado de Tordesilhas (1494), no século XV 

e desencadearam invasões francesas, holandesas, espanholas e inglesas. 

É oportuno mencionar que os indígenas travaram luta pelo seu território com os 

portugueses e os invasores europeus13. Em poucas situações, havia um escambo entre essas 

                                                           
13 Essa luta persiste até os dias atuais, depois de mais de quinhentos anos e que os indígenas são discriminados e 

invisibilizados pela sociedade abrangente, visto que muitos povos indígenas, assim como quilombolas são negados 

o direito à terra. Donatários e sesmeiros com o conflito por terras devolutas e concessão de sesmarias pela Coroa 

em áreas de posseiros. Não havia precisão de limites de posses e propriedades fundiárias. “A exemplo dos 

sesmeiros, os posseiros estendiam seus domínios muito além das necessidades e capacidade de utilização da terra. 

Os limites de suas posses [...], passaram a ser dados por eles próprios, em virtude da ausência de efetiva fiscalização 

oficial.” (SILVA, 1990; ERTHAL, 2000, p.62). 
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partes, pois era comum sua realização no período das feitorias, ou seja, antes de 1530, ocasião 

não tinha sido implantado as capitanias hereditárias. 

Desde o início da colonização os posseiros não tinham acesso à terra devido à baixa 

condição econômica e se lançavam a ocupar as terras devolutas e livres, conforme expõe Erthal 

(2000, p.62): 

[...] observa-se que os habitantes livres e pobres (colonos, índios, caboclos etc.) que 

não tinham como atender às exigências legais para receberem concessões de terras, 

partiam para a ocupação daquelas livres ou devolutas, desde os primórdios da 

colonização. Cedo eles construíram a categoria dos posseiros. 

A questão da terra se acirrou com a chegada de colonos e escravos negros, o que, de 

acordo o citado autor (p.62) “Os conflitos entre sesmeiros e posseiros tornaram-se cada vez 

mais frequentes, e quando o Estado era acionado como mediador, pendia ele suas resoluções 

sempre a favor dos primeiros, na medida em que a legislação lusitana não reconhecia o direito 

de posse.” 

O conflito de terra entre os posseiros, indígenas, negros, mestiços, colonos, 

latifundiários e a Coroa já havia desde o Brasil-Colônia, no século XVI. E, esta situação de 

litígio se agrava no Brasil-Império (1822-1889) com a intensificação do tráfico negreiro, 

imigração europeia — apoiada por políticas de atração de mão de obra com a intenção de 

branqueamento da população, o estabelecimento da Lei de Terras em 1850 e posteriormente 

com a abolição total da escravatura (1888). 

A constituição de uma nova estruturação agrária brasileira se torna indispensável 

quando se analisa a problemática agrária desde sua origem, ou seja, a partir de 1500, e em 

seguida com a divisão da terra em Sesmarias, por favor, real, de acordo com o direito feudal 

português, fato este que excluiu em princípio grande parte da população do acesso direto à terra.  

Esse problema se intensificou a partir de 1850, quando acabou o tráfico de escravos e o 

Império, sob pressão dos fazendeiros, resolveu mudar o regime de propriedade e estabeleceu a 

compra e venda como forma padrão de aquisição de terra, o que limitou fortemente a usucapião, 

e perpetuou como consequência a estrutura agrária desigual herdada dos tempos coloniais, por 

meio das Sesmaria (MARTINS, 1995, p.39).  

A função, o processo, a estrutura e a forma de ocupação da terra neste período é 

explicitado como “o fundamento da propriedade territorial no Brasil era o sistema de sesmarias, 

isto é, da terra outorgada pelo governo português, depois pelo governo imperial. Toda terra, não 

doada em sesmaria, era teoricamente do domínio público, ou terra devoluta” (MONBEIG, 1984, 

p.144 [1952]).  
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Anterior a 1850, ocupava-se a terra e pedia-se ao imperador um título de posse. Dali em 

diante, com a ameaça de os escravos virarem proprietários rurais, de constituírem propriedades 

e deixarem de se estabelecer num quintal de mão de obra quase gratuita, o regime passou a ser 

o da compra, e não mais de posse, o que afirma ainda mais o poder dos coronéis do campo 

brasileiro. Esse fato leva a considerar que quando o trabalho era escravo, a terra era livre. 

Enquanto o trabalho ao ficar livre, a terra passou a ser escrava (MARTINS, 1995, p.40).  

Com a independência e com o fim da escravidão, trataram os governantes do país de 

abrir a possibilidade de, através da “posse”, legalizar grandes extensões de terra. Com a Lei de 

Terras de 1850, entretanto, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra/venda 

com pagamento em dinheiro, o que limitava, ou mesmo praticamente impedia, o acesso à terra 

para os escravos que foram libertos (OLIVEIRA, 2001, p.28). Raciocínio semelhante é 

encontrado em Martins (1995, p.41-42): 

[...] as classes dominantes tomaram providências de ordem legal para encaminhar o 

processo de substituição do escravo sem prejuízo para a economia da grande lavoura, 

principalmente café e cana. Tais medidas se concretizaram na Lei de Terras, não por 

coincidência promulgada no mesmo ano de 1850. Tal lei instituía um novo regime 

fundiário para substituir o regime de sesmarias suspenso em julho de 1822 e não mais 

restaurado. Nesse meio tempo, ter- se- ia multiplicado o número de posseiros em todo 

o país. A Lei de Terras proibia a abertura de novas posses, estabelecendo que ficavam 

proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não fosse o de compra. 

[...] a Lei de Terras transformava as terras devolutas em monopólio de Estado e Estado 

controlado por uma forte classe e fazendeiros. 

Mas, qual foi a participação política dos pobres, posseiros na elaboração da Lei de 

Terras?  A resposta é dada por esse mesmo pesquisador (1995, p.40) ao afirmar que: 

Por serem pobres, esses camponeses estavam excluídos de toda e qualquer 

participação na estrutura de poder de então. A Constituição de 1824, confirmando a 

exclusão política dos pobres, estabelecia, entre outras, uma restrição essencial de 

ordem econômica para que alguém pudesse ser eleitor ou elegível. Nas eleições 

paroquiais, a renda líquida de Rs. 100$000 (cem mil réis) era uma das condições, o 

que equivalia a uns 759 Kg de açúcar ou 1.500 Kg de farinha de mandioca, ou uns 6 

bois, uns 4 cavalos. [...]  

A Lei de Terras de 1850, foi a “vitória dos grandes proprietários rurais”, em 

conformidade com o descrito em Escola de Governo (2008, p.3): 

Ela dispôs que ficariam doravante “proibidas as aquisições de terras devolutas por 

outro título que não seja o de compra”, excetuando dessa regra “as terras situadas nos 

limites do Império com países estrangeiros em uma zona de dez léguas, as quais 

poderão ser concedidas gratuitamente” (art. 1º).  

A análise sobre a definição sobre terras devolutas é dada pela mesma fonte (p.4), ao 

considerar que: 

as que se acharem aplicadas a algum uso público nacional, provincial, municipal; as 

que se não acharem no domínio particular por qualquer título legítimo, nem forem 

havidas por sesmarias e outras concessões do Governo Geral ou Provincial, não 

incursas em comisso por falta de cumprimento das condições de medição, 
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confirmação e cultura; as que não se acharem dadas por sesmarias, ou outras 

concessões do Governo, que, apesar de incursas em com isso, forem revalidadas por 

esta Lei; as que não se acharem ocupadas por posses, que apesar de não se fundarem 

em título legal, forem legitimadas por esta Lei (art.3º).  

A Lei de Terras, aumentou a desigualdade social e econômica entre os pobres, em 

relação ao acesso à terra na Colônia. O imperador promoveu a abolição da escravatura, mas não 

acessibilidade à terra, num momento importante da história brasileira, excluiu os negros. 

Taglietti (2005, p.1), analisa a:  

Lei de Terras de 1850 (nº 601), que veio para delinear um contexto de exclusão, 

principalmente, daquele que até então usufruía apenas de seu trabalho manual, ou seja, 

o negro e o caboclo, é notório que a lei regulamentou a questão agrária, mas também, 

que iniciou um processo de expropriação rural, na medida que estabelecia que a 

aquisição de terras públicas somente seria através da compra, dinheiro. (Sic).  

A expropriação dos meios de produção dos posseiros que ocupavam as terras devolutas 

visava à expansão do capitalismo na época, especialmente, devido à necessidade de mão de 

obra para o aumento da produção de café. O Brasil, encontrava-se durante o ciclo ou período 

hegemônico do café, na atual região Sudeste, mas vivenciava também o período do algodão no 

Nordeste e o período das drogas do sertão, as especiarias e produtos florestais na Amazônia.  

Vale advertir que no século XIX, o Brasil ainda se defrontava com a escassez de mão 

de obra e seu território era subpovoado Furtado (1961, p.91). Para a elevação da produção 

cafeeira e substituição progressiva da escravidão, o Império e os cafeicultores promoveram a 

imigração europeia. A Lei de Terras também afetará os europeus pobres: 

[...] pretendia-se impedir o acesso à terra dos imigrantes pobres (proibição de posse). 

Por outro lado, havia a intenção de estabelecer os colonos com alguns recursos nas 

terras devolutas da coroa, por meio da venda de lotes: o primeiro aspecto deveria 

contentar os fazendeiros e o segundo promover recursos para o Estado.” (SILVA, 

1996, p.127-128).  

A escassez de mão de obra é um dos fatores que a Lei de Terras tentará solucionar com 

o fim do tráfico negreiro e a imigração europeia através do acesso à terra pela compra. O Brasil-

Império (1822-1889) foi marcado pela modernidade capitalista por meio da Lei de Terras, o 

período hegemônico do café e a imigração europeia. O capital gerado com o café e o know-how 

do imigrante europeu foi fundamental para o processo de industrialização brasileira, ainda que 

tardia. 

No trabalho de Baer (1985, p.10) é exposto que a ocorrência do desenvolvimento 

industrial se deu após a segunda metade do século XIX, ainda que reduzido, registrou-se no 

período de 1800-70, a expansão das indústrias têxteis e de alimentação. O impulso à expansão 

da industrialização “coincide” com a Abolição da Escravatura em 1888 e a Proclamação da 
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República em 1889. Verifica-se, naquele século a expansão do capital tanto no campo como na 

cidade, bem como a formação e reorganização do território brasileiro. 

Com a nova configuração política, no Brasil republicano inaugurava “em nossa História, 

uma das fases de maior predominância dos interesses privados sobre o bem comum do povo; 

ou seja, o avesso do princípio de supremacia da república” (ESCOLA DE GOVERNO, 2008, 

p.5), o que produziu grandes transformações em termos políticos, administrativos e de gestão, 

conforme se verifica na mesma fonte (p.6): 

A privatização do espaço público sob o manto da descentralização política, a 

Constituição de 1891 determinou, em seu art. 64, que passariam a pertencer aos 

Estados “as minas e terras devolutas situadas nos seus respectivos territórios, cabendo 

à União somente a porção de território que for indispensável para a defesa das 

fronteiras, fortificações, construções militares e estradas de ferro federais.  

Percebe-se a retração da disponibilidade das terras devolutas ou públicas tanto para o 

Estado como para os posseiros, como aquelas destinadas à área de segurança nacional. Em 

seguida, na terceira década do século XX, o sistema republicano passou a contar com a 

Constituição de 16 de julho de 1934, a qual apresenta no título consagrado à ordem econômica 

e social; ela determinou que se buscasse “fixar o homem no campo, cuidar da sua educação 

rural, e assegurar ao trabalhador nacional a preferência na colonização e aproveitamento das 

terras públicas” (Art. 121, § 4º in fine).  

Incumbiu ainda à União a promover, “em cooperação com os Estados, a organização de 

colônias agrícolas, para onde serão encaminhados os habitantes de zonas empobrecidas, que o 

desejarem, e os sem trabalho” (mesmo artigo, § 5º), conforme Escola de Governo (2008, p.7). 

A criação de colônias foi um mecanismo de disciplinar e reduzir o acesso à terra aos pobres. 

A Constituição de 1934, introduziu em nosso ordenamento jurídico, o instituto da 

usucapião preferencial de “um trecho de terras até dez hectares”, em proveito daquele que, não 

sendo proprietário rural ou urbano, o tivesse ocupado “por dez anos contínuos, sem oposição 

nem reconhecimento de domínio alheio, tornando-o produtivo por seu trabalho e tendo nele a 

sua morada” (Art. 125). Não esclareceu, porém, se essa prescrição aquisitiva excepcional 

poderia ter por objeto terras públicas (ESCOLA DE GOVERNO, 2008, p.7).  

A criação da usucapião é importante para garantir a posse, mesmo assim, somente terá 

direito, quem ocupar por dez anos ininterruptos com produção e moradia no imóvel. É outro 

modo de dificultar o acesso à terra. Decorrido pouco mais de uma década, surge a Constituição 

de 1946, durante o Estado Novo, e não dispôs sobre a titularidade da terra devoluta ou pública. 

Contudo no Art. 156, expõe sobre a titularidade destas terras pelo Estado. Ao disciplinar que 

os “Estados assegurarão aos posseiros de terras devolutas, que nelas tenham morada habitual, 
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preferência para aquisição até vinte e cinco hectares”, afirma a mesma fonte de informação 

(2005, p.8). Também houve o aumento do tamanho da propriedade de 10 para 25ha. 

A insegurança jurídica e política é algo pertinente no sistema republicano de governo, 

visto que em 1964-1985 os militares chegam ao poder e implantam o Estatuto da Terra (Lei nº 

4.504/1964). Este teve por objetivo realizar uma contrarreforma agrária, de modo que dificulta 

o acesso espontâneo do camponês à terra. Como aconteceu na Amazônia, no Estado de 

Rondônia nos anos 1960, a imigração espontânea de camponeses sem terra foi grande, após a 

abertura da rodovia Brasília-Acre. A fim de regularizar o acesso à terra desses posseiros 

migrantes, na década de 1970 em Rondônia, é implementada a política de colonização dirigida 

pelo INCRA (IANNI, 1986). 

A finalidade do Estatuto foi o de promover a agricultura empresarial sem a participação 

dos camponeses (MARTINS, 1986, p.15). No que se refere aos limites políticos da reforma 

agrária, o autor reflete que a transição da ditadura para a democracia foi marcada pela passagem 

tranquila ao partido de oposição, sem revolução, de forma que não se alterou a estrutura 

existente, ou seja, no campo agrário foi um “mudar para não mudar nada no status quo”. 

O pacto político de 1984, que teve uma figura central no político Tancredo Neves — 

com tradições conservadoras —, o que representou uma traição aos trabalhadores que fizeram 

suas lutas desaguar na campanha das “Diretas Já” (MARTINS, 1986, p.15).  

Neste sentido, algumas desapropriações e publicidades são insuficientes para a reforma 

agrária, uma vez que continuou, de certa maneira, a ser comandada pelos fazendeiros que estão 

no governo que ora iniciara. A questão não é dar terra ao camponês, visto que a distribuição 

fundiária gera e amplia os latifúndios. Assim, para o referido autor (p.16), o problema da 

reforma agrária é social e político e só tem sentido proposto em escala social e política. 

A questão agrária na “Nova República” do Dr. Tancredo de Almeida Neves, encerra um 

problema com a sua afirmação que iria aplicar o Estatuto da Terra, mas não a efetiva 

(MARTINS, 1986, p.35), morreu antes de assumir e em seu lugar, José Sarney, ainda mais 

conservador — e pertencente ao status quo do antigo regime político, ora encerrado pelas 

Diretas Já14 — passa a ser presidente e seu compromisso é com as oligarquias mais atrasadas 

do país, os latifundiários. 

                                                           
14 A intenção desse processo é que houvesse eleições diretas, por via democrática e participação da sociedade, 

entretanto, por uma série de mecanismos de pressão política, a eleição da Presidência da República foi realizada 

de maneira indireta pelo Congresso Nacional. 
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Os militares do Comando Nacional de Segurança, por meio do Ministério de Assuntos 

Fundiários elaboraram o novo Estatuto, e foi entregue a Tancredo. A candidatura do vice-

presidente José Sarney foi possível graças a aliança entre PDS e PMDB. Em 1997, Sarney, 

disse ser proprietário da Fazenda Maguary, no Maranhão, e expulsou violentamente os 

posseiros (MARTINS, 1986, p.36). 

Em 1982, diversos governadores de oposição foram eleitos, mas mesmo assim se 

manteve e aumentou a repressão aos trabalhadores rurais em estados como: a) Amazonas - 

violência governamental contra os posseiros e colonos do Projeto Novo Aripuanã; b) Pará - 

violência contra os colonos Pacal, na Transamazônica; c) Maranhão - expulsão dos 

trabalhadores da Gleba Cidapar, que estão na terra desde a escravidão; as terras foram para o 

Banco Denasa, que repassou para o Grupo Joaquim Oliveira, do Rio Grande do Sul, conforme 

afirma o autor já mencionado (p. 36-37). 

Quanto à escravidão no Brasil, o autor assevera que em 1986, quase um século depois 

de sua extinção oficial, ainda se comprava e vendia-se escravos. Aponta que desde 1970 até o 

ano que publicou sua obra, há dados incompletos de 110 casos de cativeiro, dos quais 55 desses 

foram contados 19.713 escravos — desses, 1.292 conseguiram fugir, a maioria é muito jovem. 

Alguns casos foram encontrados em fazendas do Mato Grosso, periferia do Grande Rio de 

Janeiro e Minas Gerais (MARTINS, 1986, p.41). 

O empreiteiro de mão de obra, vende os trabalhadores a empresas legais, como na Usina 

de Tucuruí (Pará) e para fazendas. Os trabalhadores sofrem maus-tratos que datam da época da 

escravidão, a qual inicia-se com o aliciador ou fazendeiro, a uma região pobre, onde há 

desempregados sazonais, tais como pequenos agricultores sem recursos e trabalhadores sem-

terra, e estes são distribuídos da seguinte maneira: a)35% na Amazônia; b) 37% no Leste, 

sobretudo em Minas Gerais e no Nordeste; c) 26% no Sul e Sudeste (particularmente Paraná e 

São Paulo); d) Mato Grosso e Pará são campeões, com 28% e 18% dos casos. A liberdade que 

falta a eles atinge a todos nós e contamina a estrutura política, de acordo com Martins (1986, 

p.41-43). 

No campo, uma guerra de libertação, o autor afirma que na Nova República a pretensão 

da reforma agrária era para impedir o crescimento político dos trabalhadores. A finalidade da 

reforma agrária do regime militar e do novo regime é, legalizar e demarcar as terras dos 

indígenas e pobres, mas principalmente, legalizar e legitimar terras dos grandes proprietários e 

das grandes empresas. Quanto à terra e liberdade: é o sentido dessa luta, o que não vai haver 
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reforma agrária no país, apenas desapropriações de terra o que prejudica a democracia no Brasil 

(MARTINS, 1986, p.48-50; 52). 

Em conformidade a essa questão, constata Escola de Governo (2008, p.10), que a 

Constituição de 1988, restringe a questão fundiária e diz respeito exclusivamente à vida 

econômica, nada relacionada com a desigualdade social. No Art. 20 da Carta Magna, prevê-se 

a manutenção da propriedade das terras devolutas à União, e afirma que estas não são objeto de 

usucapião. Adiante o Art. 188 determina, que a “destinação das terras públicas e devolutas será 

compatibilizada com a política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária.” 

Na verdade, até hoje não se conhece, ao certo, a situação real das terras públicas do país. 

Ainda no final do primeiro semestre de 2008, o INCRA revelou que ignora por completo o 

estado em que se encontram 14% do território da Amazônia Legal; o que equivale à soma dos 

territórios do Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. Igual ignorância oficial existe, no que 

concerne às terras ocupadas por estrangeiros (ESCOLA DE GOVERNO, 2008, p.11). 

O desconhecimento das terras devolutas pela Coroa, como vimos anteriormente, já 

existia desde a Colônia, e a história se repete em pleno século XXI, por consequência a 

efetivação de uma reforma agrária continua como uma carta de intenções, isso demonstra o lado 

omisso do Estado atrelado aos interesses da classe dos grandes proprietários fundiários. Esta 

classe e o Estado capitalista como também na República Velha, com a Lei de Terras (1850), 

impediram a realização do acesso à terra, seja de modo espontâneo ou oficial. 

A bem dizer, a grande novidade da Constituição de 1988, ao regular a questão de terras, 

foi a de tornar a reforma agrária um dever fundamental do Estado (ESCOLA DE GOVERNO, 

2008, p.14). A Carta Magna vigente qualifica o direito ao trabalho como um direito social 

previsto no Art. 6º, em que o trabalho agrícola é uma das prerrogativas do uso e posse da terra: 

Entendo que é, antes de mais nada, o direito ao trabalho, consagrado 

internacionalmente com a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 (art. 

XXIII), e reconhecido de modo expresso pela Constituição brasileira de 1988, ao 

qualificar o trabalho como direito social, no art. 6º, e ao declarar a valorização do 

trabalho como princípio fundamental da nossa organização política, nos artigos 1º, IV 

e 170. 

Pela Constituição de 1988, a política de reforma agrária é da competência exclusiva da 

União Federal (Art. 188). Nenhum estado ou município pode criar o seu próprio plano nessa 

matéria. Mas isto não significa que estados, municípios e o Distrito Federal não possam 

colaborar com a União, no cumprimento do plano nacional agrário. (ESCOLA DE GOVERNO, 

2008, p.14). 
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A análise do quadro agrário do país no que se refere ao apossamento das terras devolutas 

da União, quase duas décadas depois da promulgação da Constituição Federal, conforme afirma 

a mesma fonte (p.18): 

Persiste o tradicional apossamento ilícito de terras públicas, sobretudo na Amazônia, 

com a agravante de que a União ignora o estado em que se encontram suas terras 

devolutas e os Estados incentivam o esbulho e a titulação irregular do solo, por parte 

de membros influentes das oligarquias locais.  

Neste sentido, constata-se que a “Desordem, igualmente, no que diz respeito à ocupação 

de terras brasileiras por estrangeiros, a qual aumenta assustadoramente sem o menor controle 

ou conhecimento por parte das autoridades”, de acordo com a fonte mencionada anteriormente 

(2008, p.18). Adiciona-se que as constatações descritas tendem a concentrar ainda mais terra 

sob o domínio de grandes fazendeiros, empresas e estrangeiros devido à tomada de decisões 

governamentais a partir de 2016, inclusive na possibilidade de usurpação de unidades de 

conservação e terras indígenas. 

A função social da propriedade é instituída pela primeira vez na Constituição Cidadã 

(1988), contudo, permanece como uma carta de intenções distante da sua implementação, bem 

como os princípios do Direito Agrário. Estes princípios se conjugam as premissas da 

Constituição Federal de 1988, no que se refere à: 

[...] 1º) a função social da propriedade; 2º) o progresso econômico do rurícola; 3º) o 

progresso social do rurícola; 4º) o fortalecimento da economia nacional, pelo aumento 

da produtividade; 5º) o fortalecimento do espírito comunitário, mormente da família; 

6º) o desenvolvimento do sentimento de liberdade (pela propriedade) e de igualdade 

(pela oferta de oportunidades concretas); 7º) a implantação da justiça distributiva; 8º) 

eliminação das injustiças sociais no campo; 9º) o povoamento da zona rural, de 

maneira ordenada; 10º) combate ao minifúndio; 11º) combate ao latifúndio; 12º) 

combate a qualquer tipo de propriedade rural ociosa; 13º) combate à exploração 

predatória ou incorreta da terra; 14º) combate aos mercenários da terra (BORGES, 

1994; FREITAS, 2014; ARAÚJO JÚNIOR, 2002).  

Os 14 pontos descritos acima, não tem se efetivado devido ao jogo de interesses e 

pressões dos grupos sociais mais favorecidos economicamente, bem como a atuação frágil do 

poder público em resolver a problemática encontrada. A esse respeito, Escola de Governo 

(2008, p.18) aponta que: 

 Para rematar esse quadro sombrio, é forçoso reconhecer que até hoje não tivemos 

uma autêntica reforma agrária, para a eliminação das injustiças sociais, velhas e novas, 

que se instalam em quase todo o nosso vasto território. Embora a Constituição de 1988 

contenha um sistema normativo adequado para a redução do grau de injustiça nas 

relações entre lavradores e proprietários capitalistas do solo rural, nos últimos vinte 

anos verificou-se, em todo o país, um alastramento sensível da violência no campo. 

Para se ter uma ideia menos abstrata do que acaba de ser mencionado, os dados apurados 

pela Comissão Pastoral da Terra, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, indicam que 
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em 2007 ocorreram homicídios ligados a conflitos agrários em 14 Estados brasileiros, seis a 

mais do que no ano anterior.  

Análogo espraiamento territorial registrou-se quanto à expulsão de famílias do campo: 

enquanto em 2006 tais incidentes ocorreram em dez Unidades da Federação, em 2007 eles 

foram registrados em 14 Estados. Do mesmo modo, cresceu também o número oficial de 

situações análogas à escravização com trabalhadores na zona rural. Em 2006 foram 6.953 em 

16 Estados, com 3.633 pessoas resgatadas. Em 2007, 8.653 trabalhadores em 18 Estados, com 

o resgate efetivo de 5.974. Entre 1995 e 2007, foram oficialmente encontrados, em todo o 

Brasil, 30.036 trabalhadores nessa condição (ESCOLA DE GOVERNO, 2008). 

  

2.1. Prévias considerações sobre a colonização na Amazônia, em Rondônia e Porto Velho 

 

Estudos com base antropológica apontam que a presença de populações originárias na 

Amazônia data de pelo menos 12 mil anos. As primeiras incursões de contato com essas 

populações chamadas pelo colonizador como indígenas se realizam mediante à inserção das 

missões religiosas na Amazônia pelos idos de 1688, e particularmente em Rondônia no ano de 

1714 (HUGO, 1959). 

Para Almeida Silva (2007), essas missões marcam a forte influência simbólica e política 

em toda a Amazônia, especialmente as dos jesuítas, até serem expulsas em meados do século 

XVI pelo Marques de Pombal. A chegada desses imigrantes com uma cultura distinta dos 

indígenas, representou uma nova realidade com graves e grandes consequências para os povos 

indígenas, especialmente em seu modo de vida, culturas materiais e materiais, psíquicas, sociais 

e ambientais, inclusive culminou com o desaparecimento de várias etnias em decorrência de 

doenças, escravidão, conflitos, perdas de territórios. 

É preciso ressaltar que a colonização amazônica nas suas mais diferentes etapas (drogas 

no sertão, mineração, exploração da borracha, agricultura e pecuária) tem sido desde o início 

se realizado em bases predatórias. Os mais diversos relatos científicos e históricos apontam que 

indígenas, trabalhadores tradicionais (seringueiros, ribeirinhos, extrativistas, dentre outros) ao 

longo de séculos foram espoliados de seus territórios e submetidos não apenas à escravidão, 

mas também que negar parte de seus valores espirituais, sociais, culturais, linguísticos e 

sociopolíticos. 

Pode-se afirmar que a ocupação amazônica e fixação do imigrante ocorreu com maior 

intensidade em dois grandes períodos, o primeiro com o extrativismo da borracha ainda no 



 

72 
 

 

século XIX em que foi constituído grandes latifúndios (seringais) e é marcado pela chegada de 

nordestinos, os quais vieram para região em busca de oportunidades e riquezas, todavia, 

encontraram doenças tropicais como malária, além da submissão aos seringalistas. Muitos 

desses imigrantes sequer conseguiram retornar a suas terras natais, com isso estabeleceram com 

os povos originários, de modo a resultar numa cultura híbrida e diversificada. 

Embora neste período foram realizadas tentativas relacionadas à agricultura por meio 

das colônias agrícolas como a do Iata (Guajará-Mirim), Viçosa e dos Japoneses (Porto Velho), 

é somente a partir do final da década de 1960 e início da 1970 (o que inaugura o segundo 

período) que a vinda de imigrantes e os projetos de colonização são implantados, ganham forças 

e alteram a dinâmica e a reconfiguração socioespacial de Rondônia. 

O segundo é caracterizado com as ações estatais que ocorreu com a adoção de 

infraestrutura na região, especialmente, estradas. Era “necessário” ocupar os “espaços vazios” 

ou “vazios demográficos”, “integrar” a região ao restante do país, enfim trazer o 

“desenvolvimento” para a região, ainda que isso significasse a ampliação de conflitos por 

questões territoriais. 

Assim, são implantadas três modalidades de ocupação de terras: a) Projetos Integrados 

de Colonização (PICs)15, o primeiro sendo na região central e conhecido como PIC Ouro Preto 

em 1970 em Ouro Preto d’Oeste, seguido do Sidney Girão (Guajará-Mirim), Gy-Paraná (Cacoal 

e Ji-Paraná), Paulo Assis Ribeiro (Colorado d’Oeste), Padre Adolpho Rohl (Jaru); b) Projetos 

de Assentamento Dirigido (PADs)16 Burareiro e Marechal Dutra (Ariquemes); c) Projetos de 

Assentamento Rápido (PAR), a partir de 1980 em várias regiões de Rondônia, com lotes de 25 

a 50ha. 

Outras modalidades de projetos foram implantadas em anos mais recentes, como os 

Projetos Casulo de Assentamento (PCAs), Projetos de Desenvolvimento Sustentável (PDS), 

Projeto de Assentamento Florestal (PAF). O INCRA considera ainda as Reservas Extrativistas 

(RESEXs), Florestas Nacionais (FLONAS) como parte do conjunto relacionado à Reforma 

Agrária. Dentre todas as modalidades em território rondoniense são 222 projetos, 

6.194.660,0660ha, capacidade de suporte de 65.916 famílias e 38.647 famílias assentadas 

(INCRA, 2021). 

                                                           
15 Destinados a agricultores de baixa renda, com lotes inicialmente de 100ha. 
16 Lotes com 200 ou mais hectares direcionados a agricultores com maior nível de capacitação profissional, algum 

recurso financeiro e que havia obtido empréstimos bancários. 
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A estratégia de ocupação era o de esvaziar as tensões sociais das outras regiões 

brasileiras, ao tempo que seria garantido o acesso à terra para aqueles que se dispusessem a 

“desbravar” a Amazônia e sua floresta indômita. Estas ações foram vistas a partir dos anos 

1960, com maior intensidade no Território Federal de Rondônia, que dado o alto volume de 

investimentos e consequente ocupação, permitiu que em 1981 fosse elevado ao status político-

jurídico-administrativo (estado) como a nova Unidade da Federação. 

Autores nacionais e internacionais como Coy (1988), Thery (2012 [1974]), Kohlhepp 

(2002), Browder e Godfrey (2006), dentre vários autores que discutiram o impacto da 

colonização em Rondônia e como as repercussões se fazem presentes nos dias. Amaral (2004) 

em sua análise disseca com profundidade o resultado da ação no meio ambiente, na vida das 

populações originários e dos tradicionais, bem como as agruras sofridas pelo imigrante 

mediante às peculiaridades amazônicas.  

Sinteticamente, pode se afirmar que Rondônia é o resultado desse processo que alterou 

a forma, a estrutura e a função, de modo que imprimiu transformações na paisagem do estado, 

a qual se remodela em decorrência de suas dinâmicas socioespaciais.  

Neste sentido, uma das ações que mais repercutiu no espaço rondoniense foi o Programa 

Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil – POLONOROESTE com financiado 

externo para implantação de infraestrutura rural e urbana, vinculado a distribuição de terras pelo 

INCRA. É no período de execução desse Programa que Rondônia sofreu intensos 

desmatamentos e queimadas (conhecido como “A década da destruição”, a qual deu a série 

homônima produzida entre 1980 e 1990 por Adrian Cowell e Vicente Rios). 

A pressão externa e interna sobre o financiador gerou uma série de protestos, ao ponto 

do Banco Mundial passou a investir no Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia – 

PLANAFLORO com o objetivo de corrigir os erros do POLONOROESTE, sobretudo 

ambientais, o que veio a gerar o primeiro zoneamento socioeconômico e ecológico do estado, 

bem como regularização fundiária, criação de unidades de conservação (parques, reservas 

extrativistas, reservas ecológicas, dentre outras) e terras indígenas. 

É oportuno mencionar que mesmo com as ações promovidas pelo PLANAFLORO a 

regularização fundiária continua como uma problemática bastante séria, marcada por conflitos, 

inclusive com assassinatos e outras variáveis de violência. Neste sentido, Celentano e Veríssimo 

(2007) entendem que a fronteira econômica é resultado do modelo de ocupação, cuja economia 

se caracteriza como “boom-colapso”, de modo que os primeiros anos da atividade econômica 
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sucede com uma dinâmica muito rápida e de curta duração para gerar renda e emprego (boom), 

imediatamente ocorre o colapso social, econômico e ambiental. 

Na avaliação sobre o boom-colapso está presente desses autores o fator exploração 

acelerada da madeira (inclusive como indutora de abertura de estradas e carreadores para os 

agricultores em troca dessa matéria-prima que era abundante em todo o território), de outros 

recursos naturais e econômicos, além da combinação e expansão da violência. 

É necessário destacar que os chamados “pioneiros” da colonização promovida a partir 

dos anos 1960 para garantir o direito às propriedades teriam que fazer a conversão da floresta 

em áreas beneficiadas (os órgãos públicos exigiam que se desmatasse 50% dos lotes) para 

agricultura, em geral a mesma área passava pelas seguintes fases: a) lavoura branca/anual 

(arroz, milho, feijão, dentre outras), além da criação de pequenos animais; b) sua substituição 

por café, cacau e outras lavouras permanentes; c) estas foram posteriormente substituídas por 

pastagens; d) muitas dessas propriedades por apresentarem topografias planas passaram a ser 

cultivadas com a soja (uma das commodities mais expressivas juntamente com a carne bovina 

e o leite), iniciada nos anos 1990 em Vilhena.  

Apesar de ser percursor na agricultura e pecuária em Rondônia, Porto Velho em 

conjunto com Guajará-Mirim como os dois municípios mais antigos do estado tiveram uma 

dinâmica de ocupação, colonização e desenvolvimento da agricultura diferenciada das demais 

municipalidades, isto decorre do fato de apresentarem-se áreas ribeirinhas e condições de solos 

tidas como não favoráveis a prática de atividades primárias. O capítulo III apresenta algumas 

dessas peculiaridades, visto que a sua produção era destinada ao consumo local.  

No caso específico de Porto Velho só recentemente que o setor primário da economia 

passou a adquirir importância. Atualmente é um dos municípios rondonienses com maior 

recorrência, com maiores índices de desmatamento por se situar no chamado “Arco de Fogo” e 

ser uma região de franca expansão para o agronegócio da soja e da pecuária. 

A condição de Porto Velho é explicada por ser considerada como uma “nova fronteira 

agrícola” do estado, se dá em razão de seu vasto espaço geográfico e a existência de grandes 

propriedades privadas rurais, assim como ser beneficiada pela infraestrutura de portos, inclusive 

privado, de modo que motiva o incremento das atividades primárias.  

Esses fatos têm repercussões diretas na segurança e abastecimento alimentar para a 

população em geral. Em termos deste estudo, a situação relembra o que ocorria no período dos 

seringais, em que os trabalhadores na extração da borracha eram explorados, mantidos em 
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regime de escravidão; aliás, não era permitido aos seringueiros terem roçados destinados à 

produção de alimentos para sua subsistência. 

O histórico sobre a atividade agrícola se tem algumas experiências que, embora, 

importantes para o abastecimento alimentar de Porto Velho e de Rondônia, a quase totalidade 

não obteve êxito, devido às dificuldades para produzir, transportar e comercializar junto ao 

mercado consumidor. 

Essas fragilidades persistem até os nossos dias, o que complica a vida dos agricultores 

familiares, por uma série de outras dificuldades que se somam, das quais enumeramos algumas 

delas, tais como: a) falta de documentação da terra; b) ausência de assistência técnica; c) falta 

de recursos financeiros, acesso a créditos; d) acesso a insumos que propiciam maior 

produtividade; e) reduzida mão de obra para o desenvolvimento das atividades; f) área territorial 

da propriedade reduzida, o que não permite maior diversificação e verticalização da produção; 

g) falta de infraestrutura (energia, locais de armazenamento, dentre outros). 

Por outro lado, fica evidente que com a expansão urbana e o aumento populacional de 

Porto Velho a demanda é muito representativa, o que passa a ser uma grande oportunidade para 

a agricultura urbana e periurbana, bem como para a geração de trabalho e renda às pessoas que 

habilidades e conhecimentos com as atividades primárias, as quais são imprescindíveis para o 

desenvolvimento do município, além de proporcionar a segurança alimentar e nutricional das 

famílias produtoras e do mercado consumidor. 
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III. ABASTECIMENTO ALIMENTAR E COLÔNIAS AGRÍCOLAS EM PORTO 

VELHO 
 

 

As primeiras experiências de colônias agrícolas foram idealizadas pelo Governo Federal 

e implantadas no Território do Guaporé (atual estado de Rondônia), nos anos 1940 e 1950 e 

visavam abastecer as cidades de Porto Velho e Guajará-Mirim, os dois únicos municípios 

daquele período (SANTOS, 2007, p.67). O autor salienta que a iniciativa governamental no 

âmbito federal da criação dessas colônias devia-se ao intenso êxodo rural causado pela crise do 

II Ciclo da Borracha na Amazônia, nos fins dos anos 1940. As colônias agrícolas se 

enquadravam nos moldes da agricultura familiar: 

[...] por lotes de 25 ha, onde os colonos, de modo geral, dedicavam-se ao plantio de 

mandioca para a fabricação de farinha, arroz, milho e feijão, observando-se, ainda, no 

caso da colônia do Iata, a cana-de-açúcar para o fabrico da rapadura. Utilizavam-se 

fundamentalmente de força de trabalho dos membros da família e vendiam seus 

produtos aos chamados “marreteiros” (donos de caminhão), que revendiam a 

produção adquirida nas feiras de Porto Velho e de Guajará-Mirim” (LOPES apud 

SANTOS, 2007, p.67). 

Entre 1948 e 1959 foram criadas as colônias agrícolas pelo Governo do Território: “Iata, 

em Guajará-Mirim, e as de Areia Branca, Candeias, Nipo-brasileira, 13 de Setembro e Paulo 

Leal em Porto Velho. Margeando o Madeira para jusante, entre Porto Velho e Calama, nasceu 

espontaneamente a colônia agrícola do Beiradão” (SANTOS, 2007, p.67). 

Apenas teve sucesso a Colônia Nipo-Brasileira, criada em 1948, cujos imigrantes 

japoneses recebiam subvenções do seu consulado em Belém e que produziam excedentes 

agrícolas para abastecimento de Porto Velho (SANTOS, 2007, p.67-68). 

De 1954 até hoje, a partir da tentativa do cultivo de seringueira, os migrantes japoneses 

dedicaram-se a criação de aves e ao cultivo de verduras e hortaliças, com isso muito 

contribuíram no incremento da agricultura, ao mesmo tempo em que ainda prestaram 

inestimável colaboração ao desenvolvimento social de Porto Velho. Muitas famílias mudaram-

se da colônia para a cidade de Porto Velho e outras regiões do Brasil, de modo que restaram na 

Colônia apenas sete famílias que se dedicam integralmente à agricultura e avicultura17.  

A Colônia 13 de Setembro, conhecida como Colônia do Japonês foi responsável por 

implantar e ampliar o consumo de produtos hortigranjeiros em Porto Velho. Na atual 

conjuntura, em função da concorrência com São Paulo, a criação de novas áreas produtoras, 

porém as precárias condições de produção e o êxodo rural contribuíram para o seu declínio, 

                                                           
17 Gente de Opinião (2008). 
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mesmo assim, ainda é uma área produtora e fornecedora de produtos agrícolas alimentícios que 

atende ao mercado consumidor local. 

Com a expansão urbana de Porto Velho, sobretudo, com a migração verificada iniciada 

nos anos 1970 e ainda muito significativa atualmente, em função do garimpo, projetos de grande 

estrutura (Usinas do Madeira) e por ser a capital política e administrativa de Rondônia, a urbe 

passou de aproximadamente 100.000 habitantes no início de 1980 para mais de 500.000 na atual 

década, o que fez com a demanda por alimentos aumentasse.  

Com isso, despertou e fomentou que pessoas desempregadas ou que detinham o 

conhecimento com atividades agrícolas passassem a se dedicar à agricultura urbana, com base 

familiar ou empresarial e assim surgisse o Setor Chacareiro, o qual é relevante para o 

abastecimento citadino, além de gerar trabalho e renda a seus produtores. 

   

3.1. O Setor Chacareiro de Porto Velho  
 

As informações aqui dispostas foram organizadas a partir do Relatório do INCRA, fruto 

do trabalho de campo do levantamento das pretensões e ocupações na propriedade de Francisco 

Militão Mendes, nos anos de 2007 e 2008, a pedido do Ministério Público. 

No trabalho de campo, os funcionários do INCRA, Pedro, Ênio e Wilton levantaram 

479 pretensões e/ou ocupações e algumas áreas em processo de urbanização (expansão urbana). 

E constataram que 319 ocupações possuíam uma área inferior a dois hectares para a Fração 

Mínima de Parcelamento-FMP do município de Porto Velho, conforme Instrução especial do 

INCRA, de nº 050/1997 de 26 de agosto de 1997 que estabelece as Zonas Típicas de Módulo-

ZTM com base nas microrregiões geográficas do IBGE. 

Os dados dos gráficos e tabelas apresentadas adiante foram tabulados a partir da amostra 

de 141 formulários dos ocupantes de terra, entre o universo de 479 pretensões e/ou ocupações. 

Antes da apresentação dos resultados, cabe definir horticultura, o que para Domingos Almeida 

(2002, p.7) é assim definida:  

[...] utilizado pela Associação Portuguesa de Horticultura em sentido lato, em 

consonância com a sua utilização nos círculos técnico-científicos internacionais, para 

designar a cultura de hortaliças, de fruteiras (incluindo a vinha), de plantas aromáticas 

e medicinais e de todas as plantas ornamentais. 

Os dados da Superintendência Regional do INCRA em Rondônia apontam que no Setor 

Chacareiro 76% dos lotes são ocupados com residentes ou não e que os imóveis estavam 

ocupados com atividade agrícola, o que desmitifica a questão de especulação imobiliária, 
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enquanto 24% são de lotes não agrícolas. Apesar da existência no local de terrenos 

desocupados, o mesmo fenômeno ocorre em outros bairros de Porto Velho como no Brasil, de 

modo geral. 

Os dados na Figura 10, apresentam informações sobre se o “Exercício da Função 

Pública, de acordo com o Sexo”, neles se verificam que apenas 4 homens e 3 mulheres 

afirmaram que exerciam aquela função no período de 2007-2008, portanto, menos de 6% da 

amostra, enquanto 62 homens e 40 mulheres responderam “não” e juntos somam mais de 72% 

desse conjunto de entrevistados. 32 formulários do INCRA constavam como “sem informação” 

e representam 22,69% da amostra. 

 

Figura 10: Exercício de função pública, de acordo com sexo – Setor Chacareiro 

 
        Fonte: INCRA-RO (2007 e 2008). Org.: Alves (2019). 

 

O Relatório do INCRA (2008) revela que foram encontrados sujeitos de pretensões e/ou 

ocupações sem perfil de reforma agrária como comerciantes, funcionários públicos e outros de 

acordo com informações noticiosas. 

Registra-se que embora todas as tabelas elaboradas nesse contexto apresentem uma 

quantidade expressiva de formulários “sem informação”, por meio da organização da amostra 

relativa ao Levantamento Ocupacional da Área do Senhor Militão efetuado pelo INCRA entre 

2007 e 2008, propicia uma comparação com os dados que se levantou diretamente em campo, 

nos setores 1 e 2 nos anos de 2015 e 2016. 

Salienta-se que havia a ocorrência de comerciantes na área, além dos servidores 

públicos, numericamente inexpressivo, em comparação a predominância dos ocupantes de 

terra. 
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A “Naturalidade do Entrevistado”, na Figura 11 foi diversificada, com o predomínio os 

nascidos em Porto Velho, seguidos pelos do interior de Rondônia; em 61 formulários não foi 

informado esse dado, e representando 43,26% da amostra. Dos entrevistados provenientes de 

outros Estados, destacaram-se os do Paraná, Amazonas e Acre.  

 

Figura 11: Naturalidade por Estado do Entrevistado 

 
         Fonte: INCRA-RO (2007 e 2008). Org.: Alves (2019). 

 

Os formulários na condição de não informado ocorrem porque foram extraídos a 

naturalidade a partir da carteira de identidade e nem todos os ocupantes anexaram este 

documento. Além disso, realizou-se a amostragem para levantar a naturalidade, alguns 

formulários que consta a naturalidade foram excluídos no ato de definição da amostra que se 

considerou o cultivo de produtos agrícolas. 

Nas décadas de 1970 e 1980, tempos áureos da colonização oficial de Rondônia, havia 

a predominância dos sulistas, principalmente, paranaenses e gaúchos, em comparação aos 

rondonienses. 

Os imigrantes sulistas vieram para Rondônia motivados pela oferta de terra, pois 

enfrentaram em seus estados de origem diversos problemas fundiários, tais como: a) 

concentração fundiária; b) parcelamento das terras entre os familiares descendentes com o 

fracionamento em micro propriedades inferiores ao tamanho de um minifúndio insuficiente 

para garantir o sustento da família; c) mecanização agrícola; d) intempéries climáticas (geada) 

e outros. 

Quanto à “exploração diretamente da Área” e possuir “Residência no Imóvel” (Figura 

12), 33 dos formulários não apresentavam tal informação, 96 entrevistados afirmaram que 
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exploravam diretamente a área, porém, 61 deles não possuíam na época, residência no imóvel, 

o que em tese evidencia, no caso desses últimos, que as “propriedades” poderiam ser para fins 

especulativos, visto que o município por obrigação legal (Lei 10.257/2001) de rever o Plano 

Diretor a cada 10 anos e isso poderá influência direta na valorização das propriedades urbanas 

e periurbanas. 

 

Figura 12: Exploração diretamente na área e residência no imóvel – St. Chacareiro 

 
        Fonte: INCRA-RO (2007 e 2008). Org.: Alves (2019). 

 

Os agricultores mais antigos relatam que era perigoso residir no local devido à violência, 

criminalidade urbana, além de poucos vizinhos próximos à sua residência e densa floresta, bem 

como as condições precárias de trafegabilidade, principalmente nos períodos chuvosos e a 

disponibilização de transportes coletivos regulares. Os agricultores ficavam meio isolados entre 

si e existiam poucas linhas vicinais e estradas que entrecortam o Setor Chacareiro. 

No tópico “Pessoas residentes no imóvel e de Pessoas que trabalham no imóvel” (Tabela 

01), sobressaiu 93 formulários como de não residentes, o que representa 65,95% da amostra. 

Dos que responderam, verifica-se que é maior a quantidade de pessoas que residiam no imóvel, 

com variação entre um a cinco pessoas; somente num caso havia nove membros num único 

imóvel, enquanto que o número de pessoas que trabalhavam no imóvel variava mais entre um 

a três membros, o que leva à reflexão que muitos poderiam ser crianças que não apresentavam 

idade própria para exercerem essas atividades nas propriedades do Setor Chacareiro.  
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Tabela 1 – Pessoas residentes no imóvel e de pessoas que trabalham no imóvel 

Pessoas Residentes no 

Imóvel 

Freq. % Pessoas que trabalham no imóvel * 

01 02 03 04 

01 12 8,51 10 04 -- -- 

02 10 7,10 04 05 -- -- 

03 12 8,51 02 02 07 -- 

04 06 4,26 -- 02 01 01 

05 07 4,97 01 03 01 -- 

09 ** 01 0,70 -- -- -- -- 

Não residentes 93 65,95     

Total 141 100,00 18 18 12 05 

(*) há trabalhadores que não residem no imóvel. (**) o entrevistado não informou o número de pessoas que 

trabalham no imóvel. 

Fonte: INCRA-RO, 2007 e 2008. Org.: Alves (2019). 

 

Em relação à “Existência (trabalho) de Caseiro” (Figura 13), 81 dos entrevistados 

responderam “não disponibilizarem desses trabalhadores”, 43 não indicaram tal informação e 

apenas 17 confirmaram o emprego dessas pessoas. Isto demonstra que a grande maioria dos 

entrevistados trabalhava diretamente nos seus lotes, assim descontrói o pensamento comum que 

nem todos os ocupantes desejavam obter terras, com vista à comercialização futura, um 

processo de especulação fundiária reinante em Porto Velho.  

 

Figura 13: Existência (trabalho) de caseiro – Setor Chacareiro 

 
                       Fonte: INCRA-RO, 2007 e 2008. Org.: Alves (2019). 

 

Sobre a “Forma de Obtenção da Terra, de acordo com Comprovante”, a maioria e que 

corresponde a 35 foram assentados por Associação, 27 compraram, 24 ocuparam, além de 

outros meios bem menos indicados, mas o maior número (43), que representa 30,49% da 

amostra não apresentava tal informação. Quanto ao comprovante com recibo aproximadamente 

10% possuem tal documento; os demais, todos os que ocuparam, a maioria dos que compraram 

ou foram assentados pela Associação, não contavam quaisquer comprovações, o que 

correspondeu a mais de 50% da amostra. 
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Figura 14: Ano da ocupação atual – Setor Chacareiro 

 
                      Fonte: INCRA-RO, 2007 e 2008. Org.: Alves (2019). 

 

O “Ano da Ocupação Atual” (Figura 14) não foi respondido por 31,20% dos moradores. 

Os que informaram referiram-se aos anos de 1999 a 2008, com destaque para 2007 com 37 

participantes - que foi o de maior frequência de ocupação da área, exatamente porque o INCRA, 

a pedido do Ministério Público, realizou um cadastramento dos ocupantes e geração do 

Relatório - e 2004 com 13 participantes. 

A Figura 15 apresenta uma concentração espacial de imóveis, consequentemente de 

moradores, na linha Raimundo Cantuária, em virtude de ser de mais fácil acesso, em detrimento 

às demais, como proximidade de paradas de ônibus. Essa linha, que é continuidade da rua com 

o mesmo nome, é uma das principais vias de concentração espacial da produção agrícola 

hortifrutigranjeira. 

A “Área explorada por hectare (ha), de acordo com a Tabela 2, demonstra grande 

diversidade, com predomínio de frações de terras, o ápice a opção 0,50ha citado por 10,63% 

dos entrevistados; sem exploração correspondente a 48,22% do total; merece atenção a 

existência de quatro propriedades com área de 100ha, o que evidencia a concentração de terras 

no domínio da minoria numérica, mas que tem o poder econômico e territorial. Pelos dados 

apresentados, a maioria dos ocupantes reside em lotes com dimensão inferior a um módulo 

rural, sítio e minifúndio de até cinco hectares, o que se caracteriza como mini propriedades 

voltadas a atividades familiares. 
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Figura 15: Localização do imóvel por rua ou linha rural – Setor Chacareiro 

 
Fonte: INCRA-RO, 2007 e 2008. Org.: Alves (2019). 

 

Tabela 2 - Área explorada por hectare – Setor Chacareiro 

Exploração (ha) Frequência % Exploração (ha) Frequência % 

0,01 01 0,70 1,00 06 4,25 

0,05 06 4,25 1,20 01 0,70 

0,10 02 1,41 1,30 02 1,41 

0,15 01 0,70 1,40 02 0,70 

0,20 02 1,41 1,62 01 0,70 

0,25 05 3,54 2,00 02 1,41 

0,30 03 2,10 2,25 01 0,70 

0,32 01 0,70 2,60 01 0,70 

0,35 01 0,70 2,68 01 0,70 

0,40 03 2,12 2,83 01 0,70 

0,50 15 10,63 3,00 02 1,40 

0,60 02 1,41 3,60 01 0,70 

0,75 03 2,12 6,04 01 0,70 

0,80 01 0,70 Acima de 7,00 04 2,83 

0,85 01 0,70 Sem exploração 68 48,22 

Total Geral 141 100,00 

Fonte: INCRA-RO, 2007 e 2008. Org.: Alves (2019). 

 

Na Tabela 3 constata-se as culturas (cultivos) por hectare, a mandioca foi o grande 

destaque, visto ter citada por 30,49% dos entrevistados, enquanto 27,65% cultivam frutíferas 

de diversas espécies; os sem informação correspondem a universo de 31,91% e são constituídos 

pelos moradores urbanos, agricultores sem produção ou não disponibilizados dados durante o 

levantamento realizado pelo INCRA.  

A opção pelo cultivo da mandioca está relacionada aos solos e práticas de manejos que 

exigem menor trabalho, oferece menor custo, além de ser mais rentável financeiramente. A 

rusticidade da mandioca, o seu consumo é muito difundido na área rural brasileira, conhecida 
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como o “pão dos pobres”. É uma cultura típica da agricultura familiar, e geralmente cultivada 

com outros produtos agrícolas, como o feijão, milho e arroz pelo camponês. Destaca-se na 

região amazônica como dieta alimentar, conforme assegura Josué de Castro (1984, p.53):  

A região da Amazônia representa, sob o ponto de vista ecológico, um tipo unitário de 

área alimentar muito bem caracterizado, tendo como alimento básico a farinha de 

mandioca. No consumo regional da farinha d’água com peixe, e adicionado no vinho 

de açaí, além de diferentes usos culinários. 

É relevante destacar que desde a época das Feitorias, no século XVI, os indígenas 

produziam farinha d’água e faziam escambo com os portugueses em busca de produtos como 

espelhos, canivetes, punhais, dentre outros, de acordo com Fausto (1995, p.34). 

 

Tabela 3 - Hectares de Áreas exploradas por Culturas – Setor Chacareiro 
Ha  Cultura(s) Frequência Ha Cultura(s) Frequência 

0,01 Mandioca 

Diversas 

01 

03 

0,45 Mandioca 03 

0,02 Mandioca 01 0,50 Mandioca 

Feijão 

Milho 

Diversas 

07 

01 

01 

08 

0,03 Mandioca 03 0,60 Mandioca 

Milho 

04 

01 

0,05 Mandioca 

Diversas 

Feijão 

Milho 

06 

10 

01 

04 

0,70 Mandioca 

Feijão 

02 

01 

0,10 Mandioca 

Feijão 

Diversas 

01 

01 

01 

0,80 Mandioca 01 

0,13 Mandioca 01 1,00 Mandioca 

Milho 

03 

02 

0,15 Mandioca 

Feijão 

07 

02 

1,12 Mandioca 01 

0,20 Mandioca 04 1,50 Mandioca 03 

0,25 Mandioca 

Feijão 

Milho 

01 

02 

01 

1,75 Mandioca 01 

0,30 Mandioca 

Arroz 

06 

02 

1,80 Mandioca 02 

0,37 Feijão 01 100,00 Mandioca 

Diversas 

05 

01 

0,40 Diversas 01 Sem 

Exploração 

 45 

Total Geral 141 

Fonte: INCRA-RO, 2007 e 2008. Org.: Alves (2019). 

 

A Figura 16 mostra que entre 2007 e 2008, aproximadamente dez anos após a ocupação 

do Setor Chacareiro, os cultivos predominantes eram: mandioca com maior participação na 

produção agrícola, seguidas pelo milho, feijão, arroz e outras culturas diversificadas. Isso revela 

que a produção agrícola se baseava nos gêneros de primeira necessidade, típica da agricultura 
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familiar, de subsistência voltada para alimentação do agricultor e sua família. Pelos principais 

cultivos nota-se que nos primeiros anos da ocupação da terra, destacava-se a produção para 

consumo, em detrimento, a produção para o comércio e/ou consumo. 

 

Figura 16: Principais cultivos no Setor Chacareiro 

 
        Fonte: INCRA, 2007 e 2008. Org. Alves (2019). 

 

Em relação às atividades pecuárias, a Tabela 4 mostra que as pastagens predominantes 

são braquiarão e quicuio, os quais totalizam 5,78% da área de estudo, o que significa a ocupação 

de área mínima para a atividade, o que se pode concluir que a criação de gado é muito pequena. 

Outrora, nessa área era voltada à pecuária leiteira pelo proprietário da terra. Os lotes com 

pastagem plantada são os de maior extensão territorial entre 1,00 ha e 2,30 ha que apareceram 

na amostra com maior ocorrência, em detrimento de lotes entre tamanho 0,24 e 0,60ha. Quanto 

as 141 amostragens do INCRA, somente oito tinham pastagens cultivadas, respectivamente 

50% de capim braquiarão e de capim quicuio, o que corresponde a 5,7% do total da amostra.  

Pelos dados da Tabela constata-se que apenas de 5,68% dos ocupantes possuíam áreas 

com pastagens plantadas, os demais se dedicavam ao plantio de outros produtos agrícolas ou 

não, devido a pecuária necessitar de grandes espaços, especialmente a bovinocultura e de outros 

animais de grande porte. 

   
Tabela 4 – Pastagem por ha – Setor Chacareiro 

Tipo de pastagem Ha/quantidade por imóvel Freq. % 

0,24 ha 0,60 ha 0,80 ha 1,00 ha 2,30 ha   

Braquiarão 01 -- -- 02 01 04 2,84 

Quicuio -- 01 01 01 01 04 2,84 

Outros     133 94,32   

Total      141 100,00 

Fonte: INCRA-RO, 2007 e 2008. Org. Alves (2019). 
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A criação de animais por cabeça (Tabela 05), aponta que 58,88% configuram-se como 

não criadores, por não se dedicaram a pecuária; dentre os que desenvolvem tal atividade, 

dedicam-se também a criação de galinhas, o que corresponde a 24,11% dos ocupantes e em 

quantidades pequenas (abaixo de 50 cabeças). O campo sem informação mostra que mais de 

50% dos agricultores não praticavam a pecuária. A maioria dos agricultores se dedicava à 

cultura de produtos agrícolas ou extrativismo de açaí e cupuaçu. 

A amostra identificou a existência da criação de mais de uma espécie animal pelos 

ocupantes, geralmente galinhas e patos. Outra situação de ocorrência é a criação de animais e 

cultivo de legumes, frutas e verduras com o fim de subsistência, normalmente. A criação de 

animais e cultivos, produzidos simultaneamente pelo agricultor configura uma policultura, 

típica da agricultura familiar urbana e rural para subsistência e/ou comercialização do excedente 

agrícola.  

A Tabela mostra a predominância da criação de animais de pequeno porte, como as 

galinhas, patos, suínos e caprinos, juntas perfazem de 36,89% de todo o efetivo. Enquanto 

animais de grande porte como os bovinos e equinos, representam apenas 2,82%. Os animais de 

pequeno porte são típicos da agricultura urbana, mas não exclui a participação dos animais de 

grande porte que se apresentam em menor ocorrência.  

Verifica-se que a maioria dos entrevistados não se dedica à criação de animais, 

corresponde frequência de 58,88%. 

 

Tabela 5 – Criação por cabeça – Setor Chacareiro 

Criação Cabeças (unidade) Freq. % 

Até 25 26-

50 

51- 

75 

76-

100 

150 250 290 500 5000   

Aves (Galinhas) 13 15 02 02 01 01 01 -- -- 35 24,83 

Aves (Patos) 01 06 -- -- -- -- -- 01 -- 08 5,68 

Suínos 08 -- -- -- -- -- -- -- -- 08 5,68 

Caprinos 01 -- -- -- -- -- -- -- -- 01 0,70 

Equinos 02 -- -- -- -- -- -- -- -- 02 1,41 

Bovinos 01 01 -- -- -- -- -- -- -- 02 1,41 

Tilápia -- -- -- -- -- -- -- -- 02 02 1,41 

Sem criação 83 58,88 

Total  141 100,00 

Obs. Um produtor possui mais de um tipo de criação. 

Fonte: INCRA-RO, 2007 e 2008. Org.: Alves (2019). 

 

Um dos limitadores para a expansão da criação bovina e equina é o acesso ao capital 

para investir no rebanho e instalações como, o curral e insumos (vacinas, suplementos 
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vitamínicos, dentre outros). Essas criações exigem uma propriedade fundiária maior que o da 

avicultura e da suinocultura.  

Essas são as principais causas expostas pelos entrevistados interessados em investir na 

criação de animais de pequeno e grande porte. Ainda que considerada a pequena produção 

agropecuária da área de estudos com os dados fornecidos pelo INCRA neste capítulo que 

retratou o período de 2007 e 2008, o Setor Chacareiro tem sido importante para o fornecimento 

de alimentos para a cidade de Porto Velho. 

Sua relevância é maior, devido ao fato de suprir parte das necessidades das famílias que 

atuam na atividade primária em área periurbana, onde a maioria dessa população enfrenta uma 

série de desafios sociais, tais como: dificuldade de acesso e permanência à uma educação de 

qualidade; dificuldade de acesso à saúde, ao saneamento básico, à habitação, oportunidades de 

trabalho e renda.  

Deste modo, o fato de terem um espaço no qual podem dedicar-se a essas atividades 

constituem-se um meio de ter o mínimo de dignidade enquanto cidadãos, com isso minimiza 

um dos grandes problemas que afetam parte da humanidade, a própria sobrevivência e 

segurança alimentar. 

Movidos pelas necessidades, os praticantes da AU em Porto Velho, atuam no espaço 

como processo, modificam a estrutura (ainda que minimamente), moldam-no e atribuem formas 

de se organizar espacialmente e oportunizam as mudanças das funções mediante o trabalho com 

o uso e ocupação do solo e com o fornecimento de alimentos produzidos com qualidade ao 

mercado consumidor local e ainda para envio a outras cidades e Unidades da Federação.  

Esclarecido as abordagens no presente capítulo, adentra-se especificamente nas 

atividades da agricultura urbana e periurbana de base familiar que constituem o objeto do nosso 

trabalho, ou seja, aquela relacionada diretamente à subsistência alimentar e incremento de 

trabalho e renda, a qual se assenta especialmente na produção hortifrutigranjeira. 
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IV. AGRICULTURA URBANA HORTIFRUTIGRANJEIRA E O PERFIL DOS 

AGRICULTORES DO SETOR CHACAREIRO EM PORTO VELHO 
 

 

 

Neste capítulo será abordado o problema que norteia o trabalho: a análise das principais 

características da agricultura urbana hortifrutigranjeira e o perfil dos agricultores urbanos do 

Setor Chacareiro, em Porto Velho, relativo ao período de 2015-2016. 

A pesquisa de campo foi realizada no período do segundo semestre de 2015 ao primeiro 

semestre de 2016. Os dados foram coletados mediante aplicação de 40 formulários junto aos 

agricultores, moradores e empresários agrícolas, por meio da técnica de entrevista. Os 

resultados obtidos são apresentados em gráficos, tabelas e mapas, os quais foram tabulados e 

concomitantemente realizou-se sua análise geral.  

A Figura 02 apresentada no primeiro capítulo mostra a localização geográfica do Setor 

Chacareiro, na Zona Leste da capital de Rondônia, Porto Velho. A área de estudo encontra-se 

na periferia, logo, fora do perímetro urbano, limita-se com o Bairro Jardim Santana, contudo, 

situa-se dentro da faixa de expansão urbana portovelhense.  

Com a maior parte do território situado no interior da faixa de expansão, encontra-se 

distante aproximadamente cinco quilômetros a partir do perímetro urbano. A Figura demonstra 

ainda a inclusão total do lote 1 e parcialmente do lote 2, na faixa de expansão urbana, no entanto, 

salienta-se que o Setor Chacareiro não está georreferenciado, em conformidade com as 

informações obtidas do INCRA e da SEMPLA de Porto Velho. 

No limite entre o bairro Jardim Santana e o Setor Chacareiro, localiza-se a área urbana, 

conhecida como “Santaninha”. Esta área é logo após o perímetro urbano e foi doada aos 

ocupantes pelo proprietário da terra, Senhor Militão. 

Desde 2016 estava previsto a titulação da terra aos moradores pela Prefeitura de Porto 

Velho, bem como cobrança de tributos municipais, no caso o Imposto Territorial Urbano-IPTU. 

Trata-se de pequenos lotes localizados na região da rua Amazonas, umas das principais, tanto 

da Capital como da ocupação de terra, sendo uma das regiões com grande concentração 

populacional juntamente com a da rua Raimundo Cantuária.  

Na cidade, o final das duas ruas termina no Setor Chacareiro. Nessas vias públicas se 

concentram a população, os lotes, as casas, igrejas evangélicas, pequenos 

comércios/mercearias, bares, lanchonetes e borracharia. O uso do solo do Setor é diverso tanto 

na área rural como urbana. 
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A produção agrícola se concentra nessas vias públicas, e também nas Linhas Madre 

Paulina e Periquitos, esta última próxima ao rio homônimo, no sentido Candeias do Jamari — 

esta encontra-se distante 20km de Porto Velho e serve ainda como cidade-dormitório, isto é, 

devido parte dos moradores serem trabalhadores, estudam ou realizam negócios na capital de 

Rondônia. 

O Setor Chacareiro é uma antiga área de pecuária leiteira. Desde o ano de 1997, já era 

ocupada por sem-terra. Originalmente era coberta por floresta primária úmida, que ao longo de 

três décadas sofreu desmatamento e queimada, logo, convertida para pastagens, agricultura e 

habitação. Atualmente presencia-se fragmentos de vegetação secundária nos lotes 1 e 2, 

conforme Figura 09, porém sua maior cobertura se localiza no lote 2. 

De acordo com o Relatório do INCRA (2008) o Setor Chacareiro se insere no 

Zoneamento Socioeconômico Ecológico de Rondônia, como zona 1 (áreas de usos 

agropecuários, agroflorestais e florestais/zonas de ocupação da área por diferentes usos, 

principalmente agropecuárias com graus variáveis de ocupação e de vulnerabilidade ambiental), 

e ainda na subzona 1.2, Lei Complementar nº 233/2000, alterada pela Lei Complementar nº 

312/2005. 

O Relatório menciona o tamanho da propriedade fundiária, em conformidade com os 

lotes existentes: 1 (441,1167 hectares) e 2 (415,5204 hectares). A área do estudo é uma faixa 

de transição entre a rural e a urbana, portanto, suburbana. Nos últimos anos, a primeira tem 

passado por um intenso processo de urbanização e parcelamento das chácaras em lotes para 

comercialização ou entre herdeiros e parentes. 

O Setor não possui infraestrutura quanto à pavimentação das vias públicas, serviço de 

energia elétrica, transporte, equipamentos de consumo coletivo e saneamento básico, isto 

decorre em virtude do litígio fundiário que ocorre há mais de quinze anos, conforme informado 

pelos moradores. Tal situação entre os ocupantes de terra e o proprietário fundiário, tem 

impedido o Poder Público em implantar melhorias devido impedimento legal determinado pelo 

Ministério Público. 

Na avaliação dos agricultores pioneiros, o conflito de terra era mais frequente nos 

primeiros anos de ocupação, com a ocorrência de despejos, destruição e queima de plantação, 

ameaças diversas, derrubada de moradias e ação policial e de jagunços. Nos últimos anos, o 

conflito se baseia na disputa judicial e ameaça de despejo caso o ocupante não compre o lote do 

proprietário. A situação encerra uma luta entre o direito à propriedade versus direito à posse. 

Destarte, consideram Almeida Silva, Siqueira e Almeida (2014, p.56) que: 
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A História e a Geografia da humanidade, nas quais se refletem a trajetória do tempo 

e da espacialidade/territorialidade, foram e são construídas de uma forma não linear 

com muitos embates e lutas, cujos resultados na maioria das vezes apontam para uma 

narrativa ou uma metanarrativa que refletem o ponto de vista dos vencedores. O 

Brasil, país de herança colonizadora e expansionista, apresenta como resultado as 

contradições políticas, sociais, econômicas e espaciais/territoriais cristalizadas e que 

permanecem nos dias atuais, ainda que muito recentemente tenha procurado dar 

visibilidade aos excluídos, tanto da cidade quanto aqueles que habitam o campo – 

zona rural. 

Há casos de disputa de terra entre os ocupantes, por exemplo casa edificada sem 

morador, a qual é ocupada por outra pessoa que toma posse e dali não quer sair. Para tanto, a 

desocupação se dá com o uso da força policial, a exemplo do que ocorreu em um lote na Linha 

Jerusalém, na região da Rua Amazonas, próximo ao perímetro urbano. 

Além da violência do conflito de terra, os moradores e agricultores sofrem com a 

violência urbana que assola o lugar, como processo de exclusão social. A região Leste é 

caracterizada em Porto Velho como a zona que apresenta maior índice de criminalidade18. 

Outro elemento que contribui para o entendimento do Setor Chacareiro é a 

predominância de latossolo vermelho-amarelo, argiloso e drenado como indicam as Figuras 05 

e 06. Apresenta-se com baixa fertilidade e muito ácidos, com isso limita certos cultivos 

agrícolas e hortícolas, mas são passíveis de correção com o uso de calcário e outras técnicas de 

manejos.  

São poucos os agricultores que possuem acesso ao calcário, seja comprado ou 

distribuído gratuitamente pela SEMAGRIC. Alguns utilizam o adubo orgânico ou tradicional 

mediante o processo de compostagem de folhas, galhos de árvores ou esterco de galinha ou 

porco. Essas condições relativas ao uso de materiais biodegradáveis são importantes para 

melhorar a qualidade do solo, conforme afirma Diniz (1984, p.110): 

Os elementos ecológicos, tradicionalmente considerados os mais importantes para a 

agricultura, apresentam-se em grande número. [...]. O primeiro elemento ecológico a 

ser considerado é o solo. O solo sustenta fisicamente as plantas e lhes dá condições 

de alimentação, daí o destaque que se dá ao estudo das suas condições físicas e 

químicas. 

Um estudo efetuado pelos teóricos russos Zamkov e Zvorykin (1972) procurou mostrar 

as relações entre certos solos e condições da agricultura, conforme pontua Silva (1980, p.09) 

                                                           
18 Ressalta-se que a Zona Leste tem recebido grande de moradores provenientes de migração compulsória de 

bairros ribeirinhos da capital. Esses moradores tiveram que se mudar devido estarem próximos à Usina Hidrelétrica 

de Santo Antônio, considerada como área de altíssimo risco. Vários deles possuem rivalidades históricas, as quais 

foram transportas para os conjuntos habitacionais cedidos pelo Poder Público, ali encontraram ambiente propício 

e densamente povoado que tem resultado nos diversos modos e níveis de violência, por outro lado a atuação do 

Estado, no sentido de coibi-las, tem-se mostrado ineficaz, de modo que tem favorecido e fortalecido grupos 

paraestatais organizados. 
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que determinadas agriculturas estão interligadas “às classes de solos para evidenciar a 

importância do efeito dos fatores naturais na explicação dos tipos de agricultura”. Sobre a 

contribuição dos autores da Rússia, complementa Diniz (1984, p.110): que “[...] É interessante 

observar que a horticultura não tem grandes relações com o tipo de terra”.  

Neste sentido, um dos motivos da presença da horticultura no Setor Chacareiro talvez 

seja a sua independência parcial do tipo de solo, além do valor comercial, mercado consumidor 

próximo à área produtora. O solo argiloso é mais fácil utilizar técnicas de manejo agrícola com 

melhores resultados de produtividade, diferentemente do solo arenoso. No Brasil 70% dos solos 

se classificam como latossolos, e argilosos. 

Os dados demonstrados na Tabela 6 aponta que 57,5% das propriedades têm como 

responsáveis pessoas do sexo masculino, diferentemente de alguns outros lugares. Na 

agricultura urbana desenvolvida em Santarém, no Pará, predomina o sexo feminino e representa 

75% do efetivo responsável pelas propriedades (SILVA, 2011, p.65), situação semelhante 

ocorre em determinadas comunidades do município de Santa Maria, no Rio Grande Sul, onde 

a participação da mulher é de 56% (PESSOA, 2005, p.37).  

 

Tabela 6 – Sexo do Chefe de Família – Setor Chacareiro 

 Sexo Frequência % 

Masculino 23 57,5 

Feminino 17 42,5 

Total 40 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015 e 2016. Org.: Alves (2019). 

 

De acordo com os dados do PNUD, IPEA e FJP (2014), o segmento de homens do 

município de Porto Velho, era 50,78%, em 2010, de modo que a agricultura urbana do Setor 

Chacareiro é o reflexo da população municipal e de Rondônia envolvida na atividade agrícola. 

Salienta-se que o estado é uma das três Unidades da Federação com maior população masculina 

brasileira, em termos percentuais. 

O Censo Agropecuário de 2006 (IBGE, 2009), demonstra em termos de estratificação 

de gênero na produção agrícola rural no município de Porto Velho que há a prevalência do 

masculino com 2.594 homens, enquanto a população feminina é representada por 2.473 

mulheres, sendo que ambos os números se repetem ao tratar do pessoal ocupado em 

estabelecimentos agropecuários com idade a partir de 14 anos. Além do fator mencionado acima 

tem-se que a população masculina em Rondônia é quantitativamente superior à feminina, o que 

para alguns autores isso decorre do fato dos homens no meio rural estarem mais diretamente 

envolvido nas atividades econômicas agrícolas e demais atividades primárias. 
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Na população rural de Porto Velho também prevalece o sexo masculino sobre o 

feminino o Censo do IBGE (2010) aponta que os homens perfaziam 23.850 pessoas ou 63,1% 

(homens), contra o efetivo de 13.944 mulheres ou 36,9% do total populacional. 

A Tabela 7 demonstra que a maioria dos chefes de família é masculina. A faixa etária 

de 40 a 50 anos, marca ambos os sexos e revela que a população madura caracteriza os 

agricultores urbanos do Setor Chacareiro, e pode-se traduzir que possuem uma larga 

experiência agrícola, de modo que reflete na população o fato de ter mais de uma trajetória de 

migrante no território brasileiro.  

Por esses dados emerge a preocupação e o desafio quanto à adoção de políticas públicas 

que possam garantir a permanência dos mais jovens à terra, uma vez que em tese as 

oportunidades de trabalho e ascensão social e econômica é maior. 

 
Tabela 7 - Idade e sexo do chefe de família ou substituto 

Faixa etária (anos) Feminino Masculino Total % 

20-30 2 1 3 7,50 

30-40 4 5 9 22,50 

40-50 5 7 12 30,00 

50-60 2 3 5 12,50 

60-70 3 6 9 22,50 

70-75 0 1 1 2,50 

Não informado 1 0 1 2,50 

Total 17 23 40 100,00 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015 e 2016. Org.: Alves (2019). 

 

Em conformidade com os dados obtidos em campo, constata-se que a população 

masculina é ligeiramente mais madura que a feminina, em praticamente todas as faixas etárias. 

A maior frequência nessas faixas etárias demonstra a necessidade de uma política de 

previdência social para amparar esses agricultores nos próximos anos, principalmente os que 

se encontram com 50 ou mais anos, por meio de aposentadorias e pensões. O problema é que 

alguns agricultores não possuem documentação pessoal para solicitar os seus direitos 

trabalhistas. Ao participar de uma reunião da Associação Vale do Sol, presidida pela Senhora. 

Zenaide, um dos assuntos em pauta e de maior preocupação foi quanto à informação e à 

obrigação de comprovações para se requisitar aposentadoria. 

No que se refere à origem dos agricultores urbanos do Setor Chacareiro a maioria é de 

procedência rural e imigrante, com destaques para aqueles provenientes do Paraná, Mato 

Grosso e do interior de Rondônia (Tabela 8). Este resultado reflete a realidade estadual tanto 

quanto à origem como imigração. 
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Tabela 8 - Naturalidade e origem do chefe de família ou substituto 

Estado Origem campo Origem Cidade Total % 

Rondônia 6 2 8 20,00 

Paraná 4 3 7 17,50 

Mato Grosso 4 1 5 12,50 

Acre 2 1 3 7,50 

Maranhão 3 0 3 7,50 

Piauí 3 0 3 7,50 

Bahia 2 0 2 5,00 

Goiás 1 1 2 5,00 

Minas Gerais 1 1 2 5,00 

Alagoas 1 0 1 2,50 

Amazonas 0 1 1 2,50 

Ceará 1 0 1 2,50 

Espírito Santo 1 0 1 2,50 

Pará 0 1 1 2,50 

Total 29 11 40 100,00 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015 e 2016. Org.: Alves (2019). 

 

É oportuno destacar que muitos daqueles nascidos em Rondônia são descendentes 

diretos de imigrantes que vieram ainda no período em que era Território Federal, em busca de 

oportunidades de trabalho e de obterem um pedaço de terra para que pudessem dar continuidade 

as mesmas atividades laborais que exerciam em seus estados de origem.  

A colonização de Rondônia mais intensa ocorreu na fase de transição político-

administrativa entre o final dos anos 1970 e meados da década de 1980, devido à ação do 

INCRA, conforme destacado Amaral (2004, p.14) que: “essa massiva migração afetou de modo 

profundo o meio ambiente, dado que significou a transformação do modelo de base extrativista 

vegetal e mineral para o modelo agro-pastoril” (Sic).  

Este período é marcado pela distribuição de terras, bem como o apoio governamental 

federal, mediante financiamento do Banco Mundial, que implantou o POLONOROESTE, o 

qual deu às bases de infraestrutura para elevação do status político-administrativo para estado 

de Rondônia em 1981, bem como para formação de vários núcleos urbanos de apoio rural 

(posteriormente a maioria se transformam em sedes municipais). Por outro lado, os impactos 

causados aos povos indígenas, populações tradicionais e ao meio ambiente foram muito 

significativos. 

Neste sentido, a capital rondoniense foi influenciada e não ficou imune ao processo que 

modificou a forma de ocupação espacial, alterou as funções e estruturas. Como resultado disso, 

visto que há conexões com outras regiões, tem-se que pelos dados do IBGE quanto as 

estimativas populacionais do Brasil, estados e municípios do ano de 2016, um crescimento 

populacional de 1,6%, em relação ao ano anterior.  
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No caso específico, a população estimada do município de Porto Velho no ano de 2016 

era de 511.219 habitantes, dos quais 391.94 (92%) encontram-se na área urbana, e os demais 

35.544 (8%) na rural — a menor dentre as municipalidades rondonienses em termos 

percentuais. Isto se deve à função urbana político-administrativa de capital e o crescimento do 

processo de urbanização. Como Unidade da Federação, Rondônia é o 3º estado mais populoso 

da Amazônia. 

Esses dados apontam a crescente urbanização e aumento da população da cidade de 

Porto Velho, de modo que impõe a necessidade de crescimento do abastecimento alimentar na 

capital. 

A título de comparação em Havana-Cuba, a agricultura urbana é praticada por 

moradores urbanos devido suas particularidades políticas e culturais. No Brasil, a maioria das 

pessoas que pratica tal atividade econômica é de origem rural, proveniente do êxodo e da 

modernização da agricultura, notadamente a partir dos anos 1970. As causas principais desse 

processo são: a concentração fundiária, mecanização agrícola, financiamento, carência de 

equipamentos de consumo coletivo, armazenamento e escoamento da produção. 

Em termos comparativos, a naturalidade do entrevistado predominante no biênio 2007-

2008 e 2015-2016, é liderada pelos estados de Rondônia e do Paraná. No primeiro caso, no 

primeiro biênio apresentou um percentual de 22,68% e o Paraná 4,96%. No segundo biênio se 

observa a retração da população rondoniense com o percentual de 20,0% e o Paraná aumentou 

a sua participação com 17,50%, explicado ainda pelo fato que muitos dos imigrantes vieram 

para o interior rondoniense e posteriormente se redirecionam suas moradias e atividades 

laborais para a cidade de Porto Velho.  

A modernização agrícola do Paraná, a concentração fundiária e o parcelamento da terra 

herdada dos pais em micro propriedades contribuíram para esse processo imigratório fomentado 

pela oferta de terras em Rondônia. 

O ranking da naturalidade por região no Setor Chacareiro, posiciona-se independente da 

origem urbana ou rural: a) 1º lugar, a Região Norte (Rondônia, Acre, Amazonas e Pará), com 

32,50%; b) 2º lugar, Região Nordeste (Maranhão, Piauí, Bahia, Alagoas e Ceará), com 25,00%; 

c) 3º lugar, Região Sul (Paraná) com 17,50%; d) 4º lugar, Centro-Oeste (Mato Grosso e Goiás), 

com 17,50%; e) 5º lugar, Região Sudeste (Minas Gerais e Espírito Santo), que representa 

7,50%.  

O resultado espelha a naturalidade dos imigrantes em Porto Velho, a maioria é 

amazônica e nordestina, diferentemente do interior do Estado que predomina as origens sulista 
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e sudestina devido à atração dos programas de colonização dirigida. Porto Velho tem o maior 

número de imigrantes provenientes do nordeste brasileiro, devido os ciclos da borracha, da 

mineração (cassiterita e ouro), colonização oficial, a construção das hidrelétricas do Madeira e 

em franca expansão o agronegócio (pecuária e soja), como commodities voltadas à exportação. 

Porto Velho conforma-se como uma cidade de porte médio na hierarquia urbana e 

subordina todas as urbes rondonienses, ainda do Amazonas (Humaitá, Lábrea), dentre outras, 

devido à proximidade geográfica e o seu grau de desenvolvimento e dinâmica socioeconômica 

superiores àquelas de sua área de influência.  

Cabe ressaltar que a região Centro-Oeste, apesar da sua proximidade geográfica de 

Rondônia participa com um número relativamente pequeno de imigrantes (17,50%). A Sudeste 

representada por Minas Gerais e Espírito Santo representa a menor fatia dessa população do 

Setor Chacareiro, todavia, possuem forte vocação agrícola. A região Sul representada pelo 

Paraná, isoladamente responde por 17,50% do efetivo populacional migratório. 

Descontados os de origem amazônica, no Setor Chacareiro, no tocante à procedência 

urbana ou rural, o Nordeste é a que apresenta maior número de agricultores rurais, representados 

por Maranhão, Ceará, Alagoas, Piauí e Bahia. No que se refere à procedência rural se 

destacaram Rondônia, Paraná e Mato Grosso, enquanto na urbana, os dois primeiros estados 

tiveram maior participação relativa e absoluta de pessoas. 

A respeito do tamanho da família no Setor Chacareiro, sobressaiu-se o quantitativo entre 

três e seis membros, respectivamente com 20% de participação cada um (Tabela 9). Existem 

duas situações de pessoas que residem na mesma casa, devido a laços de parentesco. Contudo, 

observa-se que a área é suburbana, por consequência há aquelas mais urbanizadas e melhor 

favorecidas quanto ao acesso a recursos financeiros, isto é, um dos seus membros pode trabalhar 

e estudar na cidade, bem como possui um efetivo menor de filhos. No segundo caso, as 

dificuldades são maiores e ocorre o inverso da primeira. 

 

Tabela 9 – Tamanho da família por número de membros – Setor Chacareiro 

Nº de membros Frequência % 

1 4 10,00 

2 4 10,00 

3 8 20,00 

4 7 17,50 

5 5 12,50 

6 8 20,00 

Não informado 4 10,00 

Total 40 100,00 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015 e 2016. Org.: Alves (2019). 
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A média do tamanho da família é de seis membros, o que característico de arranjo de 

consanguinidade rural. Uma considerada grande é composta pelo casal e mais de quatro filhos 

e/ou parentes e/ou agregados.  

Em conformidade com os Censos IBGE (2000; 2010) tem ocorrido um declínio da taxa 

de fecundidade nesse período. A média da taxa de fecundidade no ano 2000, no Brasil era de 

2,38 filhos, na região Norte, 3,16 e em Porto Velho 2,6. Na década seguinte houve o descenso 

na taxa na ordem de 1,90, 2,47 e 2,1, respectivamente para essas toponímias anteriormente 

mencionadas. Aqui duas explicações são possíveis: a) maior dificuldade econômica para se 

manter os filhos; b) conscientização da população e a utilização de meios contraceptivos. 

A média da fecundidade do Setor Chacareiro foi de quatro filhos, nos anos 2015 e 2016, 

ou seja, superior à média geral de Porto Velho de 2,1. A média de dois filhos é característica de 

família urbana, em tese, é mais difícil criá-los na cidade do que no campo. Neste último local, 

existe maior possibilidade de obtenção de alimentos, exige menor escolaridade, menor 

dificuldade de acesso à moradia, dentre outros, além do que é necessário ter um maior número 

de descendentes para auxiliar nas atividades da agricultura familiar. 

A maioria das famílias chacareiras é de origem rural, como constatado anteriormente, 

com isso há um número maior de filhos por uma questão sociocultural e econômica constatada 

em países periféricos e semiperiféricos, como afirmado por Lacoste (1975, p.125). 

Outro dado pertinente e expresso na Tabela 10 está relacionado ao nível de escolaridade. 

Com isso, demonstra-se a predominância do ensino fundamental sobre os demais graus, com 

efetividade de 72,50% de taxa de escolaridade. Em determinados casos nem esse se dá 

integralmente, o que impossibilita a inserção no mercado de trabalho local e formal que 

geralmente exige curso médio completo ou superior. Deste modo, evidencia-se que o nível de 

escolaridade no Setor Chacareiro é majoritariamente baixo, o que repercute diretamente em 

outros indicadores de desenvolvimento humano. 

 

Tabela 10 – Escolaridade do Chefe de família ou substituto – Setor Chacareiro 

Escolaridade Completo Incompleto Freq. % 

Ensino Fundamental 5 24 29 72,50 

Ensino Médio 7 2 9 22,50 

Ensino Superior 1 1 2 5,00 

Total 13 27 40 100,00 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015 e 2016. Org.: Alves (2019). 
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A escolaridade reflete na agricultura urbana e vislumbra uma alternativa de renda, 

enquanto uma estratégia de trabalho para a maioria dos agricultores de baixa renda, de modo a 

contribuir com a redução da miséria na capital de Rondônia. 

A educação é um dos meios mais seguros para erradicar a pobreza extrema, entretanto, 

na atualidade, 121 milhões de crianças permanecem fora das escolas de ensino fundamental e 

primeiro ciclo do ensino médio — e 250 milhões não aprenderam a ler ou escrever apesar de 

terem frequentado a escola (BANCO MUNDIAL, 2015, p.22). 

Nenhuma sociedade pode alcançar seu potencial ou enfrentar os enormes desafios do 

século XXI sem a participação plena e igual de todas as pessoas — seja no campo da educação 

ou força de trabalho, acesso financeiro ou assistência saúde, conforme atesta a mesma fonte 

(2015, p.22). 

Outro importante indicador das condições de vida dos moradores do Setor Chacareiro 

refere-se à percepção quanto à renda. A Tabela 11 evidencia que a maioria dos chefes de família 

atinge ganhos mensais entre um a dois salários-mínimos, de modo que se caracteriza numa 

agricultura familiar de baixa renda. 

O Setor Chacareiro se configura como área de transição entre o rural e o urbano, sendo 

que uma de suas expressões se manifesta na profissão dos entrevistados, visto que mais de 20% 

do efetivo humano desenvolve atividades não-agrícolas como carpinteiro, manicure, empregada 

doméstica, funcionário público, dentre outras, como estratégia de superar as dificuldades 

econômicas.  

 

Tabela 11 - Renda familiar mensal do chefe de família ou substituto 

Renda Familiar Mensal (salário-mínimo) Frequência % 

Sem renda 4 10,00 

Sem renda na agricultura ou pecuária, mas em outra 

atividade econômica 

9 22,50 

Até ½ salário-mínimo 5 12,50 

½ a 1 salário-mínimo 7 17,50 

1-2 salário-mínimo 9 22,50 

2-3 salário-mínimo 2 5,00 

3-4 salário-mínimo 1 2,50 

Não informado 3 7,50 

Total 40 100,00 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015 e 2016. Org.: Alves (2019). 

 

A baixa renda da população impõe a necessidade de implantação de uma política de 

geração de emprego e renda, com base no investimento da agricultura urbana e atividades 

urbanas. Para o Relatório do Banco Mundial (2015, p.23), existem bilhões de pessoas que 

necessitam ter acesso a financiamento formal: 
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Mais de dois bilhões de adultos - homens e mulheres - ainda carecem do acesso a 

serviços financeiros formais. O Grupo Banco Mundial estabeleceu uma meta 

ambiciosa de conseguir acesso financeiro universal até 2020. Essa meta prevê que 

adultos no mundo inteiro tenham acesso a uma conta de transações para guardar 

dinheiro, bem como enviar e receber pagamentos, capacitando todas as pessoas a 

gerenciarem riscos, aumentarem a renda e saírem da pobreza. 

Mais adiante será abordado sobre o acesso dos agricultores urbanos a financiamento. 

No entanto, cabe ressaltar a preocupação e investimento do Grupo do Banco Mundial para 

obtenção de financiamento e geração de elevação da renda para a redução da pobreza no mundo. 

Um dos meios de combate à pobreza e geração de renda consiste no desenvolvimento da 

agricultura urbana. É uma atividade econômica barata que de certa maneira não exige grandes 

aportes financeiros como se verifica na construção de silos para armazenamento e determinados 

equipamentos agrícolas. 

Em conformidade com o Presidente do Grupo Banco Mundial e da Diretoria Executiva 

Jim Y. Kim: “Hoje, quase um bilhão de pessoas ainda vive com menos de US$ 1,25 por dia” 

(BANCO MUNDIAL (2015, p.2). No Brasil, tanto no campo como na cidade, milhões de 

pessoas sobrevivem com valores inferiores a R$ 4,12 diários. Para amenizar tal situação a 

atividade agrícola urbana e rural tem o papel importante na alimentação e na renda, mesmo que 

seja de modo complementar ou parcial na vida dos mais pobres. 

Assim, a AU se coloca como estratégia alimentar e de renda. Isto decorre com a 

promoção da complementação alimentar e a segurança nutricional mediante a produção da 

agricultura de subsistência para autoconsumo ou consumo/comercialização. O interessante é 

que este promove uma economia de gastos com alimentos no orçamento familiar, e assim, 

podem adquirir outros víveres que enriqueçam o estado nutricional do agricultor, até mesmo 

medicamentos ou ainda realizar pequenos investimentos. 

Neste sentido, Ferraceto (2015, p.106) constatou que “A experiência de AU da 

prefeitura de Curitiba desperta interesse, pois se caracteriza como uma iniciativa que tem 

apontado o autoconsumo como um caminho interessante de abastecimento alimentar, 

promovendo SAN19 e saúde em nível local.” Uma das estratégias da agricultura urbana é o 

abastecimento alimentar da família de agricultores de baixa renda de até três salários-mínimos 

através do auto-abastecimento. 

O autoconsumo, conforme expresso pela autora (2015), é um dos meios de 

abastecimento alimentar no combate à fome, desnutrição e subnutrição, além de aumentar a 

                                                           
19  Segurança Alimentar e Nutricional. 
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renda do orçamento familiar. Cerca de um bilhão de pessoas que vivem em situação de pobreza 

extrema desejam igualdade de oportunidade para uma vida melhor.  

Para tanto, essas famílias contam com políticas e programas que lhes ofereçam uma 

chance. Os governos precisam entender e aproveitar esse momento, como oportunidade. Os 

parceiros do setor privado precisam explorar novos investimentos. Em conformidade com o 

que afirma J.Y.Kim, nossos parceiros de bancos multilaterais de desenvolvimento e os novos 

parceiros que venham a surgir devem todos trabalhar em conjunto para não deixar esta 

oportunidade escapar e colaborar com verdadeira convicção. Com o trabalho em conjunto, 

podemos promover o crescimento inclusivo e sustentável, bem como uma oportunidade para os 

pobres e vulneráveis (BANCO MUNDIAL, 2015, p.2).  

A responsabilidade social do Estado e das grandes empresas é fundamental para o 

combate à pobreza através do financiamento e se possível de assessoria inicial para abertura de 

pequenas atividades econômicas sustentáveis ao alcance dos menos favorecidos.  

Destarte, entende-se que é necessário utilizar e ocupar solos que encontram-se ociosos 

nas áreas urbanas centrais e periféricas com a adoção da AU como um processo que permita o 

acesso à dignidade, à cidadania, mediante o trabalho e geração de renda.  

Neste sentido, a pesquisa de campo, com resultados na Tabela 12 expõe que ocorre a 

predominância de lotes com tamanho inferior a um hectare (10000m²), o qual caracteriza-se 

como mini propriedades (constitutivo da agricultura urbana), em oposição às periurbanas (com 

terrenos fundiários um pouco maiores, bem como atividades que necessitam espaços maiores, 

como a criação de bovinos, vermicompostagem e outros). Possivelmente, a área de estudo 

anteriormente tenha sido de manejo relacionado à agricultura periurbana. 

 

Tabela 12 - Tamanho do lote por m² - Setor Chacareiro 

Tamanho do lote em m² Frequência  % 

198-275 2 5,00 

1600-2600 4 10,00 

2601-3600 0 0,00 

3601-4600 5 12,50 

4601-5600 6 15,00 

5601-6600 1 2,50 

6601-7600 2 5,00 

Acima de 7600 20 50,00 

Total 40 100,00 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015 e 2016. Org. Alves (2019). 

 

Atualmente, o intenso processo de urbanização na Zona Leste de Porto Velho contribui 

para o desmembramento e fragmentação das chácaras em pequenos lotes para doação aos 
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parentes e amigos desprovidos de terra, em situação de dificuldade pessoal, como pode ser 

constatado alguns casos. 

Porto Velho registrou um alto Índice de Desenvolvimento Humano Municipal -IDHM 

na ordem de 0,736 (IBGE, 2010, p.1), no entanto, isto não reflete a realidade local marcada por 

grandes desigualdades socioeconômicas e pobreza. O Mapa da Pobreza em 2003(IBGE, 2008), 

apontou a taxa de incidência de pobreza do município em 21,89%. Pelo levantamento feito para 

a presente pesquisa, o Setor Chacareiro em 2016 registrou 90% de ocorrência de chefes de 

família ou seu substituto de baixa renda, com renda até três salários-mínimos.  

A situação da pobreza é muito mais elevada e grave no Setor Chacareiro, em relação ao 

nível encontrado na maior parte da cidade. Assim, compreendemos a necessidade imediata de 

medidas de políticas públicas que revertam esse quadro por meio de geração de emprego e 

renda, titulação da terra, acesso aos programas sociais como o bolsa-família (renda mínima), 

maior investimento e financiamento agrícola. 

Os dados contidos na Tabela 12 permitem analisar os diferentes tamanhos de lotes que 

variam entre 198m² e acima de 76.000m². Os situados com menos de 300m², geralmente são 

lotes urbanos e possuem reduzida agricultura para autoconsumo, eles perfazem 5,00% dos 

casos. Em contrapartida, 50% das propriedades que predominavam no local são superiores a 

7.600m², o que se caracterizavam como chácara. 

Na amostra, houve a ocorrência de um lote com dimensão territorial de 68.000m², 

superior a um minifúndio de cinco hectares (50.000m²). A maioria das propriedades encontra-

se com tamanho inferior a um módulo rural. Os lotes com tamanho a partir de 20.000m² 

apresentaram nove ocorrências, que corresponde a 22,50%, em comparação aos demais que 

totalizam 77,50%. De acordo com o Relatório Técnico do INCRA (2008, p.1) “a Fração Mínima 

de Parcelamento para o município de Porto Velho é de dois hectares, conforme a Instrução 

Especial/INCRA/nº 050/1997, de 26 de agosto de 1997”. 

Na estrutura fundiária do Setor Chacareiro, no biênio 2007-2008 havia um número de 

lotes com tamanho até 02ha (acima de 35%), no período de análise de 2015-2016 constatou-se 

que passou para 77,50%. Isto, evidencia que os tamanhos das áreas das chácaras foram 

reduzidos em pouco espaço de tempo (menos de uma década), em virtude, do parcelamento 

delas em lotes urbanos ou divisão, partilha entre os familiares e/ou amigos que necessitam de 

terra para construir residência. 
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Interessante salientar que apesar do fracionamento das chácaras houve um aumento da 

produção agrícola, em relação, ao biênio de 2007-2008. Ao mesmo tempo em que se amplia o 

processo de urbanização no local, cresce a produção agrícola hortifrutigranjeira. 

A estrutura fundiária da área é marcada por minifúndios, com lotes até cinco hectares, 

e em menor escala a pequena propriedade com área inferior a citada. Esta estrutura fundiária é 

característica de chácaras e da agricultura familiar. Na agricultura de Rondônia prepondera a 

pequena produção (SANTOS, 2007, p.81). 

O Setor Chacareiro reproduz a estrutura fundiária do estado de Rondônia, com a 

particularidade do predomínio do minifúndio por ser tratar de AU. A propriedade agrícola 

urbana, geralmente é inferior quanto ao tamanho territorial, em comparação à agrícola rural. A 

diferenciação também é pertinente às atividades agrícolas desenvolvidas. Normalmente, a 

produção hortifrutigranjeira e mini produção agrícola são comuns nas cidades e formam seu 

cinturão verde. 

Alguns entrevistados revelaram o interesse em aumentar o tamanho do lote para elevar 

a produção agrícola ou desenvolver outras culturas, como a fruticultura, entre elas a de banana, 

a qual necessita de maior espaço quando comparada à horticultura. 

Uma agricultora acreana que cultivava banana no interior de seu estado de origem e que 

mora no Setor Chacareiro com sua irmã, cunhado e sobrinhos cultivam alface, e entende que o 

tamanho de sua propriedade é insuficiente e inviável para desenvolver a produção de bananas, 

bem como para a construção de sua moradia, devido a limitação espacial.  

Na sua análise afirmou que sua propriedade no Acre era bem maior em área, todavia, a 

proximidade do Setor Chacareiro com a cidade de Porto Velho e o mercado consumidor oferece 

maior oportunidade de trabalho e melhor preço ao produto agrícola, em relação ao estado 

vizinho. Esta foi sua motivação para migrar para a capital rondoniense, como projeto de vida 

pretende adquirir uma área maior na vizinha municipalidade de Candeias do Jamari, para que 

possa continuar com o cultivo de bananas como fazia em sua terra natal. 

Ainda relacionado a propriedades no Setor Chacareiro, a Tabela 13 demonstra a 

predominância de minifúndios com lotes de até 05ha que totaliza mais de 97% das ocorrências. 

Em contrapartida aos minifúndios, as propriedades fundiárias acima de 06ha correspondem 

apenas 2,50%. Ressalta-se que os minifúndios considerados inviáveis economicamente geram 

uma pequena renda com a produção agrícola e alimentos, os quais contribuem para amenizar a 

situação de pobreza que se encontra a maioria dos agricultores.  
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Tabela 13 - Tamanho do lote por hectare (ha) – Setor Chacareiro 

Tamanho do Lote Frequência % 

Menos de 0,5 ha 9 22,50 

Até 0,5 ha 5 12,50 

Até 1 ha 8 20,00 

1- 2 ha 5 12,50 

2-3 ha 7 17,50 

3-4 ha 3 7,50 

4-5 ha 2 5,00 

Acima de 6 ha 1 2,50 

Total 40 100,00 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015 e 2016. Org.: Alves (2019). 

 

Sobre as condições de habitabilidade das famílias do Setor Chacareiro de Porto Velho, 

a Tabela 14, aponta que 55% dos moradores residem em casa de alvenaria, em oposição ao 

início da ocupação da área que havia o predomínio de casas com materiais de menor duração 

como de madeira e lona. 

A qualidade das condições de habitabilidade difere entre os moradores. O saneamento 

básico, sobretudo, do esgotamento sanitário constitui-se num sério problema, visto que em 

quase sua totalidade os dejetos correm a céu aberto, ou seja, sem quaisquer tratamentos. O Setor 

Chacareiro por ser uma área de litígio entre o proprietário fundiário e os ocupantes impossibilita 

que o Poder Público implante infraestrutura local necessária ao atendimento das necessidades 

de seus habitantes.  

 

Tabelas 14 – Condições de habitabilidade – Setor Chacareiro 

Habitabilidade Frequência % 

Casa 40 100,00 

Alvenaria 22 55,00 

Madeira 14 35,00 

Mista (alvenaria e madeira) 3 7,50 

Lona 1 2,50 

Telha 40 100,00 

Telha 5 mm (amianto) 39 97,50 

Telha de barro 1 2,50 

Energia elétrica 40 100,00 

Sim 38 95,00 

Não 2 5,00 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015 e 2016. Org.: Alves (2019). 

 

As moradias não possuem saneamento básico, como esgotamento sanitário, 

abastecimento de água tratada e coleta de lixo. O abastecimento de água é obtido por meio de 

poços amazonas (suscetível à contaminação por agentes químicos e biológicos que prejudicam 

a saúde, especialmente no período chuvoso, devido a elevação do lençol freático) ou artesianos, 

estes disponíveis a poucos moradores, em razão do alto custo de perfuração.  
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O Setor Chacareiro não conta com serviço de coleta de lixo por empresa de limpeza 

pública. A falta de saneamento além de causar uma baixa qualidade de vida, em termos, de 

saúde e conforto ao agricultor prejudica a conformação de uma agricultura sustentável.  

Como exemplo, as verduras podem ser contaminadas por esgoto ou regadas por água 

inapropriada. A sustentabilidade agrícola passa pelo acesso ao saneamento básico, rumo à 

agricultura agroecológica, a qual conta com número reduzido de participantes das reuniões do 

Programa de Agricultura Agroecológica promovida pela EMATER de Porto Velho, sob a 

coordenação do engenheiro agrônomo Luiz Gonzaga. 

Relacionada à moradia que deveria ser dignas e atender aos dispositivos constitucionais, 

entende-se está muito distante para parte considerável das famílias do Setor Chacareiro. As 

Figuras 17 e 18 apresentam tal realidade, visto que caracterizam os modelos de construções 

comuns em madeira e em alvenaria que atendem aos agricultores e foram erguidas entre os anos 

de 2007 e 2008.  

 

Figuras 17 e 18: Modelos de residências no Setor Chacareiro em Porto Velho 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: INCRA (2008). 

 

A proporção de casa de madeira nos primeiros anos de ocupação preponderava sobre a 

de alvenaria. Além da questão da renda interferir no padrão habitacional, a situação de ocupação 

precária, de litígio constante e mais frequente no início da ocupação, também contribui no baixo 

padrão habitacional no local e na ausência de investimentos para a melhoria desses espaços 

importantes para seus moradores. 

Nos anos 2015 e 2016, durante a nossa pesquisa de campo observamos número pequeno 

de casas construídas de madeira, com a predominância daquelas em alvenaria (55%), seguida 
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pelas de madeira (35%), em menor proporção as mistas em madeira e alvenaria com 7,50% e 

provisórias feitas em lona (2,50%).  

A presença de habitações precárias (barracos) na atualidade apresenta um porcentual 

menor se comparadas com as do início da ocupação de terra, mas não deixa de ser preocupante 

do ponto da segurança (desabamento, violência, incêndio, dentre outras possibilidades). Ainda 

assim, percebe-se que a autoconstrução de moradia vigora no local. 

A opção em construir casas cobertas com telha de amianto comum como mostra na 

Figura 19 deve-se ao fato de ter um custo bem menor se comparada com as de barro (a qual 

exige maior quantidade de madeira para dar sustentação e maior tempo para se realizar a 

cobertura), no Setor Chacareiro, onde desenvolve agricultora urbana (hortifrutigranjeira).  

 

Figura 19: Casa de agricultora coberta por telhas de amianto 

 
        Fonte: Pesquisa de campo. Alves (2015). 

 

Em conformidade com os dados obtidos em campo verificou-se o acesso à energia 

elétrica praticamente atende todo o Setor Chacareiro, com esse serviço, ainda que seja instalada 

clandestinamente. Assim, a energia contribui para o desenvolvimento da agricultura e demais 

atividades, bem como para conservação de alimentos e conforto para as residências (televisão, 

rádio, geladeira, entre outros).  

A energia elétrica por meio de “rabicho” e com baixa qualidade, por sua vez resulta em 

transtorno com queima de diferentes eletrodomésticos como TV, ventiladores e geladeiras, 

além do risco constante de provocar incêndio e culminar, inclusive, na morte de pessoas. É um 

prejuízo constante aos moradores, que apesar disso 95% das famílias contam com tal serviço. 

Observou-se existência da segregação socioespacial no Setor Chacareiro no que se 

refere à produção agrícola, à renda e à moradia. Um pequeno número de agricultores possui 

moradia de padrão de classe média, entretanto, a maioria por ter baixa renda abriga-se em 
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residência de baixa habitabilidade (muitas vezes, insalubre). As Figuras 17 a 20 caracterizam a 

segregação espacial dessas construções no que se refere ao tamanho da moradia, ao conforto e 

à ventilação. 

 

Figura 20: Moradia em madeira – Setor Chacareiro 

 
                      Fonte: INCRA (2008). 

 

O conjunto dessas figuras denotam segregação socioespacial de quase dez anos 

decorridos. Contudo, esse processo sócio urbano ainda permanece no local. No Setor 

Chacareiro existem diferentes modelos e tamanhos de residências, de acordo com o poder 

aquisitivo, desde minis agricultores urbanos, pequenos agricultores, empresários agrícolas, 

comerciantes, advogado, enfermeira, servidor público, dentre outras.  

Essas construções em distintos padrões e condições de habitabilidade se inserem como 

segregação residencial que “é uma expressão espacial das classes sociais” (CORRÊA, 1989, 

p.61). Esta condição apontada pelo autor se expressa na área de estudo no padrão habitacional 

diferenciado como também na função urbana da moradia que para alguns é uma casa de 

veraneio. 

Como reflexo do habitar, a Tabela 15 demonstra que apenas 5% dos entrevistados não 

residem no imóvel, isto decorre na maioria dos casos devido à reforma ou obra na casa; de 

modo que desmitifica uma parte da tese que os ocupantes “querem terra para vendê-la por meio 

de especulação fundiária”. No início da ocupação de terra, a maioria dos moradores não residia 

no local, em decorrência das dificuldades encontradas. 

Nos anos 2007 e 2008, o percentual dos residentes era superior ao dos não-residentes: 

33,3% contra 43,3%, conforme descrito anteriormente. Na narrativa histórica de alguns dos 
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entrevistados, a área possuía poucos moradores, por isso residiam distantes uns dos outros, 

como consequência eram vítimas constantes de assaltos, furtos e outras violências. Eles 

afirmam que ainda persistem esses casos que ferem à dignidade humana, todavia, na atualidade 

em escala de intensidade bem menor em decorrência de maior “urbanização” e a presença maior 

do número de moradores.  

 

Tabela 15 – Residência no imóvel – Setor Chacareiro em Porto Velho 

Residência no imóvel Frequência % 

Sim 38 95,00 

Não 02 5,00 

Total 40 100,00 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015 e 2016. Org.: Alves (2019). 

 

No período compreendido entre 2007 e 2016/1º semestre, o Setor Chacareiro registrou 

um crescimento de quase 300% de ocupação de residência de imóvel devido à aceleração do 

processo de urbanização e intensificação da produção agrícola, especialmente. 

Tal situação oportunizou como inclusive para o destino da produção, principalmente à 

subsistência, com o excedente para comercialização por 47,5% dos agricultores (Tabela 16) 

como atividade principal, enquanto verificou-se que dois moradores não desenvolvem 

atividades agrícolas, mas que adquirem a produção dos seus vizinhos e depois vendem em seus 

pequenos estabelecimentos comerciais (açougue, mercearia, restaurante, dentre outros, que 

geram trabalho e renda a seus moradores.) nas imediações do Setor Chacareiro.  

 

Tabela 16 - Destino da produção agrícola – Setor Chacareiro 
Destino da produção Frequência % 

Consumo e comercialização 19 47,50 

Consumo 4 10,00 

Comercialização 1 2,50 

Sem produção 2 5,00 

Não informado 14 35,00 

Total 40 100,00 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015 e 2016. Org.: Alves (2019). 

 

Em relação à produção agrícola (floricultura), seu destino (Figura 21) se caracteriza da 

seguinte maneira: a) 7,70% não produzem porque não cultivam, não criam ou não residem em 

lote urbano; b) 3,80% somente comercializam devido ao ramo de atuação, a floricultura 

ornamental ou não, a qual abastece o mercado de Porto Velho e Acre, para este é exportado a 

flor crisântemo Chrysanthemum spp. e a planta ornamental pata-de-vaca Bauhinia forficata; c) 

15,40% produzem para o autoconsumo, isto é, para arranjos ornamentais em suas propriedades; 
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d) 73,10% são direcionadas à comercialização e consumo no mercado de porto-velhense e varia 

de acordo com a escala de sua produção agrícola, devido às estações do ano. 

 

Figura 21: Destino da Produção Agrícola (floricultura) – Setor Chacareiro 

 
              Fonte: Pesquisa de campo, 2015 e 2016. Org.: Alves (2019). 

 

Os miniprodutores comercializam a sua produção no comércio imediato — próximo ou 

a poucos quilômetros de sua casa em quitandas, mercearias, açougues, padaria e feiras. O 

empresário horticultor vende para os supermercados, restaurantes e exporta verdura 

hidropônica, alface para o Amazonas, principalmente para Manaus. Outro grupo formado por 

pequenos horticultores que comercializa junto aos supermercados, restaurantes, feiras, e ainda 

para os Programas PAA e PNAE, na EMATER e/ou na Prefeitura.  

A produção do PNAE é para atender a demanda por merenda em escolas municipais, 

por outro lado a produção do PAA é destinada às entidades filantrópicas, mas, para isso, é 

necessário que os agricultores emitam notas de produção desses alimentos. 

De acordo com a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento 

Agrário do Ministério do Desenvolvimento Social - MDS a criação e o desígnio consistem em: 

Criado em 2003, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é uma ação do 

Governo Federal para colaborar com o enfrentamento da fome e da pobreza no Brasil 

e, ao mesmo tempo, fortalecer a agricultura familiar. Para isso, o programa utiliza 

mecanismos de comercialização que favorecem a aquisição direta de produtos de 

agricultores familiares ou de suas organizações, estimulando os processos de 

agregação de valor à produção20. 

No primeiro semestre de 2016, havia 15 agricultores cadastrados no PAA junto à 

EMATER Local. Entre estes, poucos estavam cadastrados simultaneamente no PNAE e PAA, 

                                                           
20 Disponível em: http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-paa/sobre-o-programa. Acesso em: 4 dez 2018. 

http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-paa/sobre-o-programa
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cuja produção se caracterizava pela policultura em verduras (folhosas), legumes, frutas, ovos e 

criação de pequenos animais como aves e suínos. 

A maioria dos agricultores urbanos cadastrados no PAA são policultores e oferecem 

mais de seis produtos entre legumes, verduras, frutas, carnes, ovos e silvicultura como a polpa 

de cupuaçu, nos meses de março a dezembro.  

Na amostragem (Tabela 17) foi detectado que a maior ocorrência dos produtos se deu 

na seguinte ordem de importância de produção e comercialização: mandioca, couve, banana, 

melancia, cheiro-verde, alface, abóbora, abóbora comum, alface comum, pepino, maxixe, 

banana-maçã, banana de fritar, banana prata, banana nanica, abóbora moranga, alface 

hidropônica e outros hortifrutigranjeiros, polpa de cupuaçu e frango caipira. Alguns poucos 

agricultores que fornecem um único produto, tal como: alface e raiz de mandioca, durante os 

meses de safra. 

 

Tabela 17 - Cultivo de hortaliças, de acordo com o plantio – Setor Chacareiro 

Hortaliças cultivadas Frequência % 

Verduras  

Cebolinha 10 25,00 

Coentro 10 25,00 

Couve 09 22,50 

Alface 4 10,00 

Rúcula 3 7,50 

Almeirão 1 2,50 

Espinafre 1 2,50 

Cheiro verde 1 2,50 

Salsa 1 2,50 

Total 40            100,00 

Outras  

Pimenta de cheiro 9 22,50 

Mandioca 7 17,50 

Quiabo 5 12,50 

Maxixe 5 12,50 

Pepino 3 7,50 

Batata-doce 2 5,00 

Milho 2 5,00 

Tomate 1 2,50 

Feijão de praia 1 2,50 

Azeitona 1 2,50 

Outros 4            10,00 

Total 40 100,00 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015 e 2016. Org.: Alves (2019). 

 

A produção basicamente consiste no geral de diferentes espécies como: mandioca, 

couve, banana comum, banana-maçã, banana de fritar, banana prata, banana nanica, abóbora 

comum, abóbora moranga, melancia, alface comum, alface hidropônica, cheiro-verde, pepino, 

maxixe, quiabo, abobrinha, cebolinha verde, berinjela, jiló, batata doce, abacaxi, coentro, 



 

109 
 

 

rúcula, salsa, pimenta de cheiro, limão taiti, polpa de cupuaçu e frango caipira. Apesar de ser 

constatada a criação de peixes, não foi caracterizado pelos agricultores se a produção seria para 

consumo próprio ou venda. Quanto aos “outros” com a frequência de 10%, incluem-se outras 

de atividades como apicultura, floricultura e silvicultura. 

Sabe-se que tanto no PAA como na amostra obtida durante o trabalho de campo são 

desenvolvidos outros produtos. Por exemplo, existe a produção de polpa de açaí e criação de 

patos e suínos que estão excluídos dos registros oficiais. 

De acordo com informações junto à Associação dos Agricultores, o Setor Chacareiro é 

o maior produtor de flores e plantas ornamentais de Porto Velho. Contudo, o floricultor se 

depara com algumas dificuldades, especialmente com o escoamento da produção pela precária 

condição das estradas e ainda pela concorrência da cidade de Hortolândia, estado de São Paulo. 

No que tange, ao cultivo de hortaliças sobressai-se o cheiro-verde, com maior destaque 

a cebolinha e o coentro para atender ao mercado imediato (Porto Velho). Observa-se que as 

hortaliças na condição de tempero de comidas como carnes, saladas etc., predominam sobre as 

demais hortaliças. 

A pimenta de cheiro e a mandioca se destacam como os principais legumes cultivados 

e de maior valor comercial. Como as folhosas, verduras, essa pimenta se sobressai na produção, 

em virtude, do forte emprego na culinária local, característica da cultura alimentar de Rondônia 

e da região Amazônica.  

Nas primeiras colônias agrícolas de Porto Velho surgidas nos anos 1940 e 1950, 

destacavam-se os cultivos da mandioca para fabricação de farinha, do milho, do feijão e do 

arroz (LOPES apud SANTOS, 2007, p.67), o que difere atualmente com a diversificação da 

produção, devido à exigência do mercador consumidor, bem como a introdução e expansão de 

produtos alimentícios industrializados, os quais tem ocupado espaços dos produtos naturais e 

artesanais. 

Em relação ao cultivo de frutas sobressaem o caju e a manga (Tabela 18), ambas 

refletem também o valor comercial tanto na capital como no estado. Parte da produção é 

destinada ao consumo próprio dos agricultores familiares do Setor Chacareiro e o excesso 

comercializado em sua maior parte no próprio município. 

Verifica-se a diversidade de frutas como característica da alimentação popular. A 

produção da agricultura urbana como a rural nas pequenas propriedades e minifúndios visam 

basicamente o mercado interno e sua escala de produção é bem reduzida. Nestas propriedades 

são produzidos gêneros de primeira necessidade, importante para a alimentação da maioria do 
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povo brasileiro. E para o desenvolvimento capitalista no que se refere à produção e reprodução 

da força de trabalho como afirma Singer (1977). 

 

Tabela 18 - Cultivo de frutas e outros – Setor Chacareiro 

Frutas Frequência % 

Caju 14 19,44 

Manga 10 13,88 

Banana 7 9,72 

Abacaxi 5 6,94 

Cupuaçu 4 5,55 

Limão 4 5,55 

Graviola 3 4,17 

Ingá 3 4,17 

Melancia 2 2,78 

Goiaba 2 2,78 

Acerola 2 2,78 

Coco 2 2,78 

Pupunha 2 2,78 

Laranja 2 2,78 

Jaca 2 2,78 

Jabuticaba 2 2,78 

Mamão 1 1,39 

Amora 1 1,39 

Açaí 1 1,39 

Rambutã 1 1,39 

Biribá 1 1,39 

Cana-de-açúcar  1 1,39 

Total 72 100,00 

Outros  

Flores 1    25,00 

Bandarra  1 25,00 

Andiroba 1 25,00 

Ipê 1 25,00 

Total 4 100,00 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015 e 2016. Org.: Alves (2019). 

 

A alimentação é um dos principais setores para a reprodução da força de trabalho. O 

trabalhador necessita dela para viver e ter energia para vender a sua mão de obra no mercado 

capitalista. Sem alimentação não existiria trabalhador, tampouco produção. 

A agricultura voltada para exportação tem sua relevância para a economia brasileira ao 

trazer divisas, enquanto a agricultura familiar é necessária ao capital para sua manutenção e 

para sobrevivência da força de trabalho, principal força motriz do sistema econômico. 

A agricultura de exportação se insere no circuito superior da economia, ao passo que a 

familiar integra o inferior. Apesar da diferença entre ambas, elas são interdependentes e 

contribuem para a acumulação capitalista. Não somente como a literatura científica destaca a 

relevância econômica da agricultura voltada para ao atendimento do mercado externo. Para 

existir a de larga escala, mesmo que altamente mecanizada ou tecnificada é necessário a 
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existência da força de trabalho humano; logo se encontram no mesmo patamar de importância 

na expansão capitalista, porém a familiar é invisível. 

No que tange a ocorrência de outras produções representadas pela floricultura, verifica-

se cultivos de andiroba Carapa guianensis, bandarra Schizolobium amazonicum21 e ipê 

Handroanthus spp. que ocorrem em menor presença ao ser comparado com o hortifrúti. O 

primeiro cultivo se destaca como o maior produtor de flores na cidade de Porto Velho, de modo 

que abastece a maioria dos supermercados e empresas locais especializadas na comercialização 

dessas espécies vegetais. No entanto, a produção de crisântemo e da planta ornamental pata-de-

elefante Beaucarnea recurvata não se limita ao mercado da capital rondoniense, também são 

exportados para o Acre.  

A produção de andiroba se constitui como elemento silvicultor peculiar da agricultura 

periurbana. Ela, somada com a do açaí Euterpe spp. e castanha-do-pará Bertholletia excelsa 

tem sofrido redução significativa, mas revela que o Setor Chacareiro foi marcado em passado 

recente pela fase da agricultura periurbana, em função da acelerada expansão citadina na área 

de estudo, com isso tem perdido espaço econômico e espacial, e se conforma gradativamente 

como uma área de AU.  

Isso não quer dizer que a atividade silvicultora não exista na AU e periurbana, porém 

tem maior participação nas áreas rurais. Outro dado perceptível é que a avicultura como a 

silvicultura tem sofrido sensível redução em sua produção. 

Por outro lado, o setor horticultor de folhosas tem ampliado sua produção espacial e 

econômica devido à demanda comercial e do mercado consumidor da capital rondoniense. 

Essas atividades revelam a adequação gradativa da produção agrícola do Setor Chacareiro ao 

mercado consumidor urbano do município.  

Compreende-se que a transição da agricultura de subsistência predominante nos 

primeiros anos de ocupação da terra no Setor Chacareiro, baseada nos legumes, mandioca 

(Figura 22), milho, feijão e arroz têm obtido uma nova função, isto é, para uma agricultura 

comercial com foco em folhosas como a cebolinha, cheiro verde, coentro, alface, dentre outras, 

                                                           
21A bandarra é uma árvore caducifólia de espécie florestal encontrada em Rondônia, Pará, Amazonas, Mato 

Grosso, Bahia, Santa Catarina, Rio de Janeiro e outros. Sua madeira é utilizada na fabricação de brinquedos, 

compensados, dentre outros; possui várias denominações de acordo com os lugares, tais como faveira, ficheira, 

guapurubu, pau-de-vintém, bacurubu, birosca, pataqueira, garapiruvu, bacuruva. Na pesquisa de campo no Setor 

Chacareiro houve registro da ocorrência de uma árvore da espécie cultivada pelo agricultor com altura inferior a 

4,0m e em fase de crescimento.   
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com maior relevância para as verduras destinadas aos temperos de peixes, saladas e outras 

destinações. 

No tocante às técnicas agrícolas foram identificadas as tradicionais e modernas. A 

primeira é familiar e pautada no cultivo com plantio direto no solo, utilização de adubo orgânico 

derivado de folhas, galhos, esterco de galinhas e porcos, controle de praga com aplicação de 

agrotóxicos ou de produtos de natureza ecológica. A irrigação como a irrigação por meio de 

mangueiras a partir da utilização de água proveniente de poços amazônicos (comum, perfurado 

manualmente até a primeira reserva de água próxima à superfície e com profundidade de no 

máximo 20m) ou artesianos.  

 

Figura 22: Agricultor e os cultivos de banana, mandioca, bandarra e outros 

 
        Fonte: Pesquisa de campo. Alves (2016). 

 

A moderna emprega a técnica de hidroponia e exige maior investimento de capital, com 

insumos como adubos, sementes, energia elétrica, abastecimento de água, poços artesianos, 

dentre outros, oposto à tradicional que exige menor aporte financeiro. A técnica de hidroponia, 

na avaliação de Teixeira (2015, p.1) consiste em: 

A hidroponia é um sistema de cultivo em que as plantas se desenvolvem sem a 

utilização de solo, sendo alimentadas através de uma solução nutritiva, ou seja, em 

água, onde são dissolvidos sais contendo os nutrientes essenciais para as plantas. 

No sistema hidropônico, podem ser produzidas hortaliças, frutas, flores, cereais e 

plantas medicinais. Em geral, dá-se o nome de cultivos hidropônicos àqueles em que 

a nutrição das plantas é feita por meio de uma solução aquosa que contém todos os 

elementos essenciais ao crescimento em quantidades e proporções definidas e isentas 

de quantidades elevadas de elementos potencialmente tóxicos. Trata-se de uma 

técnica com bastante aplicação em pequenas propriedades, permitindo uma produção 

mais intensiva. Pode ser feita em áreas urbanas, e em locais com sérias restrições à 

agricultura, como solos muito pobres, regiões áridas, áreas muito inclinadas entre 

outras. Também, tem sido empregada com sucesso em projetos sociais, onde se 

procura resgatar a dignidade e melhorar as condições de vida das pessoas. A 
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hidroponia tem como principais vantagens a economia de tempo e de mão-de-obra; a 

possibilidade de programar melhor a produção; a oferta constante de produtos; a não 

necessidade das operações de preparo do solo para o plantio; o melhor aproveitamento 

dos fertilizantes; a não utilização de máquinas e implementos agrícolas e o trabalho 

mais leve, em comparação com o cultivo em solo. (Sic) 

São raros os agricultores que desenvolvem a técnica de hidroponia (Figuras 23 e 24) no 

Setor Chacareiro, acredita-se que isto decorre em função do elevado capital investido, o 

desconhecimento do emprego e a não prática da técnica da tradição agrícola (Figura 25). 

 

Figura 23: (Mosaico) - Estufa, hidroponia e cultivos no Setor Chacareiro 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo. Alves (2015). 

 

Essa técnica de manejo consome mais energia e água do que a agricultura tradicional, 

porém, tem a vantagem de não sofrer a ação de pragas comuns no cultivo das hortaliças 

manejadas diretamente no solo.  

Tal consideração é explicitada por um dos entrevistados, empresário agrícola 

hidropônico Márcio Fernandes, que assim expõe: “na agricultura hidropônica não dá praga, 

com isso minha produção em verduras (folhosas) tem excelente qualidade, assim abasteço 

supermercados, mercados, restaurante da cidade de Porto Velho, além do que com a boa 

produtividade permite a realização de venda para outras praças consumidoras, como por 

exemplo a alface que envio para a cidade de Manaus, mediante embarque em avião comercial”.  

Pela afirmativa do empresário constata-se que existe mercado consumidor, o que 

caracteriza a viabilidade da produção, a qual garante sua continuidade, vez que obtêm lucro 
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para a manutenção da atividade, de modo que esta possibilita a geração de trabalho e renda, 

além de propiciar a alimentação e segurança nutricional para as populações citadinas de duas 

importantes capitais localizadas na Amazônia e possivelmente outras cidades da região, visto 

que as mercadorias tem circuitos de fluxos que integram o movimento do capital. 

 

Figura 24: (Mosaico): Cultivo e estrutura de produção hidropônica  

 

 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo. Alves (2015). 

 

Por outro lado, a produção proveniente da aplicação de técnicas tradicionais (Figura 25) 

é igualmente relevante, visto atender ao mercado local e reflete as condições econômicas 
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daqueles produtores que não dispõem de grandes capitais para investimento, ou seja, que não 

possuem acesso a financiamentos bancários, de modo que prioritariamente o resultado do que 

produz é para a própria segurança alimentar (autoconsumo) e o excedente para a venda na 

propriedade ou na área imediata à propriedade.   

 

 

Figura 25: Agricultura tradicional – Setor Chacareiro 

 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo. Alves (2015). 

 

Como pode ser constatado nas Figuras 22 a 25 as técnicas de cultivo no Setor 

Chacareiro, em Porto Velho, têm relação direta com às condições socioeconômicas de cada 

agricultor, o que implica diretamente na produção e sua comercialização junto ao mercado local 

e regional. 

Aliado a essas questões, no Setor Chacareiro, existe a prática da avicultura, a qual é 

demonstrada na Tabela 19 que a criação predominante é a de galinhas com 370 cabeças, em 

que somente uma pequena parcela é destinada ao consumo próprio dos moradores, sendo a 
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maior parte comercializada, de modo a suprir a demanda financeira dessas famílias. Durante as 

entrevistas alguns agricultores afirmaram que nos primeiros anos da ocupação de terra, a criação 

de aves era superior ao atual momento, possivelmente pela própria necessidade de alimentação 

e ausência de outros recursos que o mínimo de proteínas animal.  

 

Tabela 19 – Avicultura no Setor Chacareiro 

Criação Frequência (cabeça) % 

Galinha 355 54,62 

Galinha (somente para consumo) 15 2,31 

Pato 80 12,31 

Pato e Galinha 150 23,07 

Peru e Galinha 50 7,69 

Total 650 100,00 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015 e 2016. Org.: Alves (2019). 

 

A retração na produção, conforme relatam, está associada ao desaparecimento e furtos 

de aves, bem como os custos operacionais ficaram elevados, de modo que impediu a expansão 

da atividade. Apesar destes imprevistos, alguns agricultores planejam construir granjas, porém 

se deparam com o problema de pouco capital para investimento como instalações e insumos, 

além de terem que se adequar as exigências sanitárias dos órgãos de fiscalização.  

Adiciona-se ainda a própria situação de falta do título da terra e a legislação ambiental 

e sanitária como barreiras para investir em uma granja. Neste sentido, para uma das entrevistas 

afirma que “há excessos burocráticos como uma “binga” de cigarro que pode contaminar o 

ambiente, com isso faz com o que órgão fiscalizador feche o empreendimento”. 

No Setor Chacareiro, por sua vez verificou-se a existência de produção consorciada, 

como o cultivo de hortaliças, frutas com avicultura (Tabela 20), em que nessa atividade o 

número de casos é menos frequente, em comparação à avicultora isolada, como evidenciado na 

Tabela 19. Outro aspecto relevante diz respeito à prática da policultura como uma das 

características da agricultura familiar. Sobressai-se a associação entre a avicultura, hortaliça e 

fruticultura com 47,36% de ocorrência e também como expressão da atividade policultora. 

 

Tabela 20 – Avicultura consorciada à fruticultura e hortaliças – Setor Chacareiro 

Avicultura e Cultivos Frequência (cabeça) % 

Avicultura e fruticultura 50 galinhas 26,32 

Avicultura, hortaliças e fruticultura 50 perus e 40 galinhas 47,36 

Avicultura, fruticultura, andiroba e bandarra 50 galinhas e patos 26,32 

Total 190 100,00 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015 e 2016. Org.: Alves (2019). 
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A criação de galináceos predomina em relação aos patos e perus. A avicultura está 

associada também aos produtos silvestres como a andiroba (uso medicinal) e a madeira de lei 

bandarra (utilizada para móveis, compensados, dentre outros), o que evidencia a coexistência 

de multiatividades na mesma área produtiva. 

Muitas vezes, a avicultura se apresenta de modo extensivo, ou seja, os animais são 

criados soltos na chácara e se alimentam de pastagem natural. A outra ocorrência de consórcios 

agrícolas entre a avicultura com a fruticultura, com 26,32%. Ressalta-se que os três modos de 

manejos praticados no Setor Chacareiro, a horticultura com a avicultura é a menos frequente, e 

isto se deve pelo fato dos animais se alimentarem de verduras, o que resulta em prejuízos 

econômicos, além do desperdício de trabalho dos produtores. 

Alguns horticultores reclamam da ação das aves dos moradores vizinhos que se 

alimentam de suas plantações, pelo fato dessas, em sua maioria, circularem livremente entre as 

chácaras que são separadas por cercas de arame farpado e mourão, o que facilita a ação desses 

animais. 

Outro aspecto que merece consideração está relacionado à mudança do cultivo e o uso 

do solo agrícola caracterizados em dois períodos específicos: 2007-2008 e 2015-2016. No 

primeiro predominava o uso do solo com o cultivo de legumes, mandioca e grãos (feijão e 

milho), no seguinte a mandioca passa a ser hegemônica e ocorre a retração dos demais legumes, 

os quais perdem seu espaço de cultivo, consequentemente altera-se a organização espacial do 

Setor Chacareiro, fato este motivado pela demanda do mercado consumidor, pelo manejo mais 

fácil e o retorno financeiro ser mais rentável. 

Esta importância pode ser constatada na Tabela 21, em conformidade com as 

observações fornecidas pelos entrevistados, os quais destacam que no Setor Chacareiro a 

produção da mandioca, das folhosas/verduras e frutas diversas como sendo as mais 

significativas. A explicação sobre a opção pelas hortaliças é que esta possui um ciclo menor de 

produção comparada com a mandioca e com as frutas, o que o retorno financeiro e comercial é 

mais rápido (ainda que seja menor em termos de capitalização do produtor) e que atende ao 

circuito econômico do capital.  

Em outras palavras, o agricultor planta, colhe e comercializa a verdura em pouco tempo, 

logo, nessa atividade ocorre a geração de renda mais rápida ao ser confrontada com os demais 

produtos cultivados nas chácaras.  
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Tabela 21 – Produção agrícola – Setor Chacareiro 

Cultivo* Frequência % 

Verduras 22 29,5% 
Mandioca 20 28% 
Frutas diversas 20 28% 
Outras produções 11 14,5% 

Total 80 100% 
* houve mais de uma resposta por entrevistado. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015 e 2016. Org.: Alves (2019). 

 

Ainda existe outro fator que contribui para isso, as verduras são vendidas in natura e 

não necessitam de armazenamento, pois são colhidas e comercializadas no mesmo dia. Para o 

agricultor a produção de folhosas (verduras) exige um investimento reduzido de recursos 

financeiros, visto que não carece de silos para a guarda do produto, todavia, é indispensável os 

meios de transporte para a entregá-lo no comércio, em feiras ou consumidor final. 

A fruticultura encontra-se no 3º lugar em termos de produção agrícola, tanto no ano de 

2007 como de 2016. Dela é produzida a polpa dos frutos de cupuaçu Theobroma grandis e açaí 

Euterpe spp., e comercializada nas indústrias na Zona Leste da cidade, em bairros próximos, 

como o Tancredo Neves; de acordo com um dos agricultores, ele efetua a venda diretamente 

em sua residência para os moradores do Setor Chacareiro ou para clientes de outras regiões da 

cidade. Esses dois produtos são extraídos da silvicultura, e não de cultivos plantados.  

Em termos de produção pecuária no Setor Chacareiro, os dados encontrados durante o 

trabalho de campo são expressos na Tabela 22 e indica que o destaque se refere à avicultura 

(galinhas e patos), enquanto a suinocultura é insignificante em termos de produtores e de efetivo 

animal. Na resposta dos moradores do Setor Chacareiro não é evidenciado a equinocultura, 

todavia, sabe-se de uma propriedade que funciona como haras.  

 

Tabela 22 – Produção pecuária – Setor Chacareiro 

Tipo de criação Frequência % 

Aves 21 52,50 

Suínos 1 2,50 

Outros 18 45,00 

Total 40 100,00 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015 e 2016. Org.: Alves (2019). 

 

A criação de aves é característica dessa área do município. Em conformidade com as 

respostas dos moradores, no decorrer de aproximadamente uma década houve sensível 

diminuição da atividade, em contrapartida, a produção de folhosas teve um vertiginoso 

crescimento. O uso do solo agrícola, concomitantemente com a atividade granjeira sofreu 
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diminuição, em virtude do fracionamento de terras e a expansão do número de residências, ou 

seja, ocorreu incremento populacional.  

Pelos dados da Tabela, a suinocultura tem pequena participação na pecuária e é 

suplantada pela avicultura; os casos mencionados como Outros, enquadram-se e referem-se aos 

agricultores que não exercem atividades pecuaristas (ainda que criem pequenos animais para 

consumo próprio e não para comercialização) e possuem outras atividades econômicas,  

Em relação a experiências anteriores, os dados da Tabela 23 apontam que a maioria dos 

entrevistados tinha obtido conhecimento e vivência na área de agropecuária antes de ocupar o 

Setor Chacareiro. Esses agricultores urbanos possuíam tradição agrícola familiar e rural, ou 

seja, tem trajetória hereditária em que o pai repassa técnicas a seus filhos durante sucessivas 

gerações. 

 

Tabela 23 – Exerceu atividade agropecuária anteriormente? 

Atividade Agropecuária Anterior Frequência % 

Sim 23 57,50 

Não 17 43,50 

Total 40 100,00 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015 e 2016. Org.: Alves (2019). 

 

Este é o caso de um suinocultor rondoniense, filho de imigrante rural mineiro que 

aprendeu a atividade com seu pai, aperfeiçoou o saber em manejo desse animal, além do que 

trabalhava em fazenda que desenvolvia essa prática. Assim, ao fixar residência no Setor 

Chacareiro deu prosseguimento a esse afazer, por considerá-lo rentável e por dominar as 

técnicas de criação e cuidados. 

A experiência agropecuária anterior obtida pelos agricultores se destaca com os 

moradores do Setor Chacareiro, cujas procedências são das regiões Sul, Nordeste e Amazônia. 

Do universo amostral de 40 entrevistados, somente sete deles responderam afirmativamente e 

relataram suas experiências, sendo os procedentes do Paraná (29%), Rondônia (29%), Acre, 

Maranhão e Piau com 14% cada um de participação. Os demais entrevistados (18) que 

aparecem na Tabela 23, como portadores de vivências anteriores na pecuária, se omitiram em 

fornecer informação quanto ao estado onde exerceram tais atividades.  

Relacionado ao desenvolvimento de outra atividade econômica, além daquela exercida 

no meio agrícola, os dados da Tabela 24 apontam que a maioria dos agricultores se vinculam 

somente ao rural. Por outro lado, um contingente de 35% dos entrevistados exerce outros 

trabalhos de natureza urbano e que exige baixa e média escolaridade. Neste grupo encontra-se 
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um diarista e uma professora/instrutora com nível médio de escolaridade, além de servidores 

públicos que desempenham suas funções profissionais. 

 

Tabela 24 – Exercício de outra atividade econômica 

Atividade econômica Frequência % 

Sim 16 35,00 

Não 17 45,00 

Não informado 7 20,00 

Total 40 100,00 

Atividade Exercida*   

Carpinteiro 2 5,00 

Representante comercial 2 5,00 

Artesão 2 5,00 

Professor 1 2,50 

Manicure 1 2,50 

Comerciante 1 2,50 

Diarista 1 2,50 

Servidor público 3 7,50 

Babá 1 2,50 

Vendedor 1 2,50 

Aposentado 1 2,50 

Não informado  26 60,00 

Total 40 100,00 

* houve mais de uma resposta por entrevistado. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015 e 2016. Org.: Alves (2019). 

 

Do universo dos entrevistados encontramos aqueles que desenvolvem atividades na 

cidade, enquanto outros estão na agricultura urbana, simultaneamente com outras profissões. 

Dentre os moradores, encontramos um deles que atua como comerciante e agricultor de folhosas 

(couve, coentro, cebolinha verde e outros) na mesma propriedade, a qual na parte da frente tem 

um estabelecimento comercial (mercearia) e nos fundos a área agrícola (Figura 26). A sua maior 

renda é proveniente da atividade mercantil (Figura 27).  

O entrevistado afirma que “a agricultura gera uma renda inferior e serve como 

complementação de renda para o orçamento de sua família que é composta por sua mulher e 

um filho de dois anos, isso em 2016”.  
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Figura 26: Agricultor e comerciante e seu cultivo de cebolinha verde 

 
Fonte: Pesquisa de campo. Alves (2015). 

 

Figura 27: Mercearia do agricultor e comerciante em frente ao lote agrícola 

 
Fonte: Pesquisa de campo. Alves (2015). 

 

A cebolinha verde é um dos principais cultivos de folhosas que se destaca na produção 

agrícola no Setor Chacareiro, inclusive na área do entrevistado acima descrito, o qual contratou 

um empregado para ajudar nesse plantio e demais folhosas em seu lote. A irrigação ocorre com 

uso da água do poço artesiano que é distribuída por mangueiras, além do que utiliza sombrite 

negro para a proteção de sua horta contra o sol na fase inicial de crescimento das plantas. 

Em menor ocorrência existem os casos de mobilidade do trabalho do entrevistado que 

desempenha duas profissões simultaneamente. Isto consiste numa estratégia para aumentar a 

renda, o orçamento familiar mensalmente e consequentemente para reinvestir na propriedade. 

Um dos aspectos levantados pela pesquisa é apresentada na Tabela 25, o qual relaciona 

a elevada dificuldade de acesso na obtenção do crédito rural ou outro meio de financiamento 

pelos agricultores do Setor Chacareiro, onde somente 15% conseguiram viabilizar e assim 
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promover melhorias em suas propriedades. Apesar disto, a maioria dos moradores produz uma 

agricultura hortifrutigranjeira, o que significa que se aumentasse o acesso ao financiamento, o 

mesmo ocorreria com a produção agrícola, a renda e a oferta de trabalho. 

 

Tabela 25 – Acesso a crédito rural ou outro tipo de financiamento? 

Acesso a crédito rural Frequência % 

Sim 6 15,00 

Não 34 85,00 

Total 40 100,00 

Agente ou tipo de financiamento  

Banco do Povo 4 10,00 

BMG 1 2,50 

PRONAF 1 2,50 

Não possui financiamento  34 85,00 

Total 40 100,00 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015 e 2016. Org.: Alves (2019). 

 

Dentre aqueles que conseguiram crédito rural ou financiamento, este tem como origem 

o Banco do Povo (uma iniciativa do Governo de Rondônia destinada a microcréditos), o 

PRONAF executado pelo Governo Federal e ao BMG como agente privado. Entretanto, 85% 

dos proprietários ou ocupantes do Setor Chacareiro não obteve quaisquer créditos. A 

olericultora G. é uma das agricultoras que foi contemplada com financiamento, mas considerou 

que o recurso disponibilizado não foi suficiente para atender seu empreendimento. 

Dentre as dificuldades para acesso ao crédito se verifica que alguns agricultores do Setor 

Chacareiro produzem somente para subsistência, o que não compensaria contrair dívidas; 

enquanto outros não conseguem por não terem documentos pessoais e nem produção agrícola 

permanente capaz de saldar empréstimo. Existem ainda aqueles que tem receio de contrair 

financiamento e não poder saldar a dívida. Entretanto, a maioria dos agricultores mencionou 

que a falta do título da terra é o grande impeditivo para que possa negociar com os agentes 

financeiros, os quais exigem garantias para a liberação de recursos. 

Estes fatores contribuem diretamente nos dados descritos na Tabela 26, a qual 

caracteriza a existência de baixa participação em programa de projeto agrícola e sua relação 

com financiamento. A maioria dos agricultores do Setor Chacareiro participa do PAA, seguida 

pelo PNAE e Boa Safra. Em menor escala, encontra-se aqueles que se vinculam em programas 

liderados pela EMATER, SEMAGRIC, PRONAF, dentre outros.  

Ao comparar-se o acesso a financiamento ao programa de projeto agrícola, verificamos 

que este é o mais diversificado e oferece mais oportunidade aos agricultores, em termos de 
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participação. O capital por meio do financiamento é fundamental para o desenvolvimento da 

AU, na criação, ampliação, diversificação e verticalização do negócio agrícola. 

 

Tabela 26 – Participação em Programa de Projeto Agrícola 

Projeto agrícola Frequência % 

Sim 10 25,00 

Não 30 75,00 

Total 40 100,00 

Denominação do projeto agrícola  

PAA 5 12,50 

PNAE 3 7,50 

PRONAF 1 2,50 

BOA SAFRA 3 7,50 

Associação de produtores 1 2,50 

EMATER 1 2,50 

SEMAGRIC 1 2,50 

Não participa 25 62,50 

Total 40 100,00 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015 e 2016. 

 

Associada geralmente ao meio rural, a agricultura também pode ser desenvolvida em 

espaços urbanos. A produção de alimentos utiliza-se dos quintais de casa e a transformação 

desses espaços em terrenos produtivos com qualidade e baixo custo é realidade em vários 

municípios do país e até mesmos nas capitais, e contava em 2016 com o apoio da Secretaria 

Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário – SEAD, conforme afirma 

Santos (2017, p.1). 

Para o Coordenador-Geral de Diversificação Econômica, Agroindústria e 

Comercialização da SEAD, Rodrigo Venturin, cabe a Secretaria, identificar as ofertas para 

atender as demandas e dar maiores oportunidades aos agricultores familiares. Esse atendimento 

passa pela assistência técnica de qualidade, o incentivo a formação de organizações, como 

associações e cooperativas e o acesso às políticas de comercialização da produção (2017, p.1). 

Em sua opinião, Venturin destaca que é “de suma importância que esses agricultores 

familiares, dos quais, muitos tentam uma oportunidade nas cidades (que pode ser bem-sucedida 

ou não) tenham o acesso à mesma política como complemento de renda ou como renda 

principal”. Considera ainda que a comercialização institucional é uma oportunidade de mercado 

garantido para agricultura familiar, visto que possibilita aos beneficiários o acesso a alimentos 

mais saudáveis (2017, p.1). 

Para ter acesso aos programas os agricultores familiares precisam ter a Declaração de 

Aptidão ao PRONAF - DAP. O PAA, criado em 2003, é uma ação do Governo Federal para 

colaborar com o enfrentamento da fome e da pobreza no Brasil e para o fortalecimento da 
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agricultura familiar. Utiliza-se de mecanismos de comercialização que favorece a aquisição 

direta de produtos de agricultores familiares ou de suas organizações, além de estimular os 

processos de agregação de valor à produção (SANTOS, 2017, p. 2). 

Neste caminhar, parte dos alimentos é adquirida dos agricultores familiares, assentados, 

comunidades indígenas e demais povos e comunidades tradicionais e distribuídos à população 

em situação de maior vulnerabilidade social. Esses produtos são destinados às entidades da rede 

socioassistencial, aos restaurantes populares, bancos de alimentos e cozinhas comunitárias, 

conforme mencionado pelo autor (2017, p.2). 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, também beneficia os produtores 

da agricultura familiar e prevê o uso de no mínimo 30% dos recursos repassados pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE para a alimentação escolar, na compra de 

alimentos da agricultura familiar para serem servidos nas escolas da rede pública de ensino 

(SANTOS, 2017, p.2). 

Na avaliação do autor supracitado (2017, p.2), o encontro da alimentação escolar com a 

agricultura familiar tem promovido importantes transformações, tanto para o agricultor quanto 

para os alunos das escolas, de modo, que gera alternativas de comercialização, diversificação e 

geração de renda e garante hábitos alimentares mais saudáveis, além de contribuir para um 

melhor desenvolvimento escolar. 

Para 2017, estima-se que o FNDE disponibilizará cerca de R$ 1,20 bilhão para aquisição 

de produtos da agricultura familiar, o que beneficiará agricultores, alunos, municípios, além de 

fortalecer a cadeia de produção e a economia local (SANTOS, 2017, p.2). Apesar de todas as 

considerações descritas até aqui é relevante mencionar que a mudança nas estruturas de poderes 

nas esferas administrativas federal e estadual poderá ter uma série de implicações que afetem 

diretamente essa atividade econômica voltada à agricultura familiar. 

O PAA tem crescido no Setor Chacareiro a cada ano e é coordenado pela EMATER 

Local. Cem agricultores possuem o DAP emitido por esse órgão, entretanto, falta o cadastro de 

outros. O Programa tem o papel importante na ampliação da produção, bem como a fixação do 

agricultor à terra e geração de renda, com o escopo de contribuir para a dinamização da 

agricultura familiar. 

Para além da questão de financiamento e incentivo à produção, é oportuno considerar 

as principais dificuldades enfrentadas pelos agricultores (Tabela 27) mediante à realidade 

vivenciada por eles, os quais caracterizam que a falta do título de terra, energia elétrica confiável 

e insuficiente e falta de água tratada (de responsabilidade da Companhia de Águas e Esgotos 
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de Rondônia–CAERD) constituem-se como os maiores entraves para desenvolver as 

potencialidades e expansão do Setor Chacareiro e dos empreendimentos familiares. 

A falta de acesso à água e energia elétrica afeta a vida cotidiana dos agricultores e 

impacta diretamente na produtividade agrícola. Vale considerar que a deficiência de provimento 

desses serviços decorre em grande parte da proibição referida anteriormente devido à 

determinação do Ministério. 

Tal situação remete e está relacionada ao desejo dos agricultores em ampliar a produção 

agrícola, e grande parte também anseia pela titularidade da terra para dar mais segurança 

jurídica, enquanto expectativa de vida no Setor Chacareiro. Todavia, a frustração é muito 

significativa, em decorrência dos motivos apontados anteriormente, por ser uma área de 

ocupação não reconhecida pela esfera pública. 

 

Tabela 27 – Principal dificuldade enfrentada no Setor Chacareiro 

Dificuldades Frequência % 

Título da terra 9 22,50 

Transportes 2 5,00 

Estrada 7 17,50 

Energia elétrica e água 9 22,50 

Crédito/financiamento 6 15,00 

Maquinário para arar a terra 1 2,50 

Adubo orgânico 2 5,00 

Segurança 1 2,50 

Não informado  3 7,50 

Total 40 100,00 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015 e 2016; Alves (2019). 

 

Ao se buscar compreender a percepção dos entrevistados dos problemas enfrentados no 

Setor Chacareiro, verifica-se que 90% dos problemas citados são destacados pela ordem de 

relevância: a) a falta do título de terra (22,50%); b) as condições precárias das estradas 

(17,50%); c) acesso ao crédito e financiamento (15%); d) a energia elétrica de baixa qualidade 

(13,50%); e) o abastecimento de água (6,50%). Outras problemáticas relacionadas diretamente 

com a produção agrícola também caracterizam o ambiente do Setor, exceto o da segurança 

pública.  

A violência urbana de assaltos, furtos de motocicleta, eletrodomésticos e animais 

(galinhas) é comum na região; ali ocorre ainda a desova de cadáveres humanos, de modo que 

causa medo à população residente. 

Neste sentido, apesar das dificuldades encontradas, percebe-se a resiliência das famílias 

em manter-se fixo à terra como propriedade — ocupada, mas não regularizada perante a lei. Tal 

situação das famílias do Setor Chacareiro é análoga ao descrito por Rodrigues (2001, p.46) ao 
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considerar que: “As ocupações demonstram mais uma vez que a busca de onde e do como morar 

implica a luta pela sobrevivência, pela cidadania, uma capacidade de resistência, que 

desmitificar o mito da apatia dos trabalhadores.”  

A principal luta de muitos dos agricultores do Setor Chacareiro é a obtenção do título 

de terra, visto que continuam ameaçados de despejo e/ou de desocupação por parte do 

proprietário e seus familiares. 

Em relação a este processo e à restituição de posse, a autora (2001, p.45) explica: “Nas 

desocupações está presente em forte aparato policial e é comum a violência para ‘limpar a área’ 

e ‘reintegração de posse’. Assim, ao ocorrer a reintegração trata-se de ‘reintegração de 

propriedade’, porque, na verdade, detêm a posse quem a ocupa. Mas se “reintegra” o símbolo 

de sua posse que é a propriedade.” No caso do Setor Chacareiro, a maioria dos agricultores 

detêm a posse do território, poucos conseguiram entrar em acordo com o proprietário e pagaram 

pelo lote mensalmente, com isso para o poder político, esses continuam como irregulares. 

O poder dos agricultores urbanos do Setor Chacareiro vai além da posse da terra e se 

consolida por meio da organização em associações de agricultores; a sua expressiva produção 

agrícola hortifrutigranjeira na capital se destaca entre as demais áreas produtoras e no 

abastecimento alimentar. Destarte, manifesta-se o poder, o qual para Raffestin (1993, p.52): 

“está em todo lugar, não que englobe tudo, mas vem de todos os lugares”. A ferramenta para 

tal dos agricultores se viabiliza mediante a produção como meio de pressão e resistência, 

articuladas por suas organizações. 

Neste sentido, o autor (2001, p.53) complementa que “Onde há poder há resistência e 

no entanto, ou por isso mesmo esta jamais está em posição de exterioridade em relação ao 

poder”. A resistência dos agricultores chacareiros em manter a terra ocupada e lutar pela sua 

identidade e pertencimento se traduz como uma estratégica de poder. 

O território do Setor Chacareiro com os lotes 1 e 2 se encontra na faixa de expansão 

urbana prevista pela Prefeitura, embora o segundo possui uma parte fora dessa faixa. A 

promoção da regularização fundiária da maior parte desse território é de responsabilidade do 

executivo municipal. Sobre o papel do poder local na normalização fundiária, Fernandes (2006, 

p.259) afirma que: 

Cabe especialmente ao governo municipal de promover o controle do processo de 

desenvolvimento urbano, através da formulação de políticas de ordenamento 

territorial nas quais os interesses individuais dos proprietários de terras e construções 

urbanas necessariamente coexistem com outros interesses sociais, culturais e 

ambientais de outros grupos e da cidade como um todo. Para tanto, foi dado ao 

município o poder de através de leis e diversos instrumentos urbanísticos determinar 

a medida desse equilíbrio possível entre interesses individuais e coletivos quanto à 
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utilização desse bem não renovável essencial ao desenvolvimento sustentável da vida 

nas cidades: o solo urbano. 

O proprietário fundiário, Francisco Militão Mendes cedeu aos moradores do 

adensamento urbano localizado na entrada (início) do Setor Chacareiro, no limite do perímetro 

urbano entre esse Setor e o bairro Jardim Santana, na região da rua Amazonas, todavia, é papel 

da Prefeitura em titular o espaço urbano dos moradores residentes no Lote 1.  

Estas questões foram discutidas com as comunidades do Setor Chacareiro em reunião 

realizada pela Associação do Vale do Sol (Lote 1), presidida pela Senhora Zenaide, e contou 

com a participação do Prefeito Mauro Nazif, do Partido Socialista Brasileiro (PSB) e seu staff 

de secretários no dia de 10 de abril de 2016.  

Na ocasião também estiveram presentes os presidentes das duas associações de 

agricultores para soluções da problemática existentes mediante a reivindicação de seus direitos, 

enquanto cidadãos e produtores agrícolas que contribuem para o desenvolvimento do município 

(Figuras 28 e 29). Também se encontravam o Presidente da Câmara Municipal de Porto Velho, 

o Presidente de Associação de Agricultores em nível estadual e o advogado do Senhor Militão, 

proprietário da terra. 

 

Figura 28: Reunião na Associação Vale do Sol 

 
Fonte: Pesquisa de campo. Alves (2016).  

 

O tema principal da reunião foi sobre a titulação da terra, todavia, outros assuntos 

entraram em pauta para serem discutidos, como por exemplo: a situação precária das estradas 

sem pavimentação, as quais encontravam esburacadas, algumas em precárias condições de 

trafegabilidade por falta de cascalhamento (Figuras 30 e 31), o que impedia o transporte da 

produção agrícola do Setor Chacareiro.  
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Figura 29: Comunidade em reunião da Associação Vale do Sol 

 
Fonte: Pesquisa de campo. Alves (2015). 

 

Em conformidade com o advogado do Senhor Militão e alguns moradores “o 

proprietário da terra tentou a comercialização junto à Prefeitura, mas não foi aceito”. Neste 

caso, seria a melhor mediação do conflito a compra e a distribuição do título de terra aos 

moradores, vez que é aceita por ambas as partes envolvidas. Esta solução foi detectada no 

momento da realização de entrevistas em campo, apresentada por esses sujeitos sociais 

envolvidos na questão.  

A esperança antiga e o interesse de resolução do acesso ao título da terra tem sido 

discutida nas reuniões das Associações dos Agricultores e congrega a participação significativa 

da população local, visto que a problemática alcança a todos os moradores e trabalhadores do 

Setor Chacareiro, em maior ou menor escala.  

As dificuldades de acessar e obter o título da terra, aliada a falta de cascalhamento 

(Figuras 30 e 31), falta de crédito para investimento e outras infraestruturas constituem-se como 

grandes obstáculos para expansão, diversificação e verticalização do Setor Chacareiro. O 

escoamento da produção é enormemente afetado pela dificuldade ou falta de transporte próprio 

ou da associação, além das precárias condições das linhas esburacadas e alagadas. 

No período da seca (ausência de chuvas com dias mais quentes do ano) ou verão 

amazônico (entre maio a outubro) a poeira toma-se absoluta no Setor Chacareiro o que acarreta 

doenças respiratórias à população, enquanto no inverno ou chuvoso (outubro a abril, presença 

de chuvas com dias menos quentes do ano) o trânsito fica difícil em determinados trechos das 

estradas e ruas, seja para a movimentação dos moradores, seja ao escoamento da produção 

agrícola e de modo semelhante dissemina várias doenças, especialmente as parasitárias, vez que 

não existe rede de saneamento.  
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Figuras 30 e 31: Rua e Linha alagadas no Setor Chacareiro 

 
Fonte: Pesquisa de campo. Alves (2015). 

 

Por conta disso, ressalta-se que no inverno o lençol freático fica mais próximo à 

superfície, de modo que aumenta a contaminação dos poços (principalmente amazônicos), dos 

quais a população captura água para atender suas necessidades, como beber, cozinhar, tomar 

banho, dentre outras.  

Constata-se que alguns dos agricultores utilizam o serviço de atravessadores para 

comercializar suas produções; aqueles que não disponibilizam de veículos próprios para o 

atendimento de tal demanda, valem-se de bicicletas ou ainda de serviços de moradores 

desempregados ou mesmo empregados que precisam complementar sua renda familiar. 

Os agricultores que possuem veículos automotivos preferem vender sua produção para 

o intermediário, com isso economizam recursos financeiros relacionados às despesas com o 

desgaste e manutenção de seu bem, visto as péssimas condições das estradas. Deste modo, a 

adoção de tal medida consubstancia como muito mais vantajosa.  

É necessário destacar que a Associação Vale do Sol comercializa a produção de 

determinados agricultores associados que não tem como realizar o escoamento e a venda devido 

às limitações mencionadas anteriormente. Neste caso, paga-se uma quantia inferior a 30% à 

Entidade, o que é ainda assim lucrativo para o produtor, visto que os atravessadores e/ou 

intermediários querem adquirir por um valor bem inferior. Um dos associados comercializou 

mais de 300 quilos de mandioca para o PAA por intercessão direta da referida organização. 

O ideal seria se o agricultor escoasse e comercializasse sua produção, porém mediante 

a inúmeras dificuldades enfrentadas a operação realizada pela Associação com seus integrantes 

possibilita ganhos econômicos para ambas as partes. Poderia ser considerada como um 

mecanismo de economia solidária entre os agricultores, em que um ajuda o outro e vice-versa 

e obtêm renda, logo, sem a cooperação provavelmente não conseguiria obtê-la. 

No que tange à expectativa (esperança) de vida no Setor Chacareiro, na Tabela 28, a 

maioria deseja aumentar, aperfeiçoar a produção agrícola e instalar hortas, visto que suas 
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trajetórias históricas estão centradas e tem profundas raízes no meio rural, de modo que buscam 

a melhoria da qualidade do modo de viver, bem como passar às futuras gerações o aprendizado 

e um espaço mais digno para resistir na atividade econômica ou ainda para alcançar objetivos 

maiores, como habitação, faculdade dos filhos, por exemplo. 

A preocupação dos agricultores com os problemas cotidianos e projetos de vida está 

relacionada com a produção agrícola e a própria sobrevivência baseada nessa atividade 

econômica. O pensamento está imbuído no mundo agrícola, sendo que para os mais idosos, 

principalmente, não há expectativa de mudança de profissão, de modo que é perceptível a 

tradição e resistência dos chacareiros. 

 

Tabela 28 – Expectativa de vida no Setor Chacareiro 

Expectativa de vida Frequência % 

Conseguir crédito 2 5,00 

Montar uma granja de galinhas 2 5,00 

Melhorar de vida 1 2,50 

Conseguir um sítio maior 2 5,00 

Conseguir pagar a terra 2 5,00 

Aumentar e melhorar a produção agrícola 10 25,00 

Montar horta e/ou viveiro 4 10,00 

Obter assistência do poder público 1 2,50 

Crescimento financeiro 1 2,50 

Construção da casa do mel 1 2,50 

Nenhuma 4 10,00 

Não opinaram 10 25,00 

Total 40 100,00 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015 e 2016; Alves (2019). 

 

Destarte, verificou-se que apenas 5% dos moradores compraram as suas terras 

diretamente com o proprietário Senhor Militão por intermédio do advogado nomeado por ele. 

Pelos dados levantados em campo constatou-se que a imensa maioria dos agricultores possui 

baixa renda que atinge no máximo três salários-mínimos, o que dificulta a aquisição de 

propriedade.  

Neste sentido, seria necessário a atuação do Poder público com o objetivo de 

implementar a regularização fundiária por meio das reformas agrária e urbana, bem como 

desenvolver políticas de estímulo à produção e à fixação das famílias no Setor Chacareiro, o 

que implica ainda na implantação ou melhoria da infraestrutura que atenda o conjunto de 

agricultores. 

No artigo 3º, VII, do Plano Diretor do Município de Porto Velho está previsto a 

regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda. Além 
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desse procedimento o referido instrumento normativo menciona áreas periféricas destinadas à 

agricultura urbana, caso seja concretizado, isto permitirá a concessão do título de terra, políticas 

públicas agrícolas e sociais, tais como: acesso a crédito rural, assistência técnica, escola, posto 

de saúde, transporte, dentre outras infraestruturas, as quais resultarão em benefícios à 

população. 

É imperativo destacar que o documento do PNUD (2015) apresenta como desafio para 

superar vários dos problemas da humanidade os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável-

ODS e Objetivos do Milênio–ODM propostos durante a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável – Rio+20 para serem aplicados em todo Planeta.  

O Brasil é um signatário desse Acordo que traçou os Objetivos e a Agenda 2030. Tais 

medidas de intenção dizem respeito, dentre outros elementos, à agricultura de baixo impacto 

ambiental. No aspecto que trata sobre essa atividade econômica, um dos ODS visa: “2- Acabar 

com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura 

sustentável”.  

Uma das metas a ser alcançada pelos agricultores no Setor Chacareiro é a produção 

agrícola sustentável; alguns dos moradores desenvolvem tal prática, porém outros ainda 

empregam uso de agrotóxico no combate a pragas desde o processo da produção até a colheita. 

Para tanto, entende-se que existe a necessidade do Poder público em ampliar a assistência 

técnica e facilitar o acesso aos produtos ecológicos para o manejo dessa importante atividade 

econômica. A Agenda 2030 por meio do ODS possui o intento, na meta 2.3, de:  

Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de 

alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, 

pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra, outros 

recursos produtivos e insumos, conhecimentos, serviços financeiros, mercados e 

oportunidades de agregação de valor grande emprego não agrícola (IPEA, 2015, p.1). 

As Nações Unidas e os países formularam a Agenda 2030 com o propósito comum a ser 

traçado individualmente pelos Estados signatários com metas de se alcançar a sustentabilidade, 

combater à fome e pobreza no mundo. Tanto o Poder Público, como as empresas e a sociedade 

civil deveriam caminhar nesse sentido proposto, com vista a superar tais problemáticas e ao 

mesmo tempo oportunizar a oferta de alimentos saudáveis.  

Esse conjunto de iniciativas parece ser evidente como integrante dos sonhos dos 

agricultores urbanos do Setor Chacareiro, os quais buscam: a) aumentar a produtividade 

agrícola; b) obter o título da terra; c) conseguir financiamento; d) dispor de transporte; e) contar 

com infraestrutura (boas estradas, saneamento básico, educação, saúde, energia, dentre outras); 
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f) garantir assistência técnica suficiente e de qualidade; g) conseguir outras melhorias que 

implique diretamente na elevação da qualidade de vida.  

A respeito de uma vida melhor para a coletividade no mundo globalizado, Harvey 

(2000) discute a questão do espaço de esperança a ser construído pela coletividade no momento 

de individualidade capitalista como alternativa de sobrevivência da espécie humana.  

Isto se constitui como os espaços da esperança das pessoas que se cansaram de esperar 

pelo Poder Público, como no caso do Setor Chacareiro. A globalização é um campo de luta, de 

conflitos, em que os desfavorecidos para enfrentar essa situação, necessitam da construção de 

uma política de coletividade e de permanente reinventar. 

Ao lado da perversidade, da exclusão e de outros desdobramentos sociais, políticos e 

econômicos, a globalização oferece grandes oportunidades, o que inclui os agricultores urbanos 

e periurbanos, visto que com a utilização de ferramentas tecnológicas é possível estabelecer 

relações comerciais com uma infinidade de lugares e povos distintos.  

Dentre as estratégias enumera-se algumas delas como relevantes para se alcançar tais 

objetivos: a) fortalecimento para a governança das associações de produtores, o que inclui o 

estabelecimento de intercâmbio com outras entidades; b) criação de marcas comerciais próprias 

que enfatizem a qualidade, origem e padronização da produção; c) estabelecimento de redes de 

economia solidária em âmbito local, regional, nacional e internacional; d) inserção e 

valorização da mulher como partícipe do processo produtivo; e) diversificação e verticalização 

da produção; f) utilização do marketing como produto amazônico que contribui para a 

minimização das mudanças climáticas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O Setor Chacareiro tem passado por um intenso processo de urbanização e luta pela 

sobrevivência, além da histórica situação de litígio, soma-se a isto as dificuldades de 

infraestrutura locais e de produção, a pressão da especulação fundiária e imobiliária, em virtude 

da expansão da cidade. Apesar destas e outras inúmeras adversidades vivenciadas pelos 

agricultores no seu cotidiano, esse espaço se destaca como a principal área de horticultura da 

capital Porto Velho. 

Em conformidade com os agricultores e os Presidentes das Associações do Setor 

Chacareiro, o principal problema enfrentado pelos agricultores está relacionado à falta do título 

de propriedade da terra, de modo que limita a obtenção de crédito e financiamento, a 

acessibilidade a benefícios e direitos, bem como a segurança psicológica e financeira na 

expansão da sua produção agrícola. 

A maioria dos agricultores é de origem rural e imigrante, cujo processo ocorreu entre 

duas ou três etapas migratórias, até os dias atuais. Tais características representam o retrato dos 

agricultores rurais de Rondônia, de maneira que se configura como um dos aspectos sociais 

coincidentes entre a agricultura urbana e agricultura rural no estado. 

Outras características dos agricultores do Setor Chacareiro são o predomínio da 

agricultura familiar, a baixa escolaridade e os baixos indicadores sociais de desenvolvimento 

humano. A agricultura familiar é a marca desses produtores, em que a maioria percebe menos 

de dois salários-mínimos mensais, outros a metade disso, mas se verifica casos em que a 

remuneração é superior a cinco salários-mínimos. 

A questão da baixa escolaridade é pertinente e destaca-se que o ensino fundamental 

incompleto ocorre entre a maioria dos agricultores, o que implica diretamente na dificuldade de 

sua inserção no mercado de trabalho local. Por isso, a AU se coloca como um meio estratégico 

de sobrevivência, tanto na geração de renda e emprego como na segurança alimentar e combate 

à fome. 

Os agricultores possuem um pertencimento identitário e se percebem como moradores 

de área rural, apesar da maioria residirem na faixa de expansão urbana até cinco quilômetros 

do perímetro citadino e desenvolver atividades de cunho familiar da AU. 
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A luta pela ocupação de terra e o desempenho das atividades agrícolas se revelam como 

promotoras da resistência e identidade cultural camponesa na área urbana de Porto Velho, 

forjada em estratégias que implicam a própria sobrevivência. 

As atividades agrícolas centradas na horticultura e no cultivo de árvores frutíferas, a 

ocorrência majoritária da relação cidade-cidade no que se refere à circulação de pessoas e 

mercadorias definem o espaço da modalidade de AU, ainda que esta se localize na periferia e 

uma pequena região rural, a dos Periquitos no Setor Chacareiro. 

Portanto, a AU desenvolvida no Setor Chacareiro se caracteriza como familiar, e está 

alicerçada especialmente na produção de hortaliças e praticada em sua maioria por imigrantes 

de baixa renda que vivenciaram mais de duas etapas migratórias em busca de terra e 

oportunidades de viverem com mais dignidade, enquanto cidadãos. 

Apesar do insuficiente financiamento e precária infraestrutura para o desenvolvimento 

agrícola, em virtude, da falta do título da terra, os agricultores se destacam em produção e 

contribuem por meio do abastecimento e segurança com a comercialização de sua produção no 

mercado consumidor de Porto Velho, de outras cidades de Rondônia e de estados vizinhos. A 

relevância da AU dos chacareiros é representada pela produção de hortaliças que abastece 30% 

do mercado consumidor da capital rondoniense. 

Outro dado importante é que mais de 60% dos chacareiros da zona Leste, são migrantes 

de todas as regiões brasileiras, inclusive daqueles naturais do interior rondoniense, os quais se 

dedicam à criação de pequenos animais, ao cultivo de hortaliças, da mandioca, do milho, da 

floricultura e de outros gêneros de primeira necessidade. A AU é caracterizada pela mão de 

obra familiar, da qual integra os posseiros. 

No Plano Diretor de Porto Velho de 2008 foi previsto que um dos destinos do uso solo 

urbano localizado na periferia da capital é para o desenvolvimento da AU em chácaras, todavia, 

a regularização fundiária do Setor Chacareiro depende da tomada de decisão unilateral e/ou 

conjunta dos governos municipal, estadual e federal, assim como do poder judiciário, visto 

existir a situação de litígio. 

A relação campo-cidade pouco marca o Setor Chacareiro, enquanto a da cidade-cidade 

configura a área de estudo em função do trabalho, comercialização dos produtos agrícolas, 

compra de sementes, suprimentos e equipamentos se processa entre esse Setor Chacareiro e a 

área urbana de Porto Velho com seus respectivos bairros, sobretudo os adjacentes e na Zona 

Leste. 
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A contribuição desta dissertação se deu no sentido de entender como se (re)configura o 

espaço promovido pela agricultura urbana e periurbana de Porto Velho, notadamente do Setor 

Chacareiro, onde procurou-se conhecer as motivações e expectativas de se produzir em 

determinada porção citadina dentro de condições muito adversas até mesmo para a 

sobrevivência. 

Entende-se e compreende-se o papel desempenhado por esses agricultores familiares 

urbanos que tem ao longo dos anos desafiado à lógica para produzir e ainda que estejam na 

invisibilidade social e economicamente, contudo contribuem de modo significativo para o 

abastecimento do mercado consumidor com a oferta de produtos de boa qualidade.  

Por outro lado, constata-se a ausência de políticas públicas — até por conta das 

limitações impostas, por ser uma área de ocupação litigiosa — o que condena os moradores do 

Setor Chacareiro a enfrentar inúmeros problemas, de modo que a ascensão como cidadão torne-

se ainda mais complexa. 

Considera-se que para esses agricultores familiares urbanos é indispensável o apoio do 

poder público, bem como a viabilização de parceiras local, regional, nacional e até mesmo 

externa para que possam debelar as problemáticas existentes. Reitera-se que um dos caminhos 

possíveis para enfrentamento das questões que os afligem deverá ser o de fortalecimento interno 

por meio das representações associativas e de cooperação entre os moradores do Setor 

Chacareiro. 

Pensa-se que a melhoria e aumento da produtividade do Setor Chacareiro, com a geração 

de trabalho e renda beneficiará não somente os agricultores familiares urbanos, mas a toda 

sociedade citadina da capital rondoniense que poderá adquirir produtos de qualidade superior, 

sustentável e ecologicamente saudável. Para tanto, um longo caminho deverá ser percorrido, 

visto que necessita de mudanças de comportamentos e atitudes de cada segmento populacional. 

No que se refere às perspectivas de novos trabalhos na AU de Porto Velho existe um 

amplo campo de pesquisa devido à carência de estudos e dados. Há a necessidade de se mapear 

as áreas de AU, o cinturão verde no entorno da cidade, acrescenta-se a isto o registro histórico 

do surgimento e evolução espacial das áreas de AU e periurbana, nas áreas mais antigas de 

ocupação se encontra poucos pioneiros que possam transmitir a memória local de primeira 

versão.  

Nas pesquisas de campo e em diálogo com a ex-Presidente da Associação Vale do Sol, 

em janeiro e fevereiro de 2021, foi mencionado que ocorreram poucas mudanças da situação 

agrícola e de infraestrutura do Setor Chacareiro entre os anos de 2015 e 2021, de modo que 
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persistem muitas questões pendentes de solução. Deste modo, são apresentadas algumas 

sugestões que podem contribuir para a melhoria das condições do Setor Chacareiro, tais como: 

1. Concessão do título de propriedade aos moradores para a expansão do setor agrícola. 

O conflito fundiário existente no local que se arrasta há mais de 20 anos pode ser 

resolvido pela compra da terra do proprietário pelos órgãos competentes, como: 

INCRA, Prefeitura Municipal de Porto Velho ou Governo do Estado e distribuído 

aos moradores mediante o processo de reformas agrária e urbana;  

2. Ampliação da assistência técnica da EMATER e outros órgãos responsáveis pelo 

setor agrícola direta ou indiretamente. A EMATER atende a 100 agricultores, os 

demais (mini produtores) não contam com esse serviço, devido à falta de 

engenheiros agrônomos e técnicos. O pessoal técnico pode atender os agricultores 

por ruas e linhas, visto que, nem todos estão filiados nas três associações existentes; 

como a assistência é realizada com a Associação de Agricultores, mas não atende a 

todos os agricultores, com isso também não recebem calcário da Prefeitura para a 

correção da acidez do solo. A filiação é espontânea, os associados necessitam pagar 

mensalidades, todavia, os mais carentes não possuem renda suficiente para atender 

este requisito; 

3. Na pesquisa de campo foi detectada a produtividade agrícola de agricultores carentes 

que trabalham com a policultura e precisam de incentivo agrícola, como o crédito 

rural, financiamento e outros benefícios. Aqueles que já tiveram financiamento 

desejam ampliar, diversificar, verticalizar a produção e abrir granja mas não 

possuem recursos econômicos suficientes, além de ter que cumprir com as altas 

exigências sanitárias animal e vegetal; 

4. Há necessidade de ser pavimentada as ruas e linhas do Setor Chacareiro que se 

encontram muito esburacadas, com vários pontos de alagação, e no período da seca 

gera muita poeira, dificulta muito o tráfego no local; 

5. No entorno da cidade existe um cinturão verde hortifrutigranjeiro que enfrenta 

diferentes problemas de infraestrutura ou não, mas que clama por uma política 

pública agrícola e maior apoio governamental para sua expansão de produção. É 

oportuno implementar políticas públicas da AU e periurbana com o apoio da lei 

federal específica para o setor, a qual poderia contribuir para a melhoria da situação 

agrícola, ainda que parcialmente; a lei traz uma linha de financiamento a produção 
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da AU, e tem sido utilizada por prefeituras de outras Unidades da Federação, 

principalmente das regiões Sudeste e Sul; 

6. Necessidade de cursos de formação e capacitação dos agricultores do Setor 

Chacareiro para que assim possam aumentar a produtividade, diversificar a 

produção; 

7. Fomento para verticalização (industrialização), criação de marcas próprias, com isso 

agregar valores à produção dentro dos padrões de qualidade, com isso possam 

oferecer um produto mais competitivo; 

8. Promoção de ações para o fortalecimento das Associações de Agricultores do Setor 

Chacareiro, mediante celebração de convênios, acordos de cooperação com órgãos 

públicos, universidades, faculdades e organizações da sociedade civil, inclusive com 

vista ao estabelecimento de redes de economia solidária locais, regionais, nacionais 

e internacionais. 

Mediante a essas sugestões, espera-se pela tomada de decisões daqueles que tem o poder 

de transformar e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população do Setor 

Chacareiro, visto sua relevância social e econômica no desenvolvimento do município, de modo 

que seja operacionalizado processos que permitam modificar a estrutura existente, reordenar o 

espaço como forma, e, consolidar as funções da AU e periurbana de Porto Velho. 

Esta é a contribuição da dissertação e espera dias melhores para esses incansáveis e 

valorosos agricultores do Setor Chacareiro, que mesmo invisíveis para a sociedade, tem uma 

grande importância no município de Porto Velho. Nossa gratidão! 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – AGRICULTURA FAMILIAR DO SETOR CHACAREIRO DE PORTO VELHO 

TEM ALTA PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS 

    

ORGÂNICOS 

Agricultura familiar do setor chacareiro de Porto Velho tem alta produção de hortaliças 
 
29 de maio de 2018 | Governo do Estado de Rondônia 

 
O produtor chega a colher até 600 maços de cheiro verde por dia; toda produção é encaminhada para feiras e 

mercados. 

 

Abastecendo cerca de 40% do mercado porto-velhense, o setor chacareiro da capital domina a 

produção de hortaliças, principalmente as folhagens que vão à mesa do cidadão. 

Segundo o agrônomo da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Luiz Gonzaga, 

a produção de batatas, mandioca e cará, por exemplo, é mais tímida para os pequenos produtores da 

agricultura familiar. 

 “Em dois hectares de terra, com uma cultura própria familiar, eles produzem cheiro-verde, coentro, 

couve, quiabo, batata doce, abobrinha, entre outras hortaliças de mais ‘fácil’ trato. Mas não é um cultivo 

qualquer. O trabalho é ininterrupto, manual e o investimento em adubos e melhoramento da terra com 

calcário, além da mão de obra pesada, são fatores muito importantes para o resultado da empreitada”, 

considera o agrônomo. O profissional garante que a produção é orgânica, sendo uma das poucas propriedades 

a consumir tão pouco inseticida contra a infestação de pragas. 

 Com a área de 100×200 metros, a Chácara Santos é um modelo típico de agricultura familiar, onde 

os produtores são o casal proprietário da terra e dois sobrinhos que trabalham no local. Há sete anos seu 

Geneci Policarpo dos Santos com a esposa, Maria Helena, começaram a investir nas hortaliças. “Através da 

associação local, que fez o contato com a Emater, que começou a dar a assistência aos produtores da área. 

Sempre orientando e encontrando as possibilidades de escoamento da produção, como o Programa de 

Aquisição de Alimentos, que incentiva a agricultura familiar”, conta. 

http://data.portal.sistemas.ro.gov.br/2018/05/Alimento-Terra-28.05.18-Fotos-Frank-N%C3%A9ry-6.jpg
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Abobrinha e quiabo também fazem parte da produção da Chácara Santos.  

 Esterco orgânico, calcário e muita água na irrigação são os investimentos mais necessários para o 

melhoramento da terra, e um fertilizante que já afasta os insetos e pragas das folhagens é aplicado com 

frequência na plantação para manter o cultivo saudável e com mais qualidade. 

 A produção nem precisa ser entregue pelo produtor, pois os feirantes e comerciantes buscam o 

produto no local. Somente de cheiro verde, seu Geneci tira de 500 a 600 maços por dia. De todas as despesas 

e pagamento da mão de obra dos sobrinhos, o produtor lucra mensalmente de R$ 2 mil a R$ 2,5 mil. 

 Pelo PAA, o valor por entrega de cotas é de R$ 2,5 mil. A Emater é responsável pela organização 

do projeto e cadastramento dos produtores, designando a quantidade de cada produto a ser entregue. A única 

máquina utilizada pelos produtores da Chácara Santos é um traturito, para revolver a terra. “Quando eu 

comecei aqui, eu tinha outro trabalho, chegava às 5 horas da manhã, e começava a fazer os canteiros. Não 

tínhamos energia, apenas o poço. Puxava os baldes de água manualmente para aguar a horta. Agora já fizemos 

o sistema de irrigação, de forma muito simples e estamos crescendo a nossa produção”, conclui o produtor. 

 

Fonte 
Texto: Vanessa Farias 

Fotos: Frank Nery 

Secom - Governo de Rondônia 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1: MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO SETOR CHACAREIRO PORTO VELHO-RO
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APÊNDICE 2: CARTA IMAGEM DE ALTIMETRIA DO SETOR CHACAREIRO 
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APÊNDICE 3: MAPA DE PLUVIOSIDADE MÉDIA ANUAL – SETOR CHACAREIRO 

 
 



 

153 
 

 

APÊNDICE 4: MAPA DE APTIDÃO AGRÍCOLA – SETOR CHACAREIRO 
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APÊNDICE 5: SOLOS DO SETOR CHACAREIRO 
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APÊNDICE 6: CARTA IMAGEM 2004 – SETOR CHACAREIRO 
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APÊNDICE 7: CARTA IMAGEM DO SETOR CHACAREIRO - ANO  2004 
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APÊNDICE 8: CARTA IMAGEM 2004 – SETOR CHACAREIRO 
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APÊNDICE 9: CARTA IMAGEM 2009 – SETOR CHACAREIRO 
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APÊNDICE 10: CARTA IMAGEM 2015 – SETOR CHACAREIRO 

 
 

 


