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RESUMO 
 
A pesquisa que se apresenta compreende o estudo da temática Agricultura Urbana 
voltada para a produção de hortaliças comerciais na cidade de Jataí, localizada no 
Sudoeste do Estado de Goiás. O estudo inclui como objetivo identificar o perfil dos 
agricultores urbanos e espacializar as áreas de produção na cidade. Para tal 
compreensão, a pesquisa foi desenvolvida mediante as seguintes atividades: 
levantamentos bibliográficos, aplicação de entrevistas semi estruturadas com os 
agricultores do perímetro urbano e trabalho de campo, a fim de verificar o 
funcionamento desta prática na referida cidade. Pelos dados coletados verificou-se 
que é possível encontrar na cidade de Jataí características rurais dentro do urbano, o 
que pode ser reflexo do camponês que foi expulso do campo e se “refugiou” na cidade, 
trazendo consigo costumes característicos do espaço rural, compondo a configuração 
do espaço urbano. Diante dos caminhos traçados pela pesquisa, identificou-se que o 
perfil do agricultor urbano de Jataí está dentro da hipótese do trabalho, uma vez que, 
por meio das entrevistas e dados coletados, foi possível verificar que os mesmos ou, 
a sua maior parte, são migrantes do ambiente rural e de outras regiões. Assim, vieram 
para a cidade de Jataí em busca de trabalho, porém, como na maioria os casos tais 
indivíduos não possuem qualificação, se alinharam às atividades que lhe cabiam, no 
caso a agricultura urbana. Constatou-se também que o maior tempo de exercício da 
atividade é de 19 anos. Também foi possível verificar dois perfis de agricultores, sendo 
o primeiro com finalidades comerciais e que vêem na agricultura urbana uma 
oportunidade de negócios lucrativos e o segundo apresenta faixa etária que se 
sobressai a 60 anos ou mais, os quais relataram as experiências de vida no meio rural 
e tempo de prática da atividade na cidade de Jataí, o que reforça a hipótese da 
pesquisa.  
 
Palavras-chave: Agricultura urbana, hortaliças, Jataí-GO. 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

This research includes the study of the Urban Agriculture theme for the production of 
commercial vegetables in the city of Jataí, located in the Southwest of the State of 
Goiás. The objective of this study is to identify the profile of urban farmers and to 
spatialize production areas in City. For this understanding, the research was developed 
through the following activities: bibliographical surveys, application of semi structured 
interviews with the farmers of the urban perimeter and field work, in order to verify the 
operation of this practice in the city. Based on the data collected, it was possible to find 
rural characteristics in the city of Jataí, which may be a reflection of the peasant who 
was expelled from the countryside and "took refuge" in the city, bringing with him 
characteristic customs of the rural area, urban space. In view of the paths traced by 
the research, it was identified that the profile of the urban farmer of Jataí is within the 
hypothesis of the work, since, through interviews and data collected, it was possible to 
verify that the same or, for the most part, are migrants from the rural environment and 
from other regions. Thus, they came to the city of Jataí in search of work, however, as 
in most cases such individuals do not have qualification, they aligned themselves with 
the activities that fit them, in this case urban agriculture. It was also verified that the 
greatest time of exercise of the activity is 19 years. It was also possible to verify two 
profiles of farmers, the first one with commercial purposes and who see in urban 
agriculture a lucrative business opportunity and the second presents an age group that 
stands out to 60 years or more, which reported the experiences of life in the middle 
rural and practice time of the activity in the city of Jataí, which reinforces the hypothesis 
of the research. 
 
Keywords: Urban agriculture, vegetables, Jataí-GO. 
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INTRODUÇÃO2 

 

Os avanços científicos ocorridos nas últimas décadas modificaram as formas de 

consumo e produção em todo mundo, estas mudanças trouxeram múltiplos modelos 

de negócios. Diante disso, a configuração da malha urbana no século XXI seguiu essa 

tendência e é perceptível uma heterogeneidade de uso e ocupação no espaço das 

cidades, no qual pode-se notar desde indústrias modernas a pequenas chácaras 

dividindo esse tecido urbano. 

As alterações que ocorrem na forma do espaço são mais expressivas nas 

cidades, porque as mesmas não são formadas apenas pelos equipamentos e pela 

paisagem natural, também são constituídas por pessoas que vivem nesse espaço 

(LINCH, 1997). Neste sentido, a dinâmica da paisagem urbana sofre modificações 

constantes devido às interações entre a tríade homem-natureza-espaço. 

As cidades não podem ser consideradas como um simples aglomerado urbano 

e sim um sistema aberto, onde há ordem e desordem dos elementos que estão 

presentes nelas. Nesse processo é comum a ocorrência de práticas rurais no urbano, 

a chamada agricultura urbana (AU), que corresponde às atividades agrícolas 

desenvolvidas nas cidades. 

Conforme Mougeot (2001), a AU caracteriza-se como estratégia de reprodução 

social, em que os sujeitos envolvidos residem na área urbana e articulam com o 

mercado através de atividades agrícolas. Assim, a AU é entendida como uma 

atividade típica do meio rural desenvolvida dentro do perímetro urbano e refere-se a 

cultivos de plantas (hortaliças, frutíferas, ornamentais, ervas aromáticas e medicinais 

etc.) e criação de animais (abelhas, peixes, cabras, suínos, aves, bovinos, equinos, 

coelhos etc.). 

Nesse sentido, os sujeitos cultivam, produzem, criam, processam e distribuem 

uma diversidade de produtos alimentícios, utilizando-se de recursos humanos, 

materiais, produtos e serviços encontrados dentro ou ao redor da área urbana 

(MOUGEOT, 2001).  

Segundo o respectivo autor, o que distingue a agricultura rural da urbana é a 

ligação que essa tem com o sistema econômico e ecológico das cidades. Mougeot 

                                                 
2Dissertação elaborada em conformidade com as orientações da Associação Brasileira de Normas 
Técnica (ABNT):NBR 14724 (2011); NBR 6023 (2002); NBR 6024 (2012); NBR 6027 (2012); NBR 6028 
(2003) e NBR 10520 (2002). 
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(2001) retrata que essas práticas geralmente ocorrem em pequenas áreas como 

quintais, terrenos e pátios – espaços privados, comunitários e públicos não 

urbanizados – e destina-se, sobretudo, a uma produção de uso e consumo próprio ou 

para a venda em pequena escala nos mercados locais. 

Nesse contexto, a prática da AU cria uma conexão direta com os consumidores 

da cidade, causando impactos que, positiva ou negativamente, incidem exatamente 

sobre a ecologia urbana, pois integra o sistema alimentar local ao gerar uma 

competição por terra com outras funções urbanas, o que pode ser influenciada ou não 

por políticas, planejamentos urbanos e outras práticas e ações. 

As práticas da AU ocorrem em várias cidades do mundo, inclusive na América 

Latina. É desenvolvida socialmente por indivíduos que estabelecem relações 

econômicas que visam proporcionar autonomia e auxílio na renda de quem a pratica, 

comercializando a produção. Além disso, pode ser entendida como uma expressão 

cultural nas cidades, visto que esta prática resgata valores históricos do campo, por 

meio da qual ainda é possível observar uma variável ambiental como parte do 

processo (uma relação de contato e preservação da natureza). 

Nota-se uma ampliação no que tange à discussão da temática sobre a AU, com 

o envolvimento em diferentes áreas do conhecimento, com pesquisas acadêmicas 

relacionadas ao tema, presentes em diversos estudos de geógrafos, historiadores, 

antropólogos, sociólogos, economistas, agrônomos e outros. Destaque para o estudo 

pioneiro clássico de Ana Maria de Souza Mello Bicalho (1996). 

Em relação ao espaço urbano de Jataí-GO, no entanto, ainda não há estudos 

científicos direcionados à AU, face a esta premissa, enxerga-se uma necessidade de 

uma abordagem sobre este viés da ciência geográfica. O presente estudo buscou 

abranger as hortas urbanas de cunho comercial da respectiva cidade. 

O município de Jataí-GO está localizado na microrregião Sudoeste de Goiás. De 

acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), possui uma 

área de 7.174, 228 km², fazendo divisa com os municípios de Aparecida do Rio Doce, 

Caçu, Caiapônia, Itarumã, Mineiros, Perolândia, Rioaaa Verde e Serranópolis (Mapa 

1).  
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Fonte: SIEG, 2010 
Organização: ROCHA, J. R. R. (2016). 

 
A posição geográfica da área urbana de Jataí é pontuada pelas coordenadas 

correspondente à latitude: 17º 52' 53” SE e de longitude: 51º 42' 52” W. O município é 

um importante polo do agronegócio goiano, fazendo uso de diversas rodovias federais 

e estaduais que fornecem saídas para os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul, Minas Gerais e São Paulo. As principais rodovias federais e estaduais que cortam 

o município são as BR 364, 060 e 158 e as GO 184 e 020.  

As rodovias são destinadas a diferentes fluxos, o qual está ligado, 

principalmente, ao transporte de grãos e carnes produzidas na região, voltados à 

exportação, como também a Central Estadual de Abastecimento (CEASA) que está 

localizado na capital Goiânia-GO, a aproximadamente 320 km de Jataí, fator que 

dificulta e encarece os produtos hortifrutigranjeiros comercializados no município.  

Conforme dados do Censo Agropecuário realizado no ano de 2006 e publicado 

posteriormente pelo IBGE (2009), é possível observar que a agricultura familiar é 

responsável por 75% dos alimentos voltados para alimentação dos brasileiros. No 

entanto, não existem dados específicos ou consolidados sobre a agricultura urbana. 

Por isso, torna-se necessário e relevante compreender essa atividade comum 

nas cidades, atividade que pode propiciar alimentos com maior qualidade e, 

Mapa 1 – Jataí (GO): Localização do município e da área urbana 
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simultaneamente, ser uma fonte de renda aos praticantes, além da possibilidade de 

se tornar uma opção a ser inserida no Plano Diretor a fim de gerar melhorias no 

planejamento urbano.  

O estudo se deu através da ótica da ciência geográfica por meio da qual buscou-

se uma compreensão holística do tema. Para tal compreensão, especificamente, 

intentou-se: 

a) Localizar espacialmente as atividades de agricultura urbana para a produção 

de hortaliças comerciais no perímetro urbano de Jataí, Goiás; 

b) Caracterizar o perfil socioeconômico dos agricultores urbanos de Jataí; e 

c) Identificar as relações socioespaciais de produção e comercialização 

referentes às atividades hortícolas em Jataí, Goiás. 

A hipótese que se levanta é que Jataí possui agricultores urbanos que 

contribuem com o abastecimento de alimentos nos mercados e feiras da cidade e esse 

fato pode ocorrer em diferentes lugares, não configurando propriamente uma regra, 

nem tornando Jataí uma exceção, apenas constituindo uma parte da totalidade. 

Esse cenário leva a indagações importantes para a pesquisa: 1) a agricultura 

urbana contribui positivamente na produção de alimentos voltados para a população 

jataiense? 2) esses agricultores são oriundos do rural? 3) são agricultores idosos e a 

família é o núcleo da produção? 

A partir dos questionamentos e a fim de atingir-se as propostas dos objetivos, 

definiu-se estratégias metodológicas. A metodologia utilizada baseou-se na pesquisa 

quantitativa e qualitativa. De acordo com Minayo e Sanches (1993) a pesquisa 

quantitativa possui como campo de atividade e foco trazer a busca de dados, 

parâmetros e tendências observáveis. Sendo útil para um ponto de vista social, 

gerando grandes agregados de dados e conjuntos demográficos, que podem ser 

classificados e transformados compreensivelmente através de variáveis.  

Já a pesquisa de abordagem qualitativa tem por finalidade não se apresentar 

como uma proposta rigidamente estruturada, mas sim permitir "que a imaginação e a 

criatividade levem os investigadores a propor trabalhos que explorem novos enfoques" 

(GODOY, 1995, p.21). Este tipo de pesquisa também possui tendência a se 

aprofundar na complexidade de eventos, fatos e processos individuais e específicos 

de grupos que podem ser delimitados em extensão, porém, capazes de serem 

incluídos intensamente (MINAYO; SANCHES, 1993). 
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Para Denzin e Lincoln (2006), a pesquisa qualitativa envolve uma abordagem 

interpretativa do mundo, o que significa que seus pesquisadores estudam as coisas 

em seus cenários naturais, tentando entender os fenômenos em termos dos 

significados que as pessoas a eles conferem. 

Nesse sentido, Vieira e Zouain (2005) afirmam que a pesquisa qualitativa atribui 

importância fundamental aos depoimentos dos atores sociais envolvidos, aos 

discursos e aos significados transmitidos por eles, prezando pela descrição detalhada 

dos fenômenos e dos elementos que o envolvem. 

A referida pesquisa teve início no mês de Março do ano de 2015, e seguiu o 

caminho metodológico de pesquisa teórica, pesquisa documental e pesquisa de 

campo. 

A fim de dar respaldo teórico ao trabalho, inicialmente buscou-se referências que 

nortearam a pesquisa através de trabalhos desenvolvidos com a temática AU. A 

pesquisa teórica se deu por meio da exploração do tema principal e temas correlatos, 

através da revisão de literaturas que foi embasado em autores da área da Geografia 

e de áreas afins, que tratam de temas como organização do espaço, urbanização, 

relação rural-urbano, ruralidades-urbanidades e agricultura urbana. 

A pesquisa documental se deu através de consultas em páginas eletrônicas de 

órgãos como a Prefeitura Municipal de Jataí e IBGE, onde foram levantados dados 

em documentos de domínio público, como por exemplo, o Plano Diretor. 

Por não terem estudos voltadas para o tema da AU na cidade de Jataí-GO, 

procurou-se identificar os locais, quantificar e apontar como essa atividade se 

desenvolve na cidade. O mapeamento compreendeu o perímetro urbano de Jataí-GO, 

especificamente a área urbanizada, com exceção de uma área localizada fora da área 

urbanizada (área 15) e uma externa ao perímetro urbano (área 20), mas por serem 

áreas com grande contribuição na produção de hortaliças tornou-se relevante 

considerá-la, pois as mesmas têm um papel importante no mercado local de 

hortaliças. 

Para a identificação das áreas de AU, utilizou-se imagens do Google Earth, que, 

aliado ao trabalho de campo, permitiu coletar as coordenadas dos pontos com 

utilização do Sistema de Posicionamento Global (GPS). Posteriormente, mapeou-se 

as informações no software ArcGis103 a fim de verificar a espacialidade e 

                                                 
3Desenvolvido pela ESRI, licença sob o n° EFL913687012. 



20 
 

 

 

configuração do mesmo no espaço, na iniciativa de mapear todos os pontos de AU na 

cidade. 

A partir do mapeamento e espacialização dos pontos, realizou-se a coleta dos 

dados primários por meio da pesquisa de campo, onde foram realizadas as entrevistas 

com os agricultores urbanos, as quais tiveram o respaldo do Registro no Conselho de 

Ética e Pesquisa, da Universidade Federal de Goiás (UFG) - Parecer nº 1.419.505 

(Anexo 1).  

Com a autorização dos proprietários, os locais foram visitados. A partir daí, 

procurou-se atingir toda a área de pesquisa, porém várias produções de hortaliças se 

dão em fundo de quintal, em espaço murado, dificultando sua localização. As 

entrevistas foram realizadas de acordo com a disposição voluntária dos sujeitos 

participantes. As conversas ocorreram na forma de diálogo evitando qualquer 

constrangimento e indução de respostas aos entrevistados. 

Nesse sentido, as entrevistas foram semi estruturadas e contou com a 

participação de 20 (vinte) agricultores, sendo realizadas nos meses de março a junho, 

do ano de 2016, através da aplicação do formulário que conteve perguntas abertas e 

fechadas (Apêndice A). A fim de atingir os objetivos propostos pela pesquisa, buscou-

se investigar o perfil das famílias agricultoras, como também as características 

estruturais, funcionais e agrícolas da agricultura urbana praticada em Jataí. 

Durante a entrevista utilizou-se um gravador de áudio digital Sony ICD-PX240 - 

4GB e registros fotográficos através da câmera digital Olympus VG 120 14MP - 4GB. 

Desta forma, os dados foram digitalizados em planilhas do software Excel constituindo 

um banco de dados georreferenciados, os quais permitiram a confecção de gráficos e 

mapas. 

Através de observações e com levantamento de dados quantitativos e 

qualitativos, as informações coletadas foram tabuladas e sistematizadas com o 

propósito de caracterizar a agricultura urbana em Jataí. 

A partir dos pressupostos teórico-metodológicos, essa dissertação foi 

organizada, sistematizada e dividida em Introdução, sessões um, dois e três.  

Na introdução, constam os objetivos, hipótese, justificativa e procedimentos para 

execução da pesquisa e da referida dissertação.  

Na primeira sessão buscou-se apresentar a área de estudo, Jataí (GO), onde 

demonstrou-se as modificações ocorridas na cidade ao longo do tempo, sendo elas 
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pelas alterações decorrentes do espaço urbano e rural, os desdobramentos da 

industrialização e modernização do campo que deu início a uma nova dinâmica ao 

município. Nesse sentido, realizou-se levantamentos bibliográficos e análises de 

informações referentes ao tema a fim de compreender a dinâmica socioespacial da 

cidade de Jataí, localizada na microrregião Sudoeste de Goiás. 

Já na segunda sessão, apresentam-se os aspectos centrais da pesquisa, como 

ruralidades e urbanidades em sua relação intrínseca. Também procurou-se 

compreender o contexto de formação da Agricultura Urbana, estabelecendo relações 

com categorias geográficas para entender o espaço geográfico, tais como processo, 

função, forma e estrutura.  

A terceira e última sessão corresponde a análise e discussão dos resultados, em 

que se identificou a realidade da agricultura urbana na cidade Jataí, os diferentes 

perfis de agricultores e as lógicas de comercialização do que é produzido.  
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DO CAMPO  

 

Considerada por muitos como uma ciência de síntese, devido à amplitude de 

temas presente em seu arcabouço científico, a geografia passou por importantes 

períodos de ruptura epistemológica desde a Geografia Tradicional de Elisée Reclus, 

Vidal de La Blache, Jean Brunhes, Max Sorre, Pierre George, Jean Tricart e Richard 

Hartshorne até o movimento de renovação feito por estudiosos como David Harvey, 

Neil Smith, Massino Quaini, Jean Tricart, Milton Santos, Yi-Fu Tuan e Yves Lacoste. 

(MOREIRA, 2014). 

Sem a pretensão de remontar cronologicamente os fatos marcantes da 

geografia, mas sim de pontuar períodos e fatos importantes para a compreensão da 

pesquisa, pretende-se nessa sessão apresentar uma interpretação geográfica das 

ideias e termos, produzidos ao longo da história e epistemologia da Geografia até os 

dias atuais. 

Parte do pressuposto de que o estudo geográfico retrata a interação do homem-

natureza e espaço, em que as modificações causadas a partir dessa relação ao longo 

da história permanecem aparentes nas “rugosidades” das paisagens, faz-se 

necessário realizar essa leitura para entender a atual configuração do espaço, sendo 

esse o objetivo central dessa ciência. 

Nesse sentido, Gomes (2000, p. 10) considera que a “[...] geografia é o domínio 

do saber que procura integrar natureza e cultura dentro de um mesmo campo de 

interações”, ou seja há necessidade de estudar a relação homem-espaço juntos e 

conectados. 

No que tange ao espaço, Santos (2008a) esclarece que os artifícios econômicos 

e políticos contribuem para o processo de construção do espaço geográfico que é 

exposto como forma de interpretação analítica, estruturando os elementos (os 

homens, as firmas, as instituições, as infraestruturas e o meio ecológico), a dimensão 

de temporalidade, os sistemas espaciais (e subsistemas regionais), as categorias 

(estrutura, processo, função e forma), que num conjunto constituem-se em uma 

dimensão metodológica para análise geográfica, “o espaço deve ser considerado 

como uma totalidade, a exemplo da própria sociedade que lhe dá vida” (SANTOS, 

2008a, p. 15). 
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A urbanização é o grande palco das modificações causadas pela relação 

homem/espaço. Desta forma, a rede urbana foi estruturada sobre uma rígida 

hierarquia funcional, cuja configuração do urbano se dá pela sua funcionalidade. A 

diferenciação e o grau de importância das mesmas são pelas especialidades nos bens 

e serviços que ela oferece e sua região de influência, tornando-a mais ou menos 

importantes. 

A urbanização, caracterizada pela concentração demográfica da população nas 

cidades ocorreu de forma heterogênea em todos os países do globo, tendo um ponto 

em comum, a industrialização, que via de regra os impulsionavam para uma 

urbanização, conforme observa-se no (Quadro 1). 

 
Quadro 1 - População urbana e rural de alguns países no século XX 

País População urbana (%) População rural (%) 

Reino Unido (1951) 79,7 20,3 

Dinamarca (1947) 58,8 41,2 

Canadá (1951) 51,9 48,1 

Suécia (1950) 51,9 48,1 

Brasil (1950) 30,8 69,2 

Fonte: Carvalho, A. V. W. de. (1960) 
 

Conforme verifica-se no quadro acima, em 1951 o Reino Unido, primeira região 

a promover a revolução industrial, já possuía 80% da população vivendo nas cidades, 

enquanto a população urbana do Brasil neste mesmo período, aproximava-se dos 

31%. 

Todavia, mesmo apresentando um desenvolvimento urbano tardio, o Brasil 

conseguiu acelerar este processo a partir dos planos de metas de Juscelino 

Kubitschek, impulsionando a industrialização e atraindo uma grande massa de 

trabalhadores do campo para a cidade. 

Brito e Pinho (2012) retrataram esse contexto de formação socioespacial da 

economia urbana e as transformações decorrentes; 

 

As mudanças profundas que passaram a sociedade e a economia brasileira, 
a partir dos anos trinta do século passado só se consolidaram com o 
acelerado processo de crescimento da economia urbano-industrial e com a 
expansão dos sistemas de transporte e comunicações, que têm início na 
década de cinquenta, em especial, na sua segunda metade, com o Plano de 
Metas, no governo de Juscelino Kubitschek 1956-1961 (BRITO; PINHO, 
2012, p. 6). 
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Percebe-se a importância dos planos de desenvolvimento para o crescimento 

urbano. Contudo, o presente trabalho não tem a intenção de estruturar 

cronologicamente o processo de urbanização e industrialização, mas sim de destacar 

momentos que possibilitem um melhor entendimento sobre a agricultura urbana, como 

o fenômeno da migração do campo para a cidade e o processo de modernização do 

campo que emerge em meio a um período de significativos avanços. Estes dois 

fatores deram uma nova dinâmica às necessidades das urbes brasileiras. 

De acordo com Camarano e Abramovay (1998), no período de 1960 à 1980, a 

migração campo-cidade alcançou os assombrosos 27 milhões de pessoas, poucos 

países vivenciaram o fluxo migratório tão intenso em proporção à população rural 

absoluta. 

O desdobramento desta debandada de trabalhadores do campo para a cidade 

produziu um novo cenário urbano, caracterizado pelo inchaço populacional, 

problemas de moradia, desemprego e saúde. Contudo, essas mudanças aconteceram 

de forma e em momentos diferentes em cada região do país. 

1.1 Os desdobramentos da industrialização e modernização do campo na 

região Centro-Oeste  

 

Os avanços tecnológicos na região Centro-Oeste se intensificaram após a 

década de 1950 e 1970, com a expansão das fronteiras agrícolas, incentivadas pelas 

políticas públicas, visando o desenvolvimento destas áreas, que antes eram utilizadas 

apenas para subsistência. 

Até a década de 1950, a ocupação se formalizou com mineração de ouro, com 

isso as pessoas envolvidas nesta atividade tentaram reduzir os seus custos e cultivar 

produtos que mais necessitavam para a alimentação, pois com a decadência da 

mineração, a agricultura e pecuária começaram a ganhar espaço, ocorrendo a 

intensificação do processo de ocupação e exploração do Cerrado, incentivados pelo 

Governo em forma de políticas públicas.   

A partir da década de 1950, o espaço rural começa a sofrer intensas 

modificações, sendo reflexo da modernização agrícola. Entre 1960 e 1970 houve o 

milagre econômico, quando o Brasil passava por um crescimento econômico, 

incentivado por capital estrangeiro no país, vinculando assim o campo à agroindústria.  
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O Estado interferiu e incentivou a ocupação do Cerrado, com a criação de 

políticas governamentais, linhas de créditos, infraestrutura como a construção de 

rodovias e ferrovias para facilitar a tramitação de culturas, houve também a construção 

de Brasília no Centro-Oeste e a criação de Programas que estimulavam os produtores 

a investirem na agricultura nesta região, dentre eles podemos destacar o Programa 

de Desenvolvimento do Centro-Oeste (POLOCENTRO) e Programa de Cooperação 

Nipo-Brasileira para Desenvolvimento dos Cerrados (PRODECER). 

De acordo com Ribeiro (2003), o Estado foi determinante para a ocupação de 

áreas no Cerrado, integrando setores e disponibilizando recursos com fins 

estratégicos, visando assim o desenvolvimento e crescimento industrial. Segundo 

Ribeiro (2003), as mudanças que ocorreram na década de 1960 fizeram com que o 

interior do país se tornasse passível de um novo tipo de ocupação, povoamento e 

exploração embasado no capital e em modernos processos de produção. 

Percebe-se a partir da referida década um amplo processo de transformações 

socioespaciais a partir de ações governamentais. 

Essas políticas públicas regidas pelo governo incentivaram a ocupação da região 

Centro-Oeste, consequentemente, contribuiu para a alteração da paisagem do 

Cerrado. De acordo com Peixinho (1998), os investimentos e as linhas de créditos 

disponibilizados pelo governo favoreceram aos “modernos” produtores, ou seja, 

aqueles produtores que conseguissem se adequar aos novos modelos tecnológicos e 

os que voltassem à produção de culturas para a exportação, desta forma os 

produtores familiares e os produtores atrasados eram excluídos, proporcionando 

assim um Brasil “novo” e “moderno”.  

Segundo Peixinho (1998), a ocupação do Cerrado só adquire caráter mais 

dinâmico com a construção de Brasília (1960), criando assim um sistema rodoviário, 

ligando a capital a lugares dinâmicos no Brasil, fazendo com que a infraestrutura se 

tornasse acessível à incorporação de novas terras, afirmando assim o papel 

fundamental das políticas públicas no processo de ocupação do Centro-Oeste. 

O crescimento da malha urbana na parte central do país se deu por conta da 

criação e de desenvolvimento de centros urbanos, aplicação e melhorias de 

infraestrutura para escoar produção, políticas públicas e a modernização da 

agricultura. 
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Para Silva (1982), a modernização agrícola e o modo de produção serviram 

apenas para concentração de renda e de terra, onde as relações de produção velhas 

foram substituídas por produção modernizadas, ampliando as fronteiras agrícolas.  

Outro fator marcante no processo de modernização da agricultura, foi a utilização 

de novas técnicas, como o uso de maquinário e insumos, tendo como facilitador o 

relevo que favoreceu a utilização de máquinas agrícolas. O uso das técnicas 

agrícolas, por sua vez, tornou possível o cultivo de várias culturas, sobressaindo as 

características do solo do Cerrado por meio da correção e assim ampliando a 

produtividade.  

A partir da década de 1970 começa uma grande ocupação do Cerrado, através 

da expansão das fronteiras agrícolas, o governo começa a agir nesta transformação 

ao iniciar programas de desenvolvimento e sistema de créditos, buscando incentivar 

a vinda de produtores de outros lugares, para investirem no Cerrado.  

Neste período, podemos destacar a vinda dos sulistas para a região Centro – 

Oeste. Para Ribeiro (2003), eles tinham uma visão empresarial e condições para 

enquadrar no perfil capitalista de produção, recebendo desta forma, os incentivos do 

governo. 

Outra questão abordada por Ribeiro (2003) é sobre os produtores locais que 

ofereciam resistência em aceitar o novo modelo de expansão, devido à falta de capital. 

Estes proprietários de terra se viram pressionados a vender ou arrendar suas terras, 

dando início ao fluxo migratório do campo para a cidade.  

Além do fluxo populacional isso resultou em transformações socioespaciais, 

tanto no campo, quanto nas cidades da região. 

 

1.2 Município de Jataí (GO): o processo de ocupação e transformação 

 

O processo de ocupação e transformação do espaço urbano trouxe consigo a 

tecnificação, sendo que Moura, Ferreira e Lara (2002), enfatizam que no processo de 

mecanização da agricultura pela Revolução Industrial verificou-se que várias famílias 

se viram excluídas desse novo cenário de produção rural, e acabaram migrando para 

os centros urbanos a fim de compor a grande massa de operários da indústria. 

Lefebvre expõe que, 
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A industrialização caracteriza a sociedade moderna. O que não tem por 
consequência, inevitavelmente, o termo "sociedade industrial", se quisermos 
defini-la. Ainda que a urbanização e a problemática do urbano figurem entre 
os efeitos induzidos e não entre as causas ou razões indutoras, as 
preocupações que essas palavras indicam se acentuam de tal modo que 
podia definir como sociedade urbana a realidade social que nasce à nossa 
volta (LEFEBVRE 2001, p.11). 

 

Desde o surgimento, o município de Jataí demonstrou grande vocação para a 

produção da pecuária, seja em função da qualidade de suas terras ou da cultura 

empreendedora de seus colonos e imigrantes, advindos de várias partes do Brasil, 

principalmente de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do 

Sul. 

 

O Sudoeste de Goiás, bem como, o município de Jataí, desde o início de seu 
povoamento, teve a pecuária tradicional como principal atividade econômica. 
A partir dos anos de 1970, foi gradativamente incorporando formas de 
produção agrícola e pecuária “modernas” (MELO, 2003, p.78). 

 

Diante da globalização, a busca por lucro passou a ser o principal objetivo da 

produção, assim enfatiza Silva  

 

Após as modificações históricas, verificadas no processo de urbanização 
nacional, presenciamos, hoje, um espaço caracterizado pelas ações 
decorrentes de uma dinâmica diretamente ligada aos princípios capitalistas 
de lucro e competitividade. Esse espaço é, assim, um produto da estrutura 
social vigente, é a expressão concreta da sociedade que o produz (SILVA 
2009, p.39).  

 

As mudanças que ocorrem na estrutura e funcionalidade do espaço, de acordo 

com Harvey (2005, p.43) são advindas do sistema capitalista, que é, "portanto, muito 

dinâmico e inevitavelmente expansível, esse sistema cria uma força 

permanentemente revolucionária, que, incessante e constantemente, reforma o 

mundo em que vivemos". 

De acordo com os dados do IBGE, nos anos 1970 a 2012, verifica-se um 

processo de urbanização rápido, com crescimento de 104,8% no Brasil e 112,8% na 

cidade de Jataí, no mesmo período. Porém, entre esse período, verifica-se que o país 

transformou-se de rural em um país eminentemente urbano, sendo que os dados do 

IBGE (2010) apresentam que 84% da população brasileira moravam em cidades.  

Quanto à cidade de Jataí, verifica-se que a população também seguiu o mesmo 

ritmo de comportamento, conforme (Gráfico 1). Também é possível identificar uma 
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redução da população rural em contrapartida ao aumento da população urbana. Isto 

pode ser explicado pela migração do campo-cidade, além das migrações 

intermunicipais sendo que, em Jataí, essa ação não ocorreu diferente das demais 

cidades, contudo o espaço foi modificado e um dos fatores determinantes foi o 

processo migratório campo-cidade que proporcionou a diversas cidades 

características rurais dentro do perímetro urbano, ou especificamente dentro da área 

construída. 

 
Gráfico 1 - Evolução populacional de Jataí (GO): 1970 - 2010 

 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 
Organização: SILVA. A. R (2016). 

 

O município de Jataí-GO que até a década de 1970, era ocupado por pequenos 

produtores e latifúndios destinados à pecuária extensiva, foi inserido, de forma 

acelerada, em um conjunto de atividades sustentadas pela mecanização proveniente 

de um alto nível de investimento tecnológico. 

Melo, Ribeiro e Soares (2003) verificaram que a cultura da soja, principalmente 

em Goiás, se intensificou com o processo da mecanização agrícola dentro da lógica 

de mundialização do modelo técnico-produtivo que tem como centro as práticas da 

tecnificação da agricultura. As mesmas autoras ainda enfatizam que, a partir dos anos 

1970, teve início em Jataí um novo dinamismo econômico com a implantação da 

agricultura mecanizada e de agroindústrias, especialmente as ligadas ao setor da 

soja. 

Amorim (2005), destaca que a principal atividade econômica do município é 

agrícola, desenvolvendo um sistema de agricultura de alta produtividade. Os principais 

produtos da agricultura na região são milho, soja, sorgo e cana-de-açúcar, cultivados 
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nas grandes extensões de terras. O clima, o solo e a topografia, adicionados à 

instalação de infraestrutura tornaram a produção do espaço no cerrado adequado a 

essas atividades. 

Na pecuária, o município tem posição de destaque com a criação de gado de 

corte e leite, sendo ainda produtor tradicional de aves e suínos, figurando desde a 

década de 1960, entre os primeiros produtores destas produções supracitadas do 

Estado de Goiás. A expansão dessas atividades, tanto na agricultura como na 

pecuária, foram inseridas em circuitos produtivos que atendem a demanda no 

mercado nacional e internacional. 

A agricultura capitalista se destacou expressivamente em nível nacional com 

capacidade de ampliação global, fazendo sempre o uso das novas tecnologias, que 

garantem alta produtividade por hectare/ano, tanto no setor de produção agrícola 

quanto pecuária e, devido ao investimento em logística e em agroindústrias, o que fez 

com que Jataí se tornasse uma das principais rotas logísticas e de produção e 

escoamento agropecuário do país. 
 

A hegemonia da agricultura de comodities é patente, mas essa não responde, 
efetivamente, à demanda da sociedade, em qualidade de alimentos e à 
produção ampla e diversificada de produtos agrícolas nos territórios. Na 
sociedade contemporânea rompe-se com a dicotomia campo-cidade, 
impondo-se aos espaços urbanos novas respostas, no que tange a uma 
produção de alimentos diversificada e próxima do consumidor. (ICERI, 2013, 
p.170). 
 

Desta forma, alinhado a alta produtividade, há também a questão de logística, 

em que a capacidade de escoamento permitiu essa expansão da produção. Assim, as 

principais rodovias do município são a BR 060 e BR-364, responsáveis pelo 

escoamento da produção de grãos aos principais portos brasileiros, sendo que a BR-

060 interliga a cidade ao Porto Seco de Anápolis e a BR 364 à Hidrovia Tietê-Paraná 

no Porto de São Simão.  

No município estão instaladas diversas empresas de comercialização e 

processamento de grãos, se destacando a Louis Dreyfus Commodities, que atua no 

processamento de soja e comercialização de óleo e subprodutos. Se destaca também, 

a empresa DPA - Dairy Partners Americas (Nestlé), que realiza semi processamento 

de leite para a comercialização. 
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Além das empresas mencionadas, há a instalação da empresa Raízen no 

município de Jataí, com presença nos setores de produção de açúcar e etanol, 

transporte e distribuição de combustíveis e geração de bioeletricidade. 

Diante da agro industrialização, em conjunto com os "benefícios" adquiridos, 

Silva, enfatiza que:  

 

A territorialização do capital sucroenergético no município de Jataí (GO) traz 
consequências para o mercado de trabalho local, pois o perfil de trabalhador 
que o setor requer é diferenciado do perfil do trabalhador local. Por ser uma 
atividade que necessita de mão-de-obra de diferentes formações para atuar 
nos segmentos agrícola, industrial e administrativo, é necessário verificar a 
capacidade que o setor terá de empregar a população local (SILVA 2011, 
p.128). 

 

Além das atividades econômicas ligadas à agricultura capitalista, a cidade 

destaca-se no turismo, principalmente por meio das águas termais encontradas na 

região. Esse novo modelo econômico aumentou consideravelmente a quantidade de 

pessoas vivendo nas zonas urbanas.  

Para Silva (2009, p.36), o marco histórico da economia do município de Jataí-

GO e consequentemente a formação de seu espaço urbano, pode ser resumido em 

quatro períodos marcantes: 

 

- O primeiro, iniciado com a ocupação das terras em 1836, que marca-se 
pelas primeiras atividades agropecuárias desenvolvidas nessa região. Esse 
estende-se até as décadas de 1950 a 1970, momento em que a pecuária 
extensiva veio a declinar (MACHADO, 1996); 
- O segundo refere-se à chegada da fronteira agrícola e ao início da 
modernização da agricultura, compreendendo a década de 1970; 
- O terceiro diz respeito às décadas de 1980 e 1990, período marcado pela 
consolidação da modernização da agricultura, com a produção de 
monoculturas para exportação. Período de grande dinamismo no espaço 
urbano; 
- O quarto período compreende a [...] década de 2000 quando, esgotada a 
dinâmica econômica tradicional, produzida pela expansão da fronteira 
agrícola, sobressai a busca por alternativas econômicas como a agroindústria 
(aves, suínos, etc.), a produção sucroalcooleira e o turismo (SILVA 2009, 
p.36). 

 
Segundo a perspectiva do autor, entende-se que na década de 2010 até o 

contexto atual, pode-se observar que a lógica urbana seguiu a dinâmica anterior, no 

caso dos lotes vagos não houve um aumento significativo, os espaços vazios 

permaneceram próximos aos da década de 2000. 
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Pode-se dizer que a expansão do espaço urbano jataiense acompanhou as 

transformações que ocorreram ao longo do tempo, assim, as atividades destrutivas 

no seu ambiente histórico como antigos casarões e ruas feitas de paralelepípedos são 

exemplos da “velocidade de transformação da sua área antiga”, sendo assim, o 

espaço urbano passa constantemente por modificações devido a sua integralização 

individual para atender interesses contemporâneos (SILVA; OLIVEIRA, 2016). 

A inovação da cidade atraiu um forte setor imobiliário urbano - loteamentos - que 

encontrou no município um grande negócio para seus investimentos e lucros. Todavia, 

o sistema capitalista atua sem respeitar os cidadãos e suas necessidades básicas de 

alimentação e residência na cidade (SILVA; OLIVEIRA, 2016). 

Os espaços urbanos vazios que Jataí possui são negligenciados em relação ao 

uso a fim de valorizar o lote em seu setor imobiliário, enquanto esses lotes vagos 

poderiam servir para o cultivo da agricultura urbana para alimentar seus indivíduos 

e/ou para acolher seus habitantes que vivem acorrentados em alugueis caríssimos ali 

presente. 

Portanto, o processo de ocupação do município de Jataí, até a década de 1970, 

ocorreu lentamente e de forma concentrada. A partir da década de 1980, houve um 

acelerado processo de urbanização, devido ao aumento do fluxo migratório de 

pessoas para a região. 

1.3 A nova dinâmica socioeconômica atribuída ao município de Jataí-GO  

 

Visto as alterações percebidas na estrutura produtiva da região Centro-Oeste, 

bem como em significativas áreas de Cerrados no Brasil, ocorreram substancialmente 

devido “a modernização da agricultura e associação da produção agropecuária à 

indústria” (MELO; SOARES, 2006, p. 2). 

Nesse sentido, a técnicas empregadas no rural refletiram na configuração do 

espaço urbano, fruto da lógica do sistema capitalista. Assim, 

 

A modernização da agricultura enquanto um processo inerente ao sistema 
capitalista se caracteriza principalmente pela utilização de técnicas modernas 
de cultivo, marcadas pelo emprego de maquinários, insumos químicos e 
sementes melhoradas na produção de grãos, como a soja, destinados ao 
mercado externo (MELO; SOARES, 2006, p. 2). 
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Até o início da década de 1970 a atividade predominante no município de Jataí 

era a produção de arroz e café, mas este cenário começou a mudar no final desta 

mesma década, com o advento da modernização da agricultura. Houve a inserção do 

uso intensivo de máquinas agrícolas e insumos químicos, a ampliação das áreas de 

monocultora, com destaque para soja e milho.  

O reconhecimento do potencial agroindustrial do Centro-Oeste, no final da 

década de 1980, favoreceu a implantação das primeiras agroindústrias na região, que 

tinham como principal objetivo o aumento da competitividade, tornando-se um polo de 

atração de capitais do Centro-Sul (FOCKINK, 2007). 

A implantação dos Complexos Agroindustriais, refuncionalizou o espaço do 

Centro-Oeste ainda mais e, como reação em cadeia, em escalas menores, ocorreram 

essas alterações no Sudoeste e em Jataí. 

A prática de lavouras de monoculturas em Goiás ocorreu pelo interesse do 

capital, viabilizado por políticas públicas e objetivou a promoção do desenvolvimento 

do Cerrado. Este movimento fez com que vários incentivos fossem criados para 

favorecer a produção agrícola na região (MONTEIRO FILHO, 2015). 

A monocultura de soja, cana e milho domina o território agrícola em Goiás. Nesse 

sentido, onde ficaria a produção de alimentos necessário para abastecer a mesa da 

população? Por dedução, acredita-se que pode estar sendo produzido por agricultores 

familiares no campo e por agricultores urbanos. 

Contudo, é necessário retomar ao contexto de construção e ocupação do 

Cerrado e, especificamente, como foi alterado o espaço goiano. 

Ribeiro (2003) explica que a ocupação dos Cerrados no centro do país, ocorreu 

por esforço do Estado em preparar o território, no propósito de desenvolver atividades 

agrícolas voltadas para a monocultura. Essa foi uma forma de divisão espacial do 

trabalho estabelecida destinando ao Centro-Oeste a função de produtor agrícola. 

Além de preparar o território, o Estado criou órgãos de pesquisa e 

financiamentos, a fim de atender demandas, investir em obras de infraestrutura, 

criando uma condição necessária para implementar uma nova forma de produção no 

Cerrado (RIBEIRO, 2003). 

Essa situação apontada anteriormente corresponde aos fatores que 

influenciaram transformações geográficas regionais. 
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Dessa forma, o conjunto de todas as políticas criadas desencadeou profundas 

alterações econômicas, espaciais e produtivas no Estado de Goiás, sobretudo no 

“Sudoeste Goiano com ênfase aos municípios de Rio Verde e Jataí, que se adaptaram 

rapidamente às lavouras de monoculturas favorecidas pelas técnicas de cultivo e 

mecanização” (MONTEIRO FILHO, 2015, p.25). 

Em 1975 é fundada no município de Rio Verde a Cooperativa Mista dos 

Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (COMIGO), o potencial produtivo da região 

garantiu o sucesso da cooperativa, abrindo passagem para outras empresas se 

instalarem na região, sobretudo as de processamento de grãos. 

A expectativa se transformou em otimismo com o anúncio do projeto Buriti, o 

qual é voltado à agricultura. “Envolto a este processo pujante, Jataí se consolida como 

um dos principais municípios do Sudoeste Goiano, impulsionado pelo forte setor 

agropecuário altamente comercial” (MONTEIRO FILHO, 2015, p.26). 

A agropecuária destaca-se no município, outro fator importante que diz respeito 

à incorporação de Jataí à lógica global da agricultura capitalista. 

Para Silva (2009), a agricultura capitalista foi o carro chefe para a inserção do 

município na rede urbana de Goiás, destacando-se no Sudoeste Goiano como uma 

região dinâmica, “tais aspectos conferem certo brilho a este ponto da rede goiana” 

(SILVA, 2009, p.59-60). 

As alterações ocorridas na economia do município acirraram a relação campo-

cidade e dão vazão a novos questionamentos, principalmente no que diz respeito às 

vantagens e desvantagens do processo de modernização do campo em relação ao 

impacto causado no mercado de trabalho local. 

A pesquisa de Silva (2009) é considerada uma das principais referências no que 

tange à área urbana de Jataí. O respectivo trabalho já apontava para novas 

necessidades que emergiram no município devido a esse movimento. 

Sobre o tema pesquisado, apontou-se as mudanças em Jataí, o que era 

perceptível, mas desconhecia-se sua lógica de transformação, ocasionadas por atores 

surgidos desse próprio espaço, exigindo seu respectivo local no urbano, o que pode 

ser entendido como novas formações espaciais como bairros nobres ou periferias 

(SILVA, 2009). 

 
Jataí torna-se palco de mudanças. O que era palpável se transforma num 
ritmo desconhecido. Novas necessidades são criadas. Novos personagens 
surgem no espaço e exigem seu lugar na sociedade e na cidade. Para alguns 
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seu novo lugar é o bairro nobre com edificações imponentes. Para outros, a 
maioria, é um lugar que não foi sonhado, é a periferia, é o trabalho  mal 
remunerado (SILVA, 2009, p.48). 

 

Logicamente, tal apontamento diz respeito a diferentes formas de trabalho. Isso 

pode servir como um ponto de atração de pessoas do espaço rural. 

Acredita-se que a substituição dos trabalhadores por máquinas ou por mão de 

obra qualificada, fez com que muitos trabalhadores oriundos da zona rural migrassem 

para a cidade em busca de melhor sorte, conforme pode-se perceber na abordagem 

de Melo e Soares (2006, p. 2), ao explicar que 

 

Nas relações sociais de produção destacam-se como principais efeitos, entre 
outros: a supressão das formas não capitalistas de produção (formas de 
subsistência); a difusão do trabalho assalariado com baixa absorção de mão-
de-obra, sobretudo, da força não especializada; a constituição de novos 
atores sociais, muitas vezes pela expulsão dos anteriores (trabalhadores 
rurais, pequenos produtores, parceiros meeiros), pois, os agentes dessa 
“nova” forma de produção passaram a ser compostos por migrantes sulistas 
e paulistas com experiência na atividade bem como pelo grande produtor com 
potencial em conhecimento e capital para investir em empreendimentos que 
requerem tecnologia e trabalho técnico-científico. 

 
Neste sentido, nota-se que os investimentos trouxeram significativo 

desenvolvimento para a região e para o município de Jataí. Contudo, a “expansão da 

produção agropecuária, não produziu ampliação da geração de empregos no campo. 

Ocorreu o contrário, deixou de gerar empregos diretos no campo” (MELO; SOARES, 

2006, p. 3). 

A presença de novos atores na malha urbana de Jataí, sobretudo daqueles 

dotados de uma vida no campo, a forte concorrência e a dificuldade de empregos, 

criaram atmosfera necessária para que esses novos atores se reinventassem, 

buscando saídas possíveis para prover o sustento da família, dentre as alternativas 

emerge a agricultura urbana. 

A agricultura urbana em Jataí encontra alguns pontos que favorecem sua prática, 

como é o caso da população que migrou do campo para a cidade, e que já praticavam 

o cultivo. Outro fator em especial a salientar são os vazios urbanos presente no 

município. 

Ao abordar os espaços urbanos do município de Jataí, Silva (2009) já 

questionava e considerava desnecessária a abertura de novos loteamentos 

imobiliários em função dos lotes expostos na área urbana. 
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Desta forma, esses espaços na área urbana propiciaram a prática da AU, que 

em um primeiro momento apresentava pequena renda para suprir ou complementar 

as necessidades básicas dos praticantes, todavia, alguns indivíduos têm conseguido 

fazer da AU um negócio altamente rentável, inclusive figurando como renda principal. 

1.4 Descrição da área urbana de Jataí, Goiás 

 

Para compreendermos a produção de hortaliças na cidade de Jataí, faz-se 

necessário a compreensão da delimitação da área urbana do município. De acordo 

com Silva e Oliveira (2016), a superfície total do município de Jataí corresponde a 

7.174,10km², 99,58% é representado pelo área rural, sendo que sua área urbana é de 

30 Km² que corresponde a 0,42%, conforme ilustrado no (Mapa 2). Segundo dados 

do IBGE (2010), o município possui cerca de 92% de sua população concentrada na 

área urbana. 

 

Mapa 2 - Área territorial total e urbana do município de Jataí 

 
Fonte: SILVA e OLIVEIRA, 2016. (Adaptado) 

 

No Brasil, os critérios que subdividem o espaço territorial em áreas urbanas e 

rurais são baseados nas legislações de cada município. As áreas urbanas são 

consideradas aquelas internas ao perímetro urbano de uma cidade ou vila, e as áreas 

rurais, aquelas externas aos perímetros urbanos, sendo as delimitações definidas por 

lei municipal (IBGE, 2011). O instrumento básico da política urbana no Brasil é o Plano 

Diretor, documento obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes e tem 

por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir 

o bem estar de seus habitantes. 
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O Plano Diretor Urbano de Jataí, aprovado em 2007, constitui o instrumento 

básico do processo de planejamento municipal, onde são estabelecidas as políticas 

de organização territorial, de forma integrada às políticas econômica, social e 

ambiental do município. É ele que regula a totalidade do território do município, 

estabelece os princípios de desenvolvimento urbano e visa orientar as diversas 

atividades públicas e particulares objetivando o seu desenvolvimento de forma 

integrada e global. É formado pelo Código de Edificações, Código de Posturas e pelas 

leis de Uso e Ocupação do Solo Urbano, do Parcelamento do Solo Urbano e a Lei que 

institui o Certificado de Regularidade junto ao Plano Diretor (CRPD). 

De acordo com a Lei Municipal n. 2804/2007, que institui o Plano Diretor Urbano 

do Município de Jataí, define o perímetro urbano de Jataí como;  

 

Art. 6º – Considera-se Perímetro Urbano da sede do Município de Jataí a área 
compreendida dentro dos seguintes limites: começando na foz do Córrego do 
Queixada com o Rio Claro e segue pelo Rio Claro à sua margem esquerda 
seguindo seu curso até a foz  do Ribeirão do Paraíso, seguindo por este pela 
sua margem direita até seu encontro com o Córrego da Lagoinha, seguindo 
por este pela sua margem esquerda até sua nascente, daí segue em direção 
da Torre da Telegoiás, por uma distância de aproximadamente 13,0 km, até 
o alinhamento do traçado do Anel Viário estipulado pelo DERGO 
permanecendo paralelo a ele por uma distância de 100,00 m (cem metros) 
até o trevo da indústria Frangogale; deste ponto segue contornando a área  
da indústria Frangogale e seguindo na sua divisa de fundo rumo ao Distrito 
Agro-industrial, virando à esquerda e seguindo até a sua divisa lateral 
esquerda e seguindo seus limites e confrontações até a BR – 364 por uma 
distância de 242,00 m (duzentos e quarenta e dois metros) após a faixa de 
domínio da referida Rodovia, e virando à direita formando um ângulo de 
236º46’ 28“ e seguindo deste ponto em linha reta até a divisa com o Centro 
Superior de Ciências Agrárias, seguindo por suas divisas até atingir o Rio 
Claro e segue acima por seu leito da margem esquerda até a ponte do Rio 
Claro na rodovia BR 364, seguindo pela faixa de domínio da referida rodovia, 
sentido Jataí-Cuiabá, até o trevo das rodovias BR - 364 com a GO – 184, 
seguindo daí o traçado do anel viário até o Rio Claro e segue acima por seu 
leito da margem esquerda até o ponto da foz do Córrego Queixada onde teve 
início os seus limites (JATAÍ, 2007).   

Assim, verifica-se que o perímetro urbano do município extrapola a área 

construída da cidade, conforme (Mapa 3). 
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Mapa 3 - Delimitação do perímetro urbano de Jataí (GO) 

 
Fonte: Google Earth (2016) 

Organização: ROCHA, J. R. R. (2016). 
 
 

Para Silva (2009, p.21) a cidade de Jataí [...]"guarda muito das relações rurais 

em suas tradições". Assim, verifica-se que no perímetro urbano há diversas áreas que 

possuem características rurais, entre elas a produção de hortaliças. 

O Plano Diretor de Jataí (Lei N.º 3.070 de 28 de Junho de 2010), determina que: 

 
§ 6º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 
exigências fundamentais de ordenação da área urbana, assegurando o 
atendimento das necessidades dos cidadãos em relação à qualidade de vida, 
justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, mediante as 
seguintes diretrizes gerais: 
[...] 4 – Ordenação e controle do solo urbano de maneira a evitar:  
4.1 – A utilização inadequada dos imóveis urbanos;  
4.2 – A proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;  
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4.3 – O parcelamento de solo, a edificação ou o uso excessivo ou inadequado 
em relação à infra-estrutura urbana;  
4.4 – A instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar 
como polos geradores de tráfego, sem a devida infra-estrutura necessária;  
4.5 – A retenção especulativa do imóvel urbano, que resulte na sua sub-
utilização ou não utilização; 
4.6 – A deteriorização, a poluição e a degradação de áreas urbanizadas ou 
do meio ambiente natural [...] (JATAÍ, PLANO DIRETOR, 2010, p.02). 

 

Tendo em vista o documento apresentado, Silva (2009) aponta que na cidade de 

Jataí, a retenção especulativa de terrenos é constante e os terrenos baldios, vazios, 

não estão cumprindo com a função social de propriedade urbana, servindo apenas 

como instrumento de interesse econômico, rentabilidade e lucro, desta forma Oliveira 

e Silva (2016) em seu trabalho realizou o mapeamento dos espaços vazios na área 

urbana de Jataí, conforme (Mapa 4). 

 

Mapa 4 - Lotes vagos em Jataí (2016) 

 

Fonte: Oliveira, Eliardo, 2016. 



39 
 

 

 

A paisagem urbana - o fenômeno, a aparência - guarda em si elementos de 
um contexto social e histórico que a produziu. As mudanças ocorridas no 
espaço urbano jataiense resultaram de necessidades da sociedade local, 
num reflexo de necessidades criadas não necessariamente no lugar em 
questão. Os objetos implantados em Jataí com a modernização da agricultura 
implicaram em novas relações sociais (SILVA, 2009, p. 32). 

 

Nesse sentido, a cidade se apresenta como um subsistema privilegiado porque 

é capaz de refletir, de expor os outros subsistemas e de oferecer como um "mundo", 

como uma totalidade única, na ilusão do imediato e do vivido, e esconde atrás das 

aparências, a essência. Desta forma, observa-se que a configuração do espaço 

urbano de Jataí não ocorre de forma diferente das outras cidades, sendo reflexo de 

todas as contradições entre o urbano e o rural, mediante a sociedade que vive ali, a 

qual deixa suas "impressões" com o passar do tempo. 
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2 INTERAÇÕES URBANO-RURAL E AGRICULTURA URBANA 

 

Frente à globalização, verifica-se que a rede urbana foi transformada pela 

intensificação dos fluxos materiais e, principalmente, dos fluxos de informações. 

Intensifica-se os meios de transportes que reduziram os custos, permitindo a 

possibilidade de deslocamento dos bens e serviços, possibilitando que cheguem a 

quase todas as cidades brasileiras. 

O fenômeno da globalização traz uma nova configuração do espaço, tanto nas 

áreas urbanas quanto na rural, onde ambas estão interligadas e indissociáveis. 

Candiotto e Corrêa (2008) colocam que os debates acadêmicos em torno das 

interpretações do rural/urbano são antigos, porém, nos dias atuais, vem sendo 

renovados a partir de novos eventos e ações que vão se inserindo e modificando o 

que até então era fácil de ser entendido como rural ou como urbano para uma 

dinâmica socioespacial complexificada. 

O contexto de ruralidades e urbanidades são fundamentais para compreensão 

da AU, fruto de uma relação campo-cidade ao longo do tempo. Diante do exposto, a 

presente sessão visa discutir a formação e conformação socioespacial da agricultura 

urbana, apontando possibilidades de defini-la conceitualmente ao apresentar 

definições, que para Santos (2008a), trata-se de um fenômeno processual e que é 

impossível entendê-lo em sua forma, estrutura e função sem que se leve em conta as 

suas inter-relações.  

2.1  O processo de urbanização brasileira: Rural e urbanidades / 

Urbano e ruralidades 

 

Entender a urbanização brasileira é essencial para entender o Brasil no século 

XXI, e todos os problemas que de alguma maneira estão vinculados à situação das 

cidades brasileiras, no que se refere a problemas urbanos, entre outros. 

A urbanização brasileira se desenvolveu a partir do século XVIII [...] "mas foi 

necessário ainda mais um século para que a urbanização atingisse sua maturidade, 

no século XIX, e ainda mais um século para adquirir as características com as quais 

conhecemos hoje" (SANTOS, 2009, p.21-22). 

A urbanização brasileira teve como um dos principais fatores, o processo de 

industrialização que, por vez provocou a mecanização do campo, tendo como uma 
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das consequências a migração da população do campo para as cidades, em função 

da perda de empregos, o que reconfigurou o espaço urbano e rural, provocando a 

alteração do cenário agrário-exportador para o modelo urbano-industrial. 

Por conta da Revolução Industrial, o processo de crescimento horizontal das 

cidades tornou-se intenso, fatores como a urgência de mão de obra nas indústrias e 

a ausência de trabalhadores no campo, devido a migração campo-cidade, conforme 

apontou Mata e Pereira (2014). 

Nesse sentido, a industrialização incentivou simultaneamente, atração de 

pessoas para a cidade e a exclusão e saída do campo. A partir da segunda metade 

do séc. XX o processo de da urbanização se intensifica ampliando o predomínio da 

cidade sobre o campo (MATA; PEREIRA, 2014).  

O desordenado e irregular processo de urbanização brasileira, resultou em um 

acúmulo de problemas de ordem social, econômica, política e ambiental. Em um 

período recente, em especial o século XX, o espaço rural brasileiro em todas as 

regiões, está em constantes mudanças em suas estruturas físicas e funcionais, 

devendo-se isso ao fenômeno rede, a qual contribui para uma rapidez no escoamento 

de bens, serviços e produtos. 

Matos (2011), aponta que o século XX fez com que o sistema de redes se 

tornasse mais dinâmico por causa das inovações técnicas e científicas das vias de 

transportes e dos meios de comunicações. Sendo o primeiro, o sistema de hidrovias, 

rodovias, ferrovias e aeroviário, e o segundo os aparelhos de televisão, telefonia, 

internet, entre outros. Nesse sentido, o autor traz como pressuposto a teoria de Milton 

Santos, ao afirmar que esses fixos e fluxos se movimentam no território e são 

interligados pelas relações sociais estabelecidas em redes (Matos, 2011). 

O Brasil é um país de extenso território e é evidente que essas mudanças não 

ocorrem de forma homogênea entre as regiões, em alguns lugares essas mudanças 

incidem de forma lenta e em outras aceleradas, dependendo do grau de 

desenvolvimento socioeconômico, dentre outros fatores. 

Com as redes, a facilidade no escoamento aliado à revolução tecnológica, 

contribuíram fortemente na agricultura, pecuária e agroindústria, em todo o globo, 

alterando assim a configuração do espaço e intensas transformações no meio-técnico-

científico-informacional. Pode-se observar que 
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Esse meio técnico-científico (melhor será chamá-lo de meio técnico-científico-
informacional) é marcado pela presença da ciência e da técnica nos 
processos de remodelação do território essenciais às produções 
hegemônicas, que necessitam desse novo meio geográfico para sua 
realização. A informação, em todas as suas formas, é o motor fundamental 
do processo social e o território é, também, equipado para facilitar a sua 
circulação (SANTOS, 2009, p.38). 

 

O espaço brasileiro não é organizado de forma homogênea, isso demandou um 

reordenamento territorial conforme as técnicas e produções empregadas no mesmo. 

E o meio técnico-científico-informacional do rural seguiu essa mesma lógica de 

transformações. 

Com base nesse pressuposto, os interesses sociais fazem com que o Brasil 

apresente profunda heterogeneidade nos processos de transformações do espaço, 

através dos fenômenos de modernização, industrialização, informatização e a 

crescente urbanização, o que levaram vários pesquisadores a concluir que essas 

ações estão provocando o fim da dicotomia entre o rural e o urbano (WANDERLEY, 

1997). 

Atualmente, é muito difícil definir os limites entre o rural e urbano, devido à 

intensidade de fluxos e fixos, cada vez mais interligados em sua dinâmica próprias de 

urbanidades e ruralidades, o que será apontado mais adiante. 

Para Santos (2009), a urbanização do Brasil foi generalizada a partir do terceiro 

terço do século, assim, esse fenômeno se avolumou e a residência dos trabalhadores 

rurais se tornaram cada vez mais urbana, o que rompeu a dicotomia entre um país 

urbano que engloba espaços agrícolas e um país rural que abrange espaço urbanos. 

As modificações dos espaços ao longo dos anos, adquirem características 

peculiares e culturais de outras localidades devido ao movimento migratório realizado 

pela sociedade. No campo e na cidade, esses fatores não são diferentes, ambos os 

espaços apresentam características semelhantes, mesmo sendo distintos, não é 

possível analisá-los separadamente, tornando assim difícil a compreensão dos limites, 

tanto para um como para o outro. 

Nesse sentido, confirma Silva (2009) ao apontar que está complicado definir e 

marcar geograficamente o que é rural e urbano, sendo assim, no contexto atual, trata-

se de um “Continumm” (uma continuidade) do espaço urbano sobre a perspectiva 

socioespacial e de organização socioeconômica das cidades, pois estas não podem 
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mais ser identificadas como um local apenas de atividades industriais e nem o rural 

como lócus da agropecuária. 

Seguindo o mesmo raciocínio, reforçam Marques (2002, p.96) e Vale (2005, 

p.16015) que os espaços rurais não podem ser compreendidos separadamente do 

urbano, como muitos pesquisadores o fazem. Vale (2005) em seu estudo menciona 

que poderia ser fácil a distinção do que é rural e do que é urbano, sendo que no campo 

predominam as atividades agropecuárias e na cidade concentram-se serviços 

específicos, porém, há vários aspectos que vão além de uma simples definição. 

Tal pensamento leva à simplificação de um fenômeno complexo, pois as 

realidades socioespaciais do urbano e rural extrapolam os limites teórico de 

interpretação e inclusive a realidade encontra-se em constante movimento e 

transformação, mais rápido que a teoria possa captar e sistematizar de forma 

totalmente coerente. 

Machado e Bicalho (2012), expõem que as áreas rurais também estão em 

contato e são incorporadas na dinâmica metropolitana, onde as novas funções do 

espaço rural são consideradas uma multifuncionalidade espacial. Entende-se nessa 

visão que o espaço urbano é capaz de incorporar áreas rurais e estabelecer novas 

formas e diversas funções. 

Verifica-se que no estudo realizado por Abramovay (2000), em relação às 

funções da ruralidade, o autor aponta três inconvenientes na definição do rural 

pautado nos critérios quantitativos: a) os critérios estabelecidos internacionalmente 

são arbitrários; b) a comparabilidade internacional das informações sobre o meio rural 

fica seriamente comprometida; c) o critério de patamar populacional não permite uma 

abordagem regional da ruralidade. 

Essa distinção teórica é importante a fim de obter uma visão coerente do que foi 

e ainda é o fenômeno “rurbano”. Corroborando com Abramovay e Rua (2006, p. 94), 

tendo suas bases teóricas centradas em Lefebvre e Gramsci, aponta três aspectos 

que diferenciam as urbanidades no rural e novas ruralidades: 

1. O urbano parece-nos realmente dominante, na relação assimétrica entre 

urbano e rural enquanto as novas ruralidades dão ênfase às especificidades do rural; 

2. As urbanidades no rural trabalham com uma escala de ação mais ampla 

(urbanização difusa, redes regionais, nacionais etc.), ao passo que as novas 
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ruralidades o fazem a partir de uma escala mais restrita (destacando o poder da ação 

local);  

3. Ambas as noções tratam de maneira distinta as múltiplas territorialidades 

vivenciadas pelos diferentes atores sociais. 

É possível verificar que existem condições estritamente urbanas ou rurais no 

espaço, pois ambos são indissociáveis, como enfatiza Carneiro (1998, p.61), “a 

ruralidade como um processo dinâmico de constante reestruturação de elementos da 

cultura local com base na incorporação de novos valores, hábitos e técnicas”. 

Nessa perspectiva, Lefebvre expõe que, 

 

Trazidas pelo tecido urbano, a sociedade e a vida urbana penetram nos 
campos. Semelhante modo de viver comporta sistemas de objetos sistemas 
de valores. Os mais conhecidos dentre os elementos do sistema urbano de 
objetos são a água, a eletricidade, o gás (butano nos campos) que não 
deixam de se fazer acompanhar pelo carro, pela televisão, pelos utensílios 
de plástico, pelo mobiliário ''moderno"[...]. [...] Entre as malhas do tecido 
urbano persistem ilhotas e ilhas de ruralidade ''pura", torrões natais 
frequentemente pobres (nem sempre), povoados por camponeses 
envelhecidos, mal ''adaptados", despojados daquilo que constitui a nobreza 
da vida camponesa nos tempos de maior miséria e da opressão. A relação 
''urbanidade-ruralidade'', portanto, não desaparece; pelo contrário, 
intensifica-se, e isto mesmo nos países mais industrializados (LEFEBVRE 
2001, p.19). 

 

A expansão do tecido urbano, conforme foi apontada, não é homogênea, pois 

não globaliza tudo dos aspectos típicos das cidades, pois persistem e por meio da 

contradição cria novas e já conhecidas formações socioespaciais tipicamente do 

campo na cidade, as ruralidades. 

As urbanidades e ruralidades decorrem da forma como se organiza o espaço. É 

notável que essas contradições existentes persistem nas novas formas urbanas, as 

quais surgem principalmente a partir da industrialização e das atividades agrícolas 

altamente tecnificadas, constituídas pela implantação de serviços destinados a 

atender às necessidades da produção, comercialização e circulação, bem como ao 

sistema de comunicações e fluxos de informações entre outras, as quais permitem 

acompanhar a velocidade das mudanças e incorporar os elementos que facilitam sua 

competitividade no mercado internacional (BERNARDES, 2007). 

Esse aspecto de escala é importante, pois os elementos tipicamente urbanos e 

rurais podem estar interligados do âmbito local ao global. 
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Wanderley (2001, p. 33), defende a ideia de que o espaço local é um lugar de 

encontro desses dois “mundos”, contudo, nele ocorrem fatos particulares de cada - 

integração, cooperação, tensões e conflitos - o que pode influenciar a configuração de 

uma rede de relações mútuas sob vários planos e aspectos, o que ressalta e promove 

as particularidades. 

Rua (2006, p. 95) reforça que as urbanidades são frutos da integração não só 

das novas ruralidades, mas formas típicas do urbano e vice-versa, cada uma possui 

sua espacialidade sem perder sua especificidade, assim, é gerado um espaço híbrido 

como resultado dessa interação. 

O espaço rural e urbano são frutos de uma diversidade com um grande potencial 

econômico, social e cultural, ambos indissociáveis, os quais adquirem funções de 

acordo com suas necessidades. "As relações estabelecidas entre o campo e a cidade 

são um conjunto de transformações sociais, econômicas, políticas e culturais que 

modificam os espaços em relações antagônicas" (RAMOS; PESSÔA, 2012). 

As relações sociais são complexas e envolvem situações contraditórias, logo, 

esse antagonismo é reproduzido no espaço e também cria novas antinomias sobre 

este mesmo espaço. 

Ramos e Pessôa (2012), expõem que as características de um lugar pode 

apresentar-se em outro, mesmos sendo espaços diferentes, como é verificado no 

caso da agricultura no espaço urbano. 

 2.2 Contexto de formação socioespacial da agricultura urbana 

 

A prática do cultivo da terra teve início quando o homem sentiu que poderia viver 

melhor plantando. O descobrimento da agricultura, a domesticação de animais e o 

aperfeiçoamento técnico de alguns instrumentos de trabalho possibilitaram a 

organização da vida comunitária e, assim, o homem passou a viver em agrupamentos 

permanentes, retirando da terra sua principal fonte de renda. 

Portanto, a agricultura foi para a espécie humana, uma forma de escapar da 

própria extinção, desta forma  

 

Foi a agricultura que garantiu a sobrevivência da espécie humana, eliminando 
definitivamente o risco de sua extinção. Possibilitou, ainda, sucessivos e 
contínuos aumentos da população, o que ocorre até os dias atuais. Além de 
garantir a sobrevivência da espécie humana, a agricultura libertou o homem 
da necessidade de ser nômade, permitindo o florescimento de comunidades 
que, com o tempo, se tornaram cidades (PATERNIANI 2001, p.305). 
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O surgimento da agricultura associado ao desenvolvimento do intelecto humano, 

ou seja, o acúmulo social de conhecimentos, possibilitou ao homem se fixar na terra 

e construir seus primeiros assentamentos e melhorá-la. Com o passar do tempo e a 

sucessão dos diferentes modos de produção (primitivismo, escravagismo, feudalismo 

e capitalismo), tanto a agricultura, quanto as primeiras cidades passaram por grandes 

transformações e hoje as interações entre as cidades estão intrínsecas e 

interdependentes. 

Moreira (2014) aponta que a ocupação dos espaços se deu de uma forma 

progressiva e descontínua simultaneamente, contudo, lenta e gradual, ao ponto de 

chegar aos lugares mais distantes da Terra, mas com um desenvolvimento 

concentrado em alguns pontos e mais dispersos em outros, ao ponto que os humanos 

ocupem boa parte do planeta. 

Foi a partir do século XX que os espaços rurais e urbanos, sofreram mudanças 

em um ritmo acelerado em suas formas, estruturas, funções e processos, aos quais 

acarretaram mudanças paisagísticas e espaciais sendo resultado da dinâmica da 

sociedade. 

A prática de agricultura no Brasil, de acordo com Bevilacqua (2006), se deu a 

partir do hábito dos portugueses, os quais cultivavam hortas e, ao chegarem ao Brasil, 

perceberam que os índios que aqui viviam alimentavam-se com a mandioca, vários 

tipos de feijões e favas, moranga, batata-doce, maxixe, amendoim e várias espécies 

de pimenta.  

Desta forma, para garantir a produção dessas hortaliças, os portugueses criaram 

áreas de cultivo ao redor das cidades, em Olinda, Salvador, Rio de Janeiro e São 

Paulo, nas quais, além de hortas, também implantaram pomares, criavam galinhas e 

produziam mel (BEVILACQUA, 2006). Outra influência importante e decisiva na 

agricultura e na alimentação brasileira veio com os africanos que chegaram ao Brasil 

a partir de 1539 e mantinham plantações agrícolas ao redor das senzalas 

(BEVILACQUA, 2006). 

As cidades apresentaram mudanças na configuração da paisagem ao longo do 

tempo, principalmente após a revolução industrial, é notável a presença de algumas 

características provenientes ou específicas da área rural nesta forma urbana, entre 

elas destaca-se as atividades agrícolas. Assim com a interligação entre os espaços, 
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provindos da rede, facilitado pelo avanço dos meios de transporte e comunicação, 

constitui facilidade de trocas entre esses dois espaços. 

Desta forma, começa a surgir em meados de 1970 com a modernização do 

campo, onde muitos camponeses foram expulsos e instalaram suas residências nas 

cidades. Criou-se, assim, um novo modelo de campo extremamente excludente. 

Santos (2009) menciona esse processo de exclusão ao explicar que o campo 

moderno repele pessoas em situação paupérrima, e cada vez mais os empregados 

da agricultura capitalista possuem o seu local de vivência no espaço urbano. Dessa 

forma, as atividades industriais se desenvolveram com uma quantidade mínima de 

empregos e o setor terciário faz uso de técnicas modernas, remunerando os seus 

empregados de forma bastante insatisfatória. 

Diante do exposto, verifica-se, que essas atividades propriamente ditas do 

campo, com ocorrências nas cidades, podem ser reflexo do passado, em que parte 

dessa população se identifica com o lugar (no caso o rural), na maioria das vezes por 

serem remanescentes do campo, e acabam reproduzindo nas cidades essas 

características, através de criação de animais, produção de alimentos, tipo de moradia 

e outros, adquirindo produção em pequena ou grande escala que visa renda ou 

somente satisfação pessoal. 

Nesse contexto verifica-se que 

 

[...] por um lado, a ordem técnica e a ordem da norma impõem-se como 
dados, por outro lado, a força de transformação e mudança, a surpresa e a 
recusa ao passado, vêm do agir simbólico, onde o que é força está na 
afetividade, nos modelos de significação e representação. A importância do 
lugar na formação da consciência vem do fato de que essas formas do agir 
são inseparáveis, ainda que, em cada circunstância, sua importância relativa 
não seja a mesma (SANTOS, 2006, p. 53). 

 

Essa ordem técnica e normativa, simultaneamente, a motriz de transformação 

são dados da realidade, conforme reflexões do autor supracitado (SANTOS, 2006), é 

preciso levar em consideração o movimento dos objetos no tempo e espaço 

geográfico. 

Uma tendência que verifica-se nas cidades é a Agricultura Urbana (AU), sendo 

que, além de modificar a paisagem, altera também o fluxo econômico de maneira 

positiva, pois, gera empregos (mesmo que em âmbito familiar) e pode contribuir com 

a alimentação da população local. 
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No que se diz respeito à agricultura urbana, pode-se dizer que esta prática possui 

diversas funcionalidades, servindo ao mesmo tempo para o sustento salarial e 

alimentar de indivíduos menos favorecidos financeiramente na cidade e, 

consequentemente, abastecem os grupos sociais mais ricos, sendo assim, essa 

atividade adquire seu lugar tanto em países pobres quanto nos ricos (FERREIRA, 

2009). 

A ocorrência de agricultura em espaços urbanos é um processo recente, sendo 

decorrente do processo industrial, em que o aprofundamento do processo de 

urbanização e das relações capitalistas de produção tem sujeitado, especialmente as 

áreas periféricas, à pobreza e desigualdade (SANTOLIN, 2010). 

A dispersão espacial da AU está diretamente ligada à localização e expansão 

das zonas urbanas. Isso, conforme foi apontado, pode ocorrer em países de diversas 

partes do globo. Ferreira (2009) ressalta a importância da diversidade de funções da 

agricultura urbana como uma prática que pode servir a favor de diferentes classes 

sociais. 

De acordo com Moreira (2008), a AU é um fenômeno sociopolítico que possui 

capacidade de interação com questões socioambientais e socioespaciais, pois sua 

dimensão política traz a concepção e debate sobre a pobreza, as desigualdades 

sociais e o desemprego. 

Nesse sentido, ao discutir o conceito e a prática social de AU, Mougeot (2001) 

define que as atividades exercidas pela AU possuem ação no interior, nas periferias e 

até nos centros urbanos, independentemente do tamanho da sua localidade (cidades 

ou megalópoles), uma vez que nesses locais são atuados o cultivo, produção, criação, 

processamento e distribuição de diversos produtos alimentícios e não alimentícios, 

visando a (re)utilização dos recursos humanos, materiais, produtos e também serviços 

que podem ser encontrados no interior e na periferia da cidade, que por final 

disponibiliza estes mesmos citados para uma igual área urbana. Desta forma o autor 

explica o contexto de diversidade na qual a AU exerce. 

 Outro ponto mencionado corresponde aos processos de produção que 

envolvem recursos naturais, humanos e tecnicamente transformados como materiais 

e produtos de localidades urbanas próximas ou a mesma na qual está inserida.  

Machado e Machado (2002) reforçam que a área intra-urbana é compreendida 

como espaços no interior das cidades e possuem uma prática agrícola, sendo estas 



49 
 

 

 

áreas individuais, coletivas ou até mesmo públicas dentro ou na periferia da área 

urbana, incluindo vias públicas, praças, parques e espaços ociosos como lotes vagos. 

Essas são delimitações dos possíveis espaços onde pode ocorrer essa prática. 

Em corroboração com os autores supracitados, Mougeot apresenta definições mais 

usuais da agricultura urbana, que se baseiam nas seguintes determinantes: 

 
[...] tipos de atividade econômica; localização intra-urbana ou periurbana; 
tipos de áreas onde ela é praticada; sua escala e sistema de produção; as 
categorias e subcategorias de produtos (alimentícios e não alimentícios); e a 
destinação dos produtos, inclusive sua comercialização. (MOUGEOT 2001, 
p.03). 

 

Diante do exposto, verifica-se que a AU é a produção que ocorre dentro do 

espaço urbano, independentemente da sua localização neste limite. Contudo, a 

prática da agricultura urbana refere-se não somente à produção vegetal, mas também 

à criação animal (aves, abelhas, peixes, coelhos e outros). 

Quanto ao sistema agrícola urbano pode ser uma combinação de atividades 

diversificadas, incluindo desde a horticultura e o cultivo de cereais como milho e feijão 

à integração com a produção animal, aproveitando-se de restos vegetais na 

alimentação destes, através de compostagem isoladamente ou em conjunto como 

esterco oriundo das criações (AQUINO e ASSIS, 2007). 

Além, as práticas de agricultura urbana contribuem para a economia da cidade, 

mesmo que de forma indireta, como enfatiza Coutinho e Costa (2012) que as 

atividades da AU possuem um importante conteúdo econômico, ajudando na 

construção autônoma dos sujeitos, devido à promoção de plantios alimentícios que 

facilitam a todos o acesso ao alimento, aos medicamentos e também a renda na 

cidade, onde pode ser consumido. 

A iniciativa da agricultura urbana tem crescido em várias cidades do mundo e 

pode ser uma ferramenta eficaz no controle de combate a miséria, melhorar a 

segurança alimentar e nutricional de algumas comunidades urbanas (PINTO e YVES, 

2009).  

 2.2.1 Estudos desenvolvidos sobre a Agricultura Urbana do global ao 

nacional 

Por se tratar de um fenômeno de múltiplas escalas, somente após a Conferência 

Habitat II - Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Urbanos em 1996, 
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onde a ONU começou a alertar a sociedade para os elevados índices de urbanização 

e sua relação direta com os níveis de pobreza e insegurança alimentar (SMITH et al. 

1996, apud NOLASCO, 2009), pesquisas sobre a prática da agricultura urbana 

começaram a ser realizadas e o tema ganhou maior importância nas discussões sobre 

o planejamento de cidades mais sustentáveis. 

Estudos estão sendo desenvolvidos acerca do tema da agricultura urbana, 

destacando-se como estudos clássicos relacionados ao tema o trabalho de Ana Maria 

de Souza Mello Bicalho, pioneira ao discutir AU (1996).  

No âmbito da ciência no Brasil teve-se acesso a poucos estudos referentes a 

essa atividade, dos quais cita-se os trabalhos de Resende (2004), Ferreira (2009 e 

2013), Coutinho (2010) e Iceri (2013). 

Resende (2004) estudou sobre a AU em Uberlândia (MG), constatou que esta 

atividade é bastante marginalizada por órgãos normativos da cidade como a vigilância 

sanitária. Isso faz com que não haja incentivo para essa prática que, 

consequentemente, ocasiona muitas perdas por não serem fiscalizadas, desde o 

desenvolvimento socioambiental até a melhoria das condições de vida e saúde. 

Diferentes fatores estão relacionados ao crescimento do trabalho da AU, tais 

como a existência de lotes ou espaços vazios na cidade, além do aumento da massa 

de imigrantes, bem como o número de indivíduos nascidos ou vivenciados no campo, 

fazem com que o exercício destas atividades seja por satisfação pessoal (RESENDE, 

2004). 

Ferreira (2013) pesquisou sobre agricultura urbana e periurbana em Recife e 

Vitória de Santo Antão-PE, e constatou através de sua pesquisa que existem ações 

do governo em prol dessas atividades de forma a atender os interesses da população 

envolvida contribuindo assim para a segurança alimentar e nutricional nestes locais. 

Entretanto, evidencia-se a ausência de políticas públicas (ou leis efetivas), que por 

vezes acabam ignorando a verdadeira demanda social e por fim contribuem com 

ações governamentais esporádicas que afetam o desenvolvimento socioespacial 

destes locais. 

Coutinho (2010) pesquisou sobre Políticas Públicas e AU em Belo Horizonte 

(MG) destacando as suas potencialidades ante a consideração vigente de cidade 

ecológica, produtiva e inclusiva, mostrando as dificuldades existentes no acesso à 

terra urbana para que ocorra o manuseio das atividades de AU que se localizam e 
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caracterizam pela oferta dos produtos alimentícios. Ressalta-se também a fragilidade 

e os desafios enfrentados para a efetivação de políticas sociais nos debates das 

políticas urbanas, de modo que a atividade, mesmo sendo antiga, necessita de novas 

pesquisas e lutas. 

Iceri (2013) pesquisou sobre duas realidades diferentes da AU: Cianorte (Brasil) 

e Aubière (França), estabelecendo uma comparação entre elas extraindo informações 

qualitativas sobre o desenvolvimento do circuito curto de comercialização de 

alimentos onde constatou que existe solidariedade mútua entre agricultores e 

consumidores. Ademais, foi constatado também que existe uma ausência da 

conscientização e organização da classe consumidora e não apenas dos 

trabalhadores agrícolas, além da falta de políticas públicas e projetos para que não 

coloquem a produção agrícola (exportação) acima da produção alimentar. 

Aquino (2002) analisou o fenômeno de agricultura urbana em Cuba e, constatou 

que atualmente, século XXI, toda a produção de hortaliças é orgânica e proveniente 

da agricultura urbana, que teve início na década de 1990 quando Cuba passou por 

uma grave crise econômica devido à queda do bloco soviético. Nesse sentido Bourque 

e Cañizares, colocam que 

 

[...] Sem combustível nem peças de reposição para os tratores, e sem adubos 
químicos nem pesticidas, os cubanos começaram a usar tecnologias 
sustentáveis.  O movimento da agricultura urbana nasceu dessa crise.  Cuba 
é uma nação altamente urbanizada e a agricultura urbana praticamente não 
existia antes dos anos 90. Quando surgiu a crise, as populações urbanas 
foram as mais duramente golpeadas, já que era difícil transportar os produtos 
para as cidades devido à escassez de combustível (BOURQUE; 
CAÑIZARES, 2001, p. 27) 

 

Diante desse contexto o governo cubano tomou a iniciativa de resgatar a 

agricultura tradicional nas cidades cubanas, principalmente em Havana (capital de 

Cuba), onde residia um quinto da população do país. 

Bourque e Cañizares, consideram que 

 

Os principais desafios para os agricultores e horticultores urbanos naquele 
momento eram o acesso à terra e a falta de experiência. Em 1993, o 
Ministério reestruturou os direitos de uso dos terrenos urbanos para tornar 
mais fácil o processo de solicitação de terras por parte dos habitantes locais. 
Qualquer terreno não-utilizado poderia ser entregue a um horticultor em 
usufruto permanente – ou seja, permaneceria sob seu controle enquanto 
estivesse sendo cultivado. Assim as hortas começaram a florescer por toda 
Havana (BOURQUE; CAÑIZARES, 2001, p. 28) 
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No período em que o país sofria precariedade de alimentos, surgimentos de 

doenças e epidemias, as estratégias governamentais foram fundamentais para tornar 

Cuba líder na produção de alimentos de origem da agricultura urbana. 

Pardini (2012) aponta que essa prática está avançando nos Estados Unidos e 

em alguns estados transformou-se em lei que incentiva agricultores através da 

implantação de projetos a produzirem alimentos em cidades como San Francisco, 

Chicago e pequenos centros urbanos. Contudo, a atividade ainda é vista de forma 

periférica e até mesmo de forma preconceituosa, conforme aponta a autora. 

Ferreira (2009) considera que em vários países a agricultura urbana tem 

ganhado visibilidade e se expandido espacialmente nas cidades, inclusive sendo 

levada em consideração nas agendas de planejamento dos diferentes governos e 

organizações não governamentais. Esse interesse pela AU, segundo o autor, é uma 

ação que visa garantir o acesso da população a alimentos e uma forma de 

desenvolvimento social sustentável (Ferreira, 2009). 

Sobre o cenário global da AU; 

 

Observa-se que, em países da África, América Central (Cuba principalmente) 
e Europa (França e Portugal preponderantemente) há significativos projetos 
de desenvolvimento da agricultura urbana, e estudos voltados para este 
tema. [...] No caso do Brasil, são nas regiões Sudeste e Sul onde as 
atividades de agricultura urbana se concentram. Entretanto, isto não quer 
dizer que esta atividade seja apenas desenvolvida nestas regiões. Pelo 
contrário, como já dito em todas as regiões brasileiras concentram-se cidades 
que produzem agricultura, construindo e articulando as engrenagens ao seu 
próprio funcionamento (FERREIRA, 2009, p. 76). 

 

Leva-se em consideração a diversidade da AU, no entanto, essas práticas 

apresentam suas singularidades, particularidades e generalizações em comum com 

outros espaços. Portanto, trata-se de um fenômeno local e simultaneamente global, 

visto as diferentes escalas onde podem ocorrer. 

Nesse contexto, "o singular não existe senão na conexão que conduz ao 

universal. O universal não existe senão no singular. Todo singular é universal, e todo 

universal constitui uma partícula, ou um aspecto, ou a essência do modo meramente 

aproximado" (LUKÁCS 1968 apud MOREIRA 2008, p.65). 

Assim, agricultura urbana está diretamente ligada à formação social e as 

interações do rural e urbano do lugar e em suas diferentes escalas. 
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2.3 Contribuições da Agricultura Urbana para a sociedade 

 

São diversas as contribuições que a agricultura urbana proporciona à sociedade, 

tanto local quanto regional ou até mesmo global. A produção e o consumo local 

diminuem a distância do que é produzido para o consumidor que é atingido pela 

acessibilidade, consequentemente, reduz a cadeia de atravessadores4. 

De acordo com Mougeot (2001, p.3)."Na agricultura urbana, a produção e a 

venda (e também o processamento) tendem a estar mais interrelacionados no tempo 

e no espaço, graças à maior proximidade geográfica e ao fluxo de recursos mais 

rápido". 

Além de proporcionar essa vantagem de proximidade, ainda existe a questão da 

qualidade dos alimentos, que chegam à mesa do consumidor frescos e com todos os 

seus nutrientes presentes, conforme expõe Santos  

 

A atividade de produção, com lucros que proporciona aos agentes, é 
multiplamente afetada pelas condições de acessibilidade, dependentes da 
localização. A distância em relação às estradas, bem como a qualidade e 
frequência destas, contribuem para facilitar, ou então para dificultar, o 
escoamento da produção, industrial ou agrícola (ou mineira), e a 
acessibilidade aos serviços produzidos, que participam como inputis. Os 
custos e os preços locais dependem disso (SANTOS, 2007, p.114). 
 

A prática da AU facilita o escoamento de produtos até o consumidor final e 

diminui os custos de transporte. O que permite o desenvolvimento das cidades mais 

verdes, pois os espaços urbanos vazios (lotes baldios) podem ser utilizados para 

produzir alimentos e aumentar o contato das pessoas com a agricultura, 

proporcionando-os uma alimentação para a população local, saudável e de baixo 

preço devido à localidade. 

Sobre esse raciocínio espacial de escoamento e transportes, os produtos 

oriundos da AU seguem a lógica de mercado apontada por Harvey (2005, p. 49-50) 

ao mencionar 

Os preços, tanto das matérias-primas como de bens acabados, são sensíveis 
aos custos do transporte, e a capacidade de coletar matérias-primas em 

                                                 

4Atravessadores são comerciantes livres, que atuam na função de repassar o produto para outros 
compradores. Na agricultura essa é uma prática cada vez mais comum, pois alguns agricultores não 
dispõem de veículos para comercialização de seus produtos, se sujeitando a vender seus produtos a 
um preço mais baixo para esses compradores. 
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lugares distantes e de enviar os produtos acabados a mercados distantes é, 
evidentemente, afetada por esses custos [...] Portanto, a redução nos custos 
de realização e circulação ajuda a criar espaço novo para a acumulação do 
capital. Reciprocamente, a acumulação de capital se destina a ser 
geograficamente expansível, e faz isso pela progressiva redução do custo de 
comunicação e transporte. 

 

Portanto, a relação é benéfica para todos os atores sociais (para quem produz e 

consome) e é considerada uma via de mão dupla, pois economiza-se com gastos de 

transportes que não são somente econômicos, mas também ambientais. 

A agricultura urbana não deve ter restrições ou limites impostos pela 

racionalidade do capital, uma forma de mercantilizá-la visando apenas a reprodução 

de lucros, o ideal seria uma autonomia em comercializar, buscando meios como 

economia solidária ou uma alternativa financiada pelo estado para combater 

problemas sociais como a fome. 

Quando se fala em agricultura urbana no Brasil, as hortas comunitárias são os 

modelos mais comuns, seja por meio de programas públicos ou movimentos 

particulares. Esta iniciativa busca conciliar as demandas e os interesses das pessoas 

que promovem a exploração de atividades agrárias com o meio urbano, porém a 

maioria das iniciativas não são oficiais, por isso não se tem dados estatísticos. 

No Brasil, existem vários programas de políticas públicas voltados à 

radicalização da fome e uma alimentação saudável, entre eles o Programa Nacional 

de Alimentação e Nutrição (PRONAN) que em 1979 passou a ser chamado de 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

 

Os primeiros esboços de atuação do Governo Federal em relação à oferta de 
merenda escolar se deu na década de 1940, porém, sem êxito por falta de 
orçamento específico para tal ação. Foi somente na década seguinte(1950) 
que foi elaborado um Plano Nacional de Alimentação e Nutrição, estruturando 
um programa de merenda escolar sob a responsabilidade do poder público. 
Este plano deu origem ao Programa Nacional de Alimentação Escolar que, 
atualmente, por meio de decretos e leis, tem o intuito de garantir alimentação 
escolar (SILVA, 2016, p.62). 

 

O PNAE tem por objetivo contribuir com a promoção da segurança e de bons 

hábitos alimentares a estudantes dos ensinos infantil, fundamental e médio das 

escolas públicas e filantrópicas, estimular a compra de alimentos variados e 

produzidos por agricultores familiares do município onde a escola se encontra, 

garantindo assim, renda aos agricultores familiares locais que fornecem os alimentos 

(SILVA, 2016). 
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O Relatório de Insegurança Alimentar no Mundo de 2014, publicado pela 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), revela que 

o Brasil reduziu de forma muito expressiva a fome, a desnutrição e subalimentação 

nos últimos anos, inclusive desapareceu do Mapa da Fome divulgado pela FAO, 

porém, isso não significa que essa situação esteja resolvida, existem situações de 

pobreza, logo, subalimentação é um problema consequente. 

 

Os avanços no combate à fome e pobreza decorrem, na análise apresentada 
no Relatório da FAO, da priorização da agenda de Segurança Alimentar e 
Nutricional (SAN) a partir de 2003, com destaque ao lançamento da 
Estratégia Fome Zero, à recriação do Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (CONSEA), à institucionalização da política de SAN e 
à implementação, de forma articulada, de políticas de proteção social e de 
fomento à produção agrícola (BRASIL, 2014, p. 06). 

 

Uma perspectiva contrária à prática da AU aponta que ela pode ocasionar danos 

ambientais, mesmo que em pequena escala, pois pode, caso não haja um manejo 

adequado da área de produção, desencadear processos erosivos do solo, destruição 

da vegetação, assoreamento e poluição dos recursos naturais como solo, água e ar, 

e estes fenômenos ocorrem geralmente pelo fato da agricultura urbana se instalar 

principalmente próximos a mananciais de água, para facilitar a irrigação que é 

necessária para a produção e cultivo dos vegetais.  

Arruda (2011) considera que a localização de hortas pode ser um fator 

determinante para favorecer riscos à saúde através da contaminação dos mananciais 

de água, principalmente se grandes quantidades de fertilizantes químicos e inseticidas 

forem utilizados na produção e no manejo. Também, o uso excessivo de estrume rico 

em nitrato, tal como o estrume da galinha ou de porco, pode contaminar a água 

subterrânea.  

As cidades geralmente apresentam vários espaços urbanos vazios, conforme 

Silva e Oliveira (2016) apontam a proporção de lotes vagos representados por dados 

da prefeitura de Jataí que constam 33,56% no ano de 2015, muito próximo dos 35% 

registrados no ano de 2004. Percebe-se que a ocupação desses lotes vagos teve um 

crescimento não muito relevante ao longo de uma década, sendo que estes não estão 

cumprindo com a função social de propriedade urbana estabelecida pela Constituição 

Brasileira de 1988, artigo 182, que estabelece a política de desenvolvimento urbano, 

executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei. 
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A tendência mundial é ampliar as áreas verdes nas cidades, com o 

aproveitamento de todos os espaços. Portanto, a agricultura urbana pode ser uma 

ferramenta de transformação do espaço, por isso é uma proposta que deve ser 

incluída no planejamento urbano, para que seja um modelo de gestão urbana e 

organização das cidades, inclusive na cidade de Jataí em que a agricultura capitalista 

ganhou força nos últimos anos, beneficiando a produção de commodities e os grandes 

agricultores. 

A AU no Brasil vem ganhando destaque pela Comissão de Agricultura, Pecuária, 

Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados que aprovou a 

criação do projeto de Política Nacional de Agricultura Urbana, prevista no Projeto de 

Lei 906/15. Esta proposta ainda encontra-se em tramitação, aguardando a sua 

aprovação. 

O projeto de lei possui ações como o apoio aos municípios para que sejam 

definidas áreas que sejam compatíveis ao desenvolvimento de AU tanto individual e 

comunitária, também com o fornecimento de produtos da AU para programas como o 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o PNAE, bem como, linhas especiais 

de crédito para os agricultores urbanos e suas organizações a fim de ajudar no 

investimento na produção. 

O objetivo central deste projeto é criar políticas públicas próprias para a produção 

agrícola e também pecuária que são exercidas nos limites das cidades para produção 

de alimentos e comércio nesses locais. Com toda certeza, o governo federal, estados 

e os municípios devem trabalhar entre si para a efetivação desta política, com linhas 

de financiamentos, assistência técnica, promoção a feiras abertas ao público em geral, 

a compra de produtos da AU por programas governamentais, divulgação, entre outros. 

Outra atuação voltada ao incentivo da AU é o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural (SENAR) do estado de Goiás, que tem atuação nas comunidades urbanas com 

o intuito de oferecer cursos, treinamentos, palestras e outras ações conforme (Anexo 

2). 
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3 CARACTERIZAÇÃO E ESPACIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA URBANA EM 
JATAÍ (GO) 

 

Nesta sessão serão apresentados os resultados da pesquisa de campo realizada 

na cidade de Jataí-GO, entre março a junho de 2016, tendo como escala de análise 

os espaços ocupados e produzidos socialmente pela atividade de AU.  

As questões do formulário objetivaram compreender o perfil dos entrevistados 

no aspecto social, econômico e cultural, bem como as características gerais da área 

de plantio em sua estrutura e situação fundiária e comercial. Desta forma, foram 

levantados 25 pontos de produção de hortaliças, voltadas para a comercialização dos 

produtos, representados no (Mapa 3), porém o formulário foi aplicado a 20 agricultores 

urbanos que aceitaram participar do estudo. 

 

Mapa 5 - Localização das áreas de produção de hortaliças no perímetro urbano de Jataí (GO) 

 
Fonte: SILVA, A. R. (2016) 
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 3.1 Perfil dos entrevistados 

 

De acordo com os dados coletados, foi traçado o perfil dos agricultores. Dos 20 

(vinte) entrevistados, constatou-se que a maioria são do sexo masculino, 16 

(dezesseis), seguido do sexo feminino, 4 (quatro). 

Percebe-se que a maioria dos agricultores é do sexo masculino, esse dado 

repercute o fato cultural de ser uma tradição o homem tomar conta dos negócios da 

família, como enfatiza Scott (1989) de que a compreensão da categoria gênero 

envolve os “símbolos culturais” apreensíveis por culturas distintas, no caso a 

civilização cristã ocidental, com as conhecidas figuras de Maria e Eva e, subordinação 

das mulheres, inclusive no que tange ao Estado, histórico representante do poder 

masculino. 

O município de Jataí, por ser considerado um polo da agricultura capitalista, se 

torna um atrativo, lócus onde várias pessoas migram para a cidade em busca de 

emprego e melhores oportunidades e, quando não conseguem, procuram novas 

formas de desenvolver atividades que visam o sustento da família, sendo a AU um 

exemplo dessas atividades a fim de suprir a existência própria e da família. 

Nesse contexto, ao questionar a naturalidade dos praticantes da AU em Jataí, 

constata-se que 65% dos entrevistados são imigrantes, oriundos de outras regiões e 

estados como Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo e Maranhão e 35% são jataienses, 

sendo que dentre estes já migraram de Jataí para outros municípios, retornando à 

referida cidade, posteriormente (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 - Naturalidade dos agricultores urbanos de Jataí, Goiás. 

 

Elaboração: SILVA. A. R (2016) 
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Ao analisar as motivações que os levaram a optar pela cidade de Jataí, observa-

se que essa escolha teve uma forte ligação com fatores relacionados a empregos ou 

às oportunidades de trabalho, e também à laços familiares de parentes que chegaram 

primeiro à região e se estabilizaram profissionalmente. Assim, à existência de vínculos 

prévios com residentes no município também foi um fator contribuinte para esse 

processo migratório, conforme demonstra as falas dos entrevistados, que migrou para 

Jataí da cidade Não-Me-Toque (RS). 

 

Eu vim pra cá no ano de 1983, eu vim antes, mas definitivo mesmo foi em 
1983. Primeiro veio a família, daí veio meu pai e minha mãe, depois eu vim 
[...] na verdade a gente veio pra cá, à procura de mais área pra plantar, mais 
espaço [...] (ENTREVISTADO 10) 
 

Percebe-se que o agricultor em questão, migrou-se para Jataí não apenas por 

interesse familiar, ele teve o propósito de ampliar sua renda em busca de novos e 

mais espaço para poder cultivar. 

Culturalmente, a família tem um peso significativo na migração desses 

agricultores, conforme pode-se observar na fala a seguir; 

 

[...] Resido em Jataí mais da metade da minha vida, mais de 30 anos [...]. A 
minha vida foi plantar lavouras [...] Inicialmente foi porque meus pais 
quiseram mudar pra cá, já tinha algum irmão aqui né, aí a gente acompanhou, 
porque só tava eu em casa, o meu irmão já tinha comprado as terras pro meu 
pai, porque vendemos lá no Rio Grande do Sul e ele comprou aqui, aí nós 
fomos mexer com lavouras [...] aí eu quebrei e vim mexer com horta [...] 
(ENTREVISTADO 11). 
 

O entrevistado 11 teve uma trajetória inicialmente rural, cuidando de lavouras no 

Rio Grande do Sul, para depois desenvolver atividades de agricultura urbana no 

interior de Goiás. 

Ao questionar sobre a vivência desses agricultores, no contexto rural e urbano, 

verifica-se que 15% dos entrevistados não tem origem rural, não nasceram no campo 

ou nunca moraram em sítios, chácaras, fazendas ou similares. Assim, a maioria 

corresponde a 85% dos sujeitos, que nasceram ou se criaram no contexto rural.  

Portanto, pode-se constatar que o perfil desses agricultores é majoritariamente 

rural e executam uma atividade agrícola no espaço geográfico urbano. 

Quanto ao tempo de moradia na cidade de Jataí, percebe-se que a maioria 

encontra-se com 1 a 10 anos (30%), seguido de 31 a 40 anos (25%) e 11 a 20 anos 

(25%) (Gráfico 3). 
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Gráfico 3 - Tempo de moradia dos agricultores em Jataí, Goiás. 

 
Elaboração: SILVA. A. R (2016)  

 

Existem então temporalidades diferentes, distintos tempos de vivência e 

experiência com a terra, realizando a AU. 

Ao relacionar a origem com o tempo de moradia dos agricultores na cidade de 

Jataí, foi possível verificar que a maior parte dessa população é oriunda do meio rural. 

Teoricamente, supõe-se que os agricultores mais antigos na região vieram em 

decorrência do intenso processo de modernização da agricultura no campo, o que 

ocasionou o êxodo rural nas décadas de 1970 e 80. O que fez várias pessoas 

migrarem do campo para cidade em várias regiões do país, buscando oportunidades 

de emprego. 

Durante as entrevistas os agricultores urbanos relataram as experiências que 

contribuíram para que chegassem a Jataí. De acordo com as falas: 

 

Eu resido aqui em Jataí há mais de 30 anos [..] a única cidade que eu já morei 
é essa daqui, lá em Mineiros, nós só morava no município, nós já nasceu lá 
na fazenda e lá que cresceu todo mundo, e eu casei e continuei morando lá, 
e de lá nós veio pra cá [...] (ENTREVISTADA 4). 

 

Lá na Bahia não tem tanto recurso pra gente trabalhar, as coisas lá é um 
pouco mais difícil, não tem muito estudo pra gente sobreviver [..] [..] Na 
realidade é primeira vez que eu mexo com horta, é aqui em Jataí. Lá na Bahia 
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eu mexia com outras lavouras, mas era diferente, era cacau, banana da terra 
e era na roça, não era na cidade como aqui [...] (ENTREVISTADO 8). 

 

Conforme as falas dos agricultores pode-se observar que por falta de 

oportunidades, qualificação, escolaridade e por possuírem fortes laços com o campo, 

de certa forma esses fatores contribuíram para uma relação mais consolidada com a 

AU, adaptando seus conhecimentos agrícolas a realidade urbana. 

A distribuição etária dos 20 sujeitos entrevistados e que integram as famílias de 

agricultores urbanos de Jataí, é apresentada no (Gráfico 4).  

 

Gráfico 4 - Faixa etária dos agricultores urbanos de Jataí, Goiás. 

 
Elaboração: SILVA. A. R (2016)  

 

Ao analisar o gráfico, verifica-se que os agricultores urbanos apresentam idade 

média geral mais elevada, indicando uma maior proporção de pessoas na faixa etária 

de 60 (sessenta) anos ou mais, seguida pela faixa etária entre 50 (cinquenta) a 59 

(cinquenta e nove) anos. 

Portanto, demonstra-se que a faixa etária que se sobressai é a do idoso (senil), 

que vivia no meio rural e deslocou-se para a cidade. Esse grupo com idade superior, 

encontra-se no status de aposentado ou considerado como "inativo" para o mercado 

de trabalho e, por falta de opção desenvolvem atividades paralelas para a 

complementação da renda familiar. 
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Em relação ao estado civil dos agricultores urbanos, percebe-se que 70% são 

casados, 15% solteiros e 15% separados ou divorciados (Gráfico 5). Contudo, 

verificamos que grande número de agricultores, que são casados, apresenta com 

faixa etária maior, demonstrando assim que é uma característica de agricultura 

familiar a prática da união matrimonial. 

 

Gráfico 5 - Estado civil dos agricultores urbanos de Jataí, Goiás. 

 
Elaboração: SILVA. A. R (2016)  

 

O quesito estado civil possui relação direta e indireta com o próximo dado 

empírico, que corresponde à quantidade de filhos. Esse não é um dado determinante, 

pois a geração de filhos não necessita de matrimônios ou, é resultado de vários 

casamentos. Culturalmente, os agricultores possuem o habito de "juntar" ou casar-se 

informalmente.  

Nesse sentido, constata-se que 40% dos agricultores urbanos possuem de 2 a 

3 filhos, seguido de 35% com 0 a 1 filho, 20% com 4 a 5 filhos e 5% acima de 5 filhos 

(Gráfico 6). 
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Gráfico 6 - Número de filhos dos agricultores urbanos de Jataí, Goiás. 

 
Elaboração: SILVA. A. R (2016)  

Relacionando a faixa etária ao número de filhos, podemos verificar que é 

característico dos entrevistados mais velhos terem maior número de filhos, sendo que 

o processo da redução da taxa de natalidade iniciou-se na década de 1970, sobretudo 

pela introdução de métodos contraceptivos orais em meados dos anos de 1960 

(GLÓRIA, 2007). Além disso, outro fator importante nessa redução corresponde ao 

acesso á informação, educação e as ações de políticas públicas de saúde. 

Os dados da pesquisa de campo revelaram o grau de escolaridade dos 

entrevistados. Existem poucos com elevado nível de instrução e a maioria com baixo 

nível, porém não houve nenhum sem escolaridade. Desta forma, 45% declararam 

possuir o grau de instrução entre o 1º e 5º ano do Ensino Fundamental I, sendo que 

os mesmos afirmam saber assinar somente o nome, seguidos por 15% que possuem 

entre o 6º e 9º ano do Ensino Fundamental II, 15% com o Ensino Médio entre o 1º e 

3º ano, 10% com Curso Técnico e 15% com Ensino Superior (Gráfico 7). 
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Gráfico 7 - Grau de escolaridade dos agricultores urbanos de Jataí, Goiás 

 
Elaboração: SILVA. A. R (2016)  

 

Ao constatar os diferentes níveis de escolaridade, temos um perfil bastante 

diferenciado. Aponta-se uma característica dos agricultores urbanos que os diferem 

dos tipicamente rurais, pois não foi constatado agricultores sem escolaridade e 

infelizmente no campo essa realidade existe, havendo um quantitativo de pessoas não 

alfabetizadas. 

É importante ressaltar que nesse dado existe a possibilidade de uma distorção 

com a realidade concreta, durante e no ato das entrevistas por questões de 

desconforto ou para não se sentir inferior pela sua condição educacional, os 

entrevistados podem ter omitidos informações. Parte-se do pressuposto que essa 

informação seja verídica em sua totalidade conforme apontado no gráfico anterior, e 

isso leva a novas indagações: quais as razões que levam os agricultores urbanos a 

terem pelo menos um mínimo de formação educacional? Será o fato de viver na 

cidade, onde existe escolas próximas e a possibilidade de estudar influência na 

formação desses agricultores? Quando os agricultores se aprofundam na formação 

técnica, essa é voltada para a área da AU? Essas são dúvidas que podem ser 

desvendadas em pesquisas futuras. 

Ao verificar os sujeitos que possuem o Ensino Superior, percebe-se que os 

mesmos possuem idade entre 21 e 36 anos, sendo que esses indivíduos investem na 

AU como forma de empreendimento vantajoso, tendo a agricultura urbana como a 

principal fonte de renda, conforme expõe a fala dos entrevistados: 
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A maneira que nós resolvemos mexer com esse negócio, foi por ser 
consumidor do produto e ver que ele tinha uma boa saída no mercado [...] 
então por eu ser um consumidor daquele produto e muitas vezes chegar no 
mercado e ele nem está mais na banca porque já havia vendido, então 
abrimos os olhos pra isso [...] (ENTREVISTADO 20). 

 

Então a gente viu um negócio de oportunidade né, produzir aqui próximo do 
mercado, que não precisa buscar de Goiânia né, que todo alimento 
praticamente 100% vem de Goiânia hoje, né, do CEASA, então a gente viu 
uma oportunidade de produzir um alimento as vezes com uma qualidade 
maior e mais próximo do consumidor [...] (ENTREVISTADO 13). 

 

Eu já tive horta na zona rural, mas longe, e eu não conseguia atender bem o 
cliente. Tinha hora que o cliente precisava de uma quantidade que era 
impraticável eu trazer de longas distâncias, então a gente quis arrendar uma 
terra mais próxima pra poder diminuir esse pedido mínimo, essa quantidade 
mínima que você tem de fazer a conta se compensa ou não compensa levar. 
O tempo que se perde para ir e voltar, a qualidade da verdura que cai quando 
você transporta de muito longe, então, a gente quis ficar o mais próximo 
possível para atender bem o cliente [...]. (ENTREVISTADO 15) 

 

Além da visão mercadológica e do discurso de valorização do consumidor que 

esses agricultores possuem sobre sua prática agrícola-urbana, existe por trás uma 

dimensão e movimento espacial, pois visam reduzir as distâncias dos espaços de 

produção a fim de maximizar os lucros e atender a demanda. 

A grande demanda para o consumo de hortaliças por parte dos habitantes locais 

da cidade de Jataí faz com que a atividade de cultivá-las cresça em importância e 

passe a ser um interessante negócio nesse ramo, em que os produtos são vendidos 

no local da produção e para os comércios varejistas da cidade, como frutarias, 

supermercados e ainda sirva como matéria prima para a preparação de refeições e 

lanches nos diversos restaurantes e lanchonetes da cidade. 

De acordo com a rentabilidade dos participantes, variam entre renda 

complementar e dedicação exclusiva, desta forma constatou-se que, com a produção 

de hortaliças, 35% dos entrevistados declararam obter rendimento médio mensal 

menor ou igual a um Salário Mínimo (SM), com o valor vigente no ano de 2016, 

correspondente a R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), seguidos por 25% que 

recebem de um a dois SM, 25% que recebem de dois a cinco SM, 5% que recebem 

entre cinco e dez SM e 10% acima de dez SM (Gráfico 8). 
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Gráfico 8 - Rendimento médio dos agricultores urbanos de Jataí, Goiás 

 
Elaboração: SILVA. A. R (2016)  

 

Vale ressaltar que a renda obtida com a produção da AU depende do tamanho 

da área plantada, além da dedicação de tempo e investimentos nos meios produtivos. 

A renda da terra aplica-se nesse contexto. 

Ao comparar o nível de escolaridade com a renda, é possível verificar que 

aqueles com maior nível de instrução conseguem ter maior rentabilidade na produção, 

sendo que dentre esses sujeitos os pesquisados possuem ensino superior em 

Agronomia, Direito e Administração de Empresas. 

Esses sujeitos compõe o grupo, onde a renda sobrepõe a 10 salários mínimos, 

fator esse que contribui bastante com a produção e comercialização dos produtos. 

Pode-se dizer que essas famílias dispõem de condições financeiras estabelecidas, 

podendo contratar funcionários e consultoria técnica para auxiliar no desempenho da 

produção.  

Os que possuem poder aquisitivo menor, desempenham as suas atividades, 

sozinhos ou em parceria com os membros da família, como cônjuges e filhos e 

geralmente pedem orientações técnicas de produção e manejo, nos estabelecimentos 

de venda, onde compram os defensivos agrícolas entre outros. 
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3.2 Situação Jurídica e infraestrutura da área de produção  

 

Quanto à situação jurídica de utilização das áreas destinadas a AU, percebe-se 

que a maioria dos entrevistados não são proprietários das terras onde desenvolvem 

as atividades, sendo que a maioria corresponde a 50%, os que alugam ou arrendam 

a área para desenvolvimento das atividades, 15% utilizam-se áreas cedidas ou 

emprestadas temporariamente e 35% são proprietários (Gráfico 9).   

 

Gráfico 9 - Situação jurídica da área dos agricultores urbanos de Jataí (GO) 

 
Elaboração: SILVA. A. R (2016)  

 

Portanto, existem três diferentes situações dos imóveis; aqueles 

estabelecimentos que são próprios e existem a possibilidade de extrair a renda da 

terra de forma contínua e absoluta (total); essa mesma regra pode se aplicar aos que 

possuem a condição de cedido ou emprestado, mas com um caráter temporário de 

aproveitamento; e por fim, os alugados ou arrendados o lucro é parcial, pois parte 

destina-se para pagar para o proprietário o proveito tirado da renda da terra. 

Cabe mencionar sobre outros gastos de produção, como o uso da água quando 

ela é tratada e fornecida pela empresa de saneamento de água, ou em situações em 

que a renda de terra aproveita-se do uso livre de como a água de rios etc. 

A origem da água para a irrigação das culturas se dá através de poços artesianos 

ou semi artesianos (80%); seguido de nascentes, rios ou córregos (15%); e do 
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abastecimento da rede geral de distribuição (SANEAGO) (5%), conforme 

representado (Gráfico 10). 

 

Gráfico 10 - Origem da água para irrigação em Jataí, Goiás 

 
Elaboração: SILVA. A. R (2016)  

 

Ao analisar a infraestrutura das áreas percebe-se que 80% não possuem rede 

de esgoto, sendo que 20% possuem fossas sépticas e utilizam-se da água de origem 

de poços artesianos, semi artesianos e nascentes de rios e córregos. Existe uma 

diversidade de utilização da água, contudo a maioria dos agricultores, incluindo as 

duas categorias citadas, não possuem água tratada. 

A água utilizada na irrigação das culturas pode afetar diretamente na qualidade 

dos produtos que chegam aos consumidores finais. Sobre esse ponto de qualidade 

também é importante apontar sobre o destino dos resíduos sólidos, percebe-se que 

80% dos estabelecimentos possuem coleta de lixo do município, enquanto 20% ainda 

carecem dessa infraestrutura.  

As hortas geralmente são limitadas por cercas ou muros. Durante a pesquisa 

constatou-se que 80% dos estabelecimentos são cercados por muros e 20% por 

cercas de arames. Essas cercas servem como proteção de um bem jurídico privado, 

a propriedade, pois para os cultivos da agricultura urbana em si, tecnicamente esses 

muros e cercas possuem pouca interferência quando se trata de proteger. 

Os períodos de desenvolvimento da atividade da AU nos locais são variados, 

sendo que 25% dos agricultores desenvolvem suas atividades a menos de 1 ano, 35% 
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de 1 a 3 anos, 15% de 4 aos 7 anos, 5% de 8 a 11anos,15% de 12 aos 15 anos, 5% 

de 16 aos 19 anos (Gráfico 11). 

 
Gráfico 11 - Quantidade de anos que desenvolve a AU na área de Jataí, Goiás 

 
Elaboração: SILVA. A. R (2016)  

 

Pode-se se afirmar que prática da AU é uma atividade que acompanha a cidade 

desde a sua origem. Portanto em Jataí encontramos o perfil do agricultor, com maior 

quantidade de anos desenvolvendo essa atividade a 19 anos. Contudo, para Resende 

(2004), a AU é uma atividade efêmera, ou seja, "pode permanecer muitos anos num 

local ou pode desaparecer em questão de dias, devido à sua instabilidade e à 

velocidade de mudanças que podem ocorrer no uso da terra nas cidades".  

Essa situação explica a curta duração dessa atividade na cidade, porém, 

logicamente esta já existiu antes na cidade. 

 

3.3 Relações socioespaciais da produção/comercialização 

 

Na cidade de Jataí-GO pode-se observar diversos sistemas de cultivo de 

hortaliças, os quais predominam cinco sistemas de produção que são classificados 

conforme Silva, Silva e Pagiuca (2014), como: 1) Sistema de cultivo convencional em 

ambiente aberto; 2) Sistema de cultivo hidropônico; 3) Sistema de cultivo convencional 

em ambiente aberto e sistema hidropônico; 4) Sistema de cultivo convencional em 
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ambiente protegido e 5) Sistema convencional de cultivo em ambiente protegido e 

Sistema convencional de cultivo em ambiente aberto. 

 3.3.1 Sistema de cultivo convencional em ambiente aberto 

O sistema de cultivo convencional em ambiente aberto é definido por Silva, Silva 

e Pagiuca (2014) pelo fator da produção ficar exposta a agentes climáticos, tais como 

chuva, sol e vento. As mesmas autoras salientam que as intempéries climáticas 

prejudicam tanto a qualidade quanto o rendimento da produção, podendo diminuir 

drasticamente a rentabilidade do negócio.  

As áreas de cultivos pertencentes à classe de cultivo convencional em ambiente 

aberto presentes na cidade de Jataí (GO) foram os pontos 1; 2; 3; 4; 6; 8; 9; 12; 14; 

16; 17; 18 e 19, conforme (Mapa 4). 
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Mapa 6 - Localização dos pontos com sistema de cultivo convencional em ambiente aberto em Jataí 

 

Organização: ROCHA, J. R. R. (2017). 
 

Área AU 1: Localizada nas coordenadas Longitude: 0422798 E, Latitude: 

8027831S, Altitude: 862m, a área está a norte da área urbana. Na localidade foi 

possível verificar cultivos variados: cebolinha, coentro, salsa, couve, alface, repolho, 

rúcula, mostarda, tomate, pimenta, abobrinha, rabanete, quiabo, mandioca, milho e 

jiló, além da criação de aves e conserva de temperos (Fotografia 1 A, B, C e D). 
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Fotografia 1 - Área AU 1: A) Produção de hortaliças no sistema de cultivo convencional; B) Criação de 
aves; C) Conserva de pimenta; D) Ovos 

A) 

 

B) 

 
C) 

 

D) 

 
Fonte: SILVA, A. R. (2016) 

 

Em entrevista com o proprietário da AU 1, verificou-se que o mesmo encontra-

se há 18 anos na mesma localidade, desenvolvendo as atividades produtivas de 

hortigranjeiros, da qual parte da produção é destinada à merenda escolar e à 

comercialização em feiras livres. Esse agricultor participa de um programa de 

merenda escolar municipal da SEFAZ (Secretaria de Estado da Fazenda) de Jataí 

Goiás, um programa específico denominado de Combate à Fome para o qual fornece 

os alimentos e recebe as notas do serviço prestado. 

O agricultor relatou que o uso de agrotóxico na lavoura nas proximidades 

contribui para a perdas de produtos em sua horta, conforme a fala: 
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Tinha muita coisa aqui, nóis tava vendendo bem, aí veio aquela mosquinha 
branca e óh, matou a horta tudo, antes da mosquinha, dessecaram as 
lavouras aí, matou meus trens, meus tomates bunito alí, meus jiló alí queimou 
tudo, eles usaram aquele veneno de matar aquela Buva, aquele trem veio 
matando meio tudo. Olha, tava aquela coisa mais linda, pensa num tomate 
que tava bunito, [...] soltando aquelas folhas mais linda e o tomatim embaixo. 
Aí um dia eu cheguei aqui e falei, o que foi com o meu tomate? Foi bem num 
dia que eu tinha passado um adubo foliar nele né, no pé, aí eu falei, mas nem 
não deu tempo do adubo fazer efeito, será que eu matei meus tomate com 
esse adubo? Não pode, não pode, aí ficou uns outros alí que eu não passei 
o adubo e morreu também, aí eu falei, ah não é, aí eu entendi que era o 
veneno da lavoura (ENTREVISTADO 1). 

 

Esse agricultor faz uso de adubos e defensivos químicos, mas o que ocasionou 

a perda da produção foi o uso de agrotóxicos pesados em área de lavoura bastante 

próxima da produção de hortaliças. O efeito de borda foi bastante visível por conta do 

uso de agrotóxicos. Além dos produtos químicos usados diretamente pelo agricultor, 

não se tem uma noção mínima de agrotóxico indireto que os consumidores finais estão 

ingerindo. 

O desenvolvimento do meio urbano se dá, pela apropriação dos espaços 

periféricos, ou seja, espaços rurais (Limonad, 1999). Nesse sentido, o agricultor 

relatou que vivia na chácara e a cidade chegou até a área que ele desenvolve as 

atividades agrícolas. 

Área AU 2: Localizada nas coordenadas Longitude: 0423020 E, Latitude: 

8025545S, Altitude: 779m. A localidade está próxima à mata de preservação da 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Jataí e de acordo com o entrevistado a 

área onde a atividade de AU está sendo desenvolvida trata-se do espaço verde 

reservado ao setor Cohacool 1. 

A prática da AU existe no local desde a implantação do setor Cohacool 1, a 

aproximadamente 15 anos. A área de meio alqueire5 (áreas 2 e 3 juntas) inicialmente 

era destinada para ser uma horta comunitária, como o projeto não foi desenvolvido, a 

área foi alugada para agricultores que deram início à produção e comercialização dos 

produtos. As vendas se dão no local da produção e nas ruas da cidade de forma 

ambulante, onde o agricultor utiliza para o transporte um carrinho de mão. 

A irrigação é feita de forma clandestina, através de um cano em queda livre que 

tem origem no lago do Parque Brito (Fotografia 2 D), já a água utilizada para o 

consumo humano é de origem de uma nascente acima do lago do Parque Brito, que 

                                                 
5 unidade de medida pelo alqueire mineiro: 1 alqueire é igual a 4,84 ha ou 48.400 m2 
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também chega à casa através de canos em queda livre porém não passa por nenhum 

tratamento antes do consumo. 

Para Brunoni (2003), o consumo de água de fonte alternativa é causa de riscos 

intensos. Cerca de 80% das doenças do mundo estão ligadas à ausência de água 

tratada, dados da Organização Mundial de Saúde. Portanto, não é vantajoso deixar 

de fazer uso dos sistemas de saneamento existentes e assumir riscos de 

contaminações coletivas pelo uso de água de origem duvidosa. 

Nesta área há predominância de hortaliças, milho e frutíferas. Foi possível 

verificar a produção diversificada, como de cebolinha, coentro, salsa, couve, alface, 

rúcula, pimenta, mandioca, milho e jiló, banana entre outros (Fotografia 2 A, B e C). 

 
 

Fotografia 2 - Área do Ponto 2: A, B) Produção de hortaliças no sistema de cultivo convencional; C) 
Mudas de hortaliças a serem transplantadas; D) Lago Brito (Origem da água para a irrigação das 

culturas) 

A) 

 

B) 

 
C)  

 

D) 

 
Fonte: SILVA, A. R. (2016) 

 

Área AU 3: Localizada nas coordenadas 0423022 E, 8025471 S, com altitude 

de 778m. A área que é alugada encontra-se anexada a área 2, próximo à mata de 
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preservação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Jataí. Trata-se de uma área 

de mais ou menos meio alqueire (áreas 2 e 3). Na localidade foi possível encontrar 

plantações de cebolinha, coentro, salsa, alface, rúcula, pimenta, abobrinha, quiabo, 

mandioca, jiló e bananeiras, conforme (Fotografia 3 A e B). 

A agricultora relata que para a adubação das mudas e o plantio das culturas 

utiliza-se de estrume bovino, comprado nas fazendas da região (Fotografia 3 - C e D). 

A comercialização dos produtos se dá somente no local de produção. 

 

Fotografia 3 - Área do Ponto 3: A e B) Produção de hortaliças no sistema de cultivo convencional; C) 
Mudas de hortaliças a serem transplantadas; D) Estrume bovino para se tornar adubo. 

A) 

 

B) 

 
C) 

 

D) 

 
Fonte: SILVA, A. R. (2016) 

 

Área AU 4: Localizada nas coordenadas Longitude: 0423636 E, Latitude: 

8024309 S, Altitude: 731m. A área está localizada no Setor Santo Antônio. A 

agricultora que é aposentada relata que desenvolve a atividade no local há 15 anos, 

juntamente com o seu esposo, que também é aposentado. Na área foi possível 

observar a produção de alface, rúcula, pimenta, cebolinha, couve e mostarda, 
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conforme imagem (Fotografia 4 A e B). O cultivo das hortaliças é feito no sistema 

convencional, no chão, a céu aberto. 

A agricultora relatou também que as atividades são desenvolvidas por ela e o 

esposo, sendo que ele fica com a parte do manejo e ela com as vendas. Além dos 

produtos produzidos na área, a agricultora compra bananas de terceiros para revender 

aos seus fregueses. A Fotografia 4 C e D demonstra o transporte utilizado pela 

agricultora na realização das vendas dos produtos, que são feitas no local da produção 

e nas ruas da cidade de forma ambulante. 

 

Fotografia 4 - Área do Ponto 4: A e B) Produção de hortaliças no sistema de cultivo convencional; C) 
Transporte para a venda das hortaliças; D) Hortaliças para a venda. 

A) 

 

B) 

 
C) 

 

D) 

 
Fonte: SILVA, A. R. (2016) 

 

Área AU 6: Localizado nas coordenadas Longitude: 0425256 E, Latitude: 

8024513 S, Altitude: 701m. A atividade está sendo desenvolvida na área há nove 

meses. A agricultora relata que a área é emprestada e que no local desenvolve a 
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produção de hortaliças como alface, rúcula, pimenta, cebolinha, couve, salsa e pepino, 

além da criação de aves e suínos. (Fotografia 5A, B, C e D). 

 
Fotografia 5 - Área do Ponto 6: A e B) Produção de hortaliças no sistema de cultivo convencional; C) 

Criação de aves; D) Criação de suínos. 

A) 

 

B) 

 
C) 

 

D) 

 
Fonte: SILVA, A. R. (2016) 

 

A agricultora relata que a irrigação se dá por meio de poço semi artesiano e que 

por falta de estrutura (ambiente protegido/estufa) no período chuvoso tem grande 

perda nas suas hortaliças, com o excesso da chuva não tem como controlar a 

quantidade de água necessária para as plantações, consequentemente levando à 

perda de culturas. A comercialização dos produtos se dá no local da produção.  

A criação de animais dentro do perímetro urbano, bem como o uso do solo 

urbano de Jataí é regulamentado pela Lei Municipal nº 3.068, de 28 de junho de 2010 

do zoneamento urbano. 

 

[...] 4.8 – Usos do solo – São as atividades desenvolvidas em determinados 
locais da área urbana e se classificam em:  
a – Usos permitidos – usos adequados à zona, sem restrições,  
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b – Usos permissíveis – usos passíveis de serem admitidos para as zonas a 
critério do órgão competente da Prefeitura Municipal desde que estejam  
completamente de acordo com as normas estipuladas pelo Código de  
Edificações e demais legislações correspondentes para o caso. 
c – Usos proibidos – usos inadequados às zonas (JATAÍ, 2010, p.3) 
 
§ 1º – A zona definida como semi urbana, embora esteja dentro da área 
urbana, será tratada como transição da área urbana para a área rural, 
podendo nela ser colocados os usos permitidos para a área urbana (como 
comércio e indústrias), bem como será permissível a colocação de usos 
permitidos para a área rural (como criação de animais, granjas, etc) desde 
que analisados pelo Departamento Técnico da Secretaria de Obras e Ação 
Urbana, e demais órgãos pertinentes a atividade solicitada e a referida 
atividade não prejudique a vizinhança em nenhum tipo de poluição (resíduos 
líquidos, sólidos, gasosos, sonora, etc).Esta permissão é em caráter 
temporário, enquanto a mesma esteja de acordo com as vistorias feitas pela 
Prefeitura Municipal de Jataí, para a emissão do alvará de funcionamento 
(JATAI, 2010, p.29). 

 

No que tange ao regulamento do zoneamento urbano de Jataí, o que se percebe 

é que a Lei implantada não é fiscalizada pelo poder público, ocorrendo assim práticas 

de atividades rurais no meio urbano sem emissão de alvará e sem restrição. 

Área AU 8: Localizada nas coordenadas Longitude: 0424460 E, Latitude: 

8023965 S, Altitude: 730 m. A área é destinada à horta há vinte anos, mas por ser 

arrendada, o agricultor entrevistado relatou que desenvolve as suas atividades no 

local há dois anos. No entanto, foi possível observar o banner de propaganda de duas 

hortas, sendo que a Horta da Alegria corresponde ao local pesquisado (Área 8) e a 

Horta Recanto da Paz, corresponde a Área 1 em que ambas são do mesmo 

proprietário (Fotografia 8 D). Porém, a área 8 encontrava-se arrendada. 

Volta-se novamente à questão da renda da terra, a prática da AU para esses 

agricultores comerciais tornou-se um negócio lucrativo ao ponto de arrendar outras 

propriedades para os cultivos de hortaliças. 

Foi possível verificar a produção de hortaliças como alface, rúcula, pimenta, 

cebolinha, couve, salsa, beterraba, brócolis, cenoura, quiabo e mostarda (Fotografia 

6 A, B e C). 

A comercialização se dá no local da produção, em frutarias, supermercados, 

lanchonetes e feiras livres. 
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Fotografia 6 - Área do Ponto 8: A, B e C) Produção de hortaliças no sistema convencional; ) Banner 
de propaganda das duas hortas 

A) 

 

B) 

 
C) 

 

D) 

 
Fonte: SILVA, A. R. (2016) 

 

Área AU 9: Localizada nas coordenadas Longitude: 0424112 E, Latitude: 

8023753 S, Altitude: 693m. A área localiza-se no setor Santa Terezinha, está em 

funcionamento há mais de 30 (trinta) anos. A produção do local é composta por 

hortaliças como alface, rúcula, pimenta, cebolinha, couve, salsa, mostarda e coentro 

(Fotografia 7 A e B). 

Na área verifica-se grande fragilidade ambiental, pois a mesma está localizada 

a menos de um metro das margens do córrego do Açude (Fotografia 7 C e D), 

totalmente desprovido da mata ciliar, o solo encontra- se descoberto, o que facilita a 

deposição do mesmo no leito do córrego, tornando a área suscetível a processos 

erosivos.  

 

 

 

 



81 
 

 

 

Fotografia 7 - Área do Ponto 9: A, B e C) Produção das hortaliças no sistema de cultivo convencional; 
D) Córrego Açude próximo a horta. 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 

Fonte: SILVA, A. R. (2016) 

 

Durante a entrevista, a agricultora afirma que apesar da horta estar bem próxima 

ao córrego do Açude, a água não é utilizada para a irrigação das hortaliças, pois para 

esse fim utiliza-se da água do poço semi artesiano. Demonstra também temor de ter 

que parar com a atividade, algum dia, por imposição do poder público municipal, 

conforme relata 

 

Tem hora que muita gente tá trabalhando né, eles tira as pessoas daquele 
cantim, eles deveria tá ajudando, aí a pessoa para, fala que foi a prefeitura 
que num deixô eles trabalhá mais, eles deveria deixar as pessoas trabalhá, 
nessa crise que tá a gente tem que trabalhá, qualquer quadrim, nem que seja 
num cantim assim ó, aí fica essas meninadas, porque tem hora que não tem 
nem serviço né, porque se tivesse um servicim e posse eles pra trabalhá, tá 
desenvolvendo, tá ganhando um pouquim, deveria ter um incentivo maior, 
porque eu tenho um rapaz, agora ele tá com 20 anos, desde miudinho ele 
ajudava nóis aqui, ele ficava limpano os matim pra nóis, aí ele cresceu 
arrumou um servicim, agora mesmo ele tá desempregado, mas ele já trabalhô 
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em muito servicim, então aqui de horta de cada uma coisinha eles 
aprenderam a fazer, o meu vei fazia carvão e levava eles, então de cada 
coisinha nóis sabe fazê um pouquim (ENTREVISTADA 9). 

 

A AU para as famílias dos agricultores pode servir como uma possibilidade de 

emprego e geração de renda para os familiares quando a atividade é lucrativa, 

incentivando essa prática a ser culturalmente transmitida para a próxima geração. 

Contudo, se não houver interesse de continuar o serviço dos pais, que são 

agricultores, essa atividade pode desaparecer para a família no futuro. 

A comercialização dos produtos se dá no local da produção e em feiras livres. 

Também foi relatado pela entrevistada, que o seu esposo aluga outra área destinada 

a horta no setor Fabriny (Área 19), na qual também faz a comercialização dos 

produtos. 

Área AU 14: Localizada nas coordenadas Longitude: 0425022 E, Latitude: 

8022920 S, Altitude: 654m. A área de produção situa-se próximo ao córrego do Açude, 

no setor Central da cidade. No local observa-se o cultivo de hortaliças como alface, 

rúcula, pimenta, cebolinha, couve, salsa, quiabo, tomate e jiló (Fotografia 8 A e B). 

A comercialização dos produtos acontece no local da produção, restaurantes e 

lanchonetes, podemos observar a propaganda de um restaurante no interior do 

estabelecimento. 
 

Fotografia 8 - Área do Ponto 14: A e B) Produção de hortaliças em sistema de cultivo convencional 

A) 

 

B)  

Fonte: SILVA, A. R. (2016) 

 

Área AU 16: Localizada nas coordenadas Longitude: 0424853 E, Latitude: 

8021918 S, Altitude: 660m. A área situa-se próximo ao córrego Jataí, na vila Olavo. 

Pode-se observar no local a produção de hortaliças como alface, rúcula, cebolinha, 

couve, salsa, almeirão, rabanete, mostarda e coentro (Fotografia 9 A, C e D). 
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No local, o agricultor também vende frango caipira e caldo de cana, conforme 

demonstrado na placa de anúncio (Fotografia 9 B), sendo que estes não são 

produzidos na área referida. A comercialização dos seus produtos se dá no local da 

produção, também em restaurantes e lanchonetes, porém relatou que não faz 

entregas dos produtos, sendo assim, os clientes que vão até a área. 

 

Fotografia 9 - Área do Ponto 16: A) Produção de hortaliças em sistema de cultivo convencional; B) 
Placa de anúncio de venda de hortaliças, C) Área da produção de hortaliças 

A) 

 

B) 

 
C) 

 
Fonte: SILVA, A. R. (2016) 

 

O uso de agrotóxicos pelos agricultores nas culturas, geralmente está 

relacionado com o controle de danos diretos ou indiretos que as ervas daninhas e 

insetos podem causar à produção. Nas áreas pesquisadas não se identificou o uso de 

práticas agroecológicas na produção, o que poderia amenizar esses problemas de 

perda e redução dos possíveis lucros, sendo uma prática saudável para a saúde dos 

trabalhadores urbanos e para os que consomem esse tipo de alimento.  

Área AU 17: Localizada nas coordenadas Longitude: 0421685, Latitude: 

8020557 S, Altitude: 721m. As atividades estão sendo desenvolvidas na área a 

apenas dois meses. Observa-se no local o cultivo de alface, rúcula, cebolinha, couve, 

salsa e pimenta (Fotografia 10 A, B, C e D). As vendas da produção se dão no local. 
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Fotografia 10 - Área do Ponto 17: A, B e C) Produção de hortaliças em sistema de cultivo 
convencional; D) Mudas de hortaliças a serem transplantadas 

A) 

 

B) 

 
C) 

 

D) 

 
Fonte: SILVA, A. R. (2016) 

 

Área AU 18: Localizada nas coordenadas Longitude: 0422915 E, Latitude: 

8019705 S, Altitude: 638m. Trata-se de uma área de sete terrenos, emprestados para 

o cultivo de hortaliças. Observa-se no local o cultivo de alface, rúcula, couve e 

mostarda (Fotografia 11 A, B, C e D). 

O agricultor relata que produz no local há sete anos, mas que se sente inseguro, 

pois a qualquer momento os terrenos podem ser requeridos pelos seus proprietários. 

Pois a renda da terra nesse contexto vai além do proveito de extrair os recursos da 

produção através da propriedade, supostamente por conta da especulação imobiliária 

da cidade, os proprietários podem esperar a valorização da área, contudo trata-se de 

uma área relativamente central, com casas de estrutura mais simplificadas em um 

setor industrial. 

No caso em específico a terra é cedida para fins pessoais do proprietário, 

cedendo o lote para ser cuidado e limpo, a fim de não receber multas a partir das 
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normativas do município, pois lotes sujos, alvos da fiscalização da prefeitura, podem 

ser insalubres e se tornarem um problema de saúde pública.  

A comercialização dos produtos se dá no local da produção e em feiras livres. 

 
Fotografia 11 - Área do Ponto 18: A, B, C, e D) Produção de hortaliças em sistema de cultivo 

convencional 

A) 

 

B) 

 
C) 

 

D) 

 
Fonte: SILVA, A. R. (2016) 

 

Área AU 19: Localizado nas coordenadas Longitude: 0421912 E, Latitude: 

8019617 S, Altitude: 687m. A área que é alugada, situa -se no setor Fabriny. A 

produção da área se dá no sistema de cultivo convencional. No local foi possível 

observar o cultivo de feijão, alface, rúcula, pimenta, cebolinha, couve, salsa, 

beterraba, brócolis, cenoura, quiabo e mostarda, além da criação de galinhas 

(Fotografia 12 A, B, C e D). A comercialização dos produtos acontece no local da 

produção e em feiras livres da cidade de Jataí. 

Fotografia 12 - Área do Ponto 19: A e B) Produção de hortaliças em sistema de cultivo convencional; 
C) Mudas de hortaliças a serem transplantadas; D) Criação de aves (Galinhas) 
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A) 

 

B) 

 
C) 

 

D) 

 
Fonte: SILVA, A. R. (2016) 

 

3.3.2 Sistema de cultivo hidropônico 

 

O sistema de cultivo hidropônico é uma técnica de cultivo de plantas sem uso do 

solo, ocorrendo na água, de forma que os nutrientes minerais essenciais são 

fornecidos às plantas através de uma solução nutritiva balanceada para atender as 

necessidades nutricionais das mesmas (NETO e BARRETO, 2012). 

Na cidade de Jataí foram encontradas três áreas onde se cultivam hortaliças 

utilizando a técnica hidropônica, conforme (Mapa 5). Do ponto de vista da 

comercialização, a técnica hidropônica agrega valor ao produto primário-final pela 

qualidade estética. 
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Mapa 7 - Localização dos pontos de cultivo hidropônico em Jataí 

 

Fonte: SIEG, 2010 
Organização: ROCHA, J. R. R. (2017). 

 

Área AU 10: Localizado nas coordenadas Longitude: 0422850 E, Latitude: 

8023302 S, Altitude: 779m. O cultivo de hortaliças na área se dá através do sistema 

de cultivo hidropônico. Foi possível observar a produção de alface, rúcula, cebolinha, 

salsa, e coentro (Fotografia 13 A e B). 
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Fotografia 13 - Área do Ponto 10: A e B) Produção de hortaliças no sistema de cultivo hidropônico 

A) 

 

B) 

 
Fonte: SILVA, A. R. (2016) 

 

No local, o agricultor relata que substitui o uso de inseticidas por técnicas 

agroecológicas que valorizam os conhecimentos empíricos, resgatando culturas e 

valores adormecidos, empregando ao máximo os recursos disponíveis localmente, 

considerando as potencialidades e fragilidades locais, tornando as áreas, cada vez 

mais produtivas e o ambiente favorável ao desenvolvimento social e econômico. 

Para a captura de insetos como a bemisia argentifolii (mosca branca), liriomyza 

huidobrensis (mosca minadora), tríplice, pulgão, entre outros, o mesmo utiliza-se de 

armadilhas compostas por cola entomológica com alto poder adesivo, insolúvel em 

água (Fotografia 14 A). Uma outra armadilha utilizada pelo agricultor na captura dos 

insetos é a utilização da garrafa pet com suco de laranja, onde as presas adentram 

na garrafa e não conseguem sair (Fotografia 14 B). 

A técnica utilizada pelo agricultor para amenizar a temperatura dentro da estufa 

agrícola é a implantação de um sistema de exaustor, o qual auxilia no aumento da 

produção das culturas (Fotografia 14 C e D). 

A comercialização dos produtos se dá no local da produção, restaurantes, 

lanchonetes e feiras livres. 
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Fotografia 14 - Área do Ponto 10: A, B, C e D) Técnicas utilizadas para o cultivo de hortaliças 

A) 

 

B) 

 
C) 

 

D) 

 
Fonte: SILVA, A. R. (2016) 

 

Área AU 11: Localizada nas coordenadas Longitude: 0422554 E, Latitude: 

8023526 S, Altitude: 783m. A produção de hortaliças no local se dá através do sistema 

de cultivo hidropônico, onde observa-se o cultivo de alface (Fotografia 15 A, B, C). 

As mudas das hortaliças são feitas pelo agricultor, em uma bandeja, onde 

posteriormente são transplantadas no local de permanência, nos canteiros 

hidropônicos (Fotografia 15 D). 

A comercialização dos produtos se dá no local da produção, lanchonetes e 

restaurantes. 
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Fotografia 15 - Área do Ponto 11: A, B e C) Produção de hortaliças no sistema de cultivo hidropônico; 
D) Sementes semeadas para a produção de mudas de hortaliças Hidropônicas 

A) 

 

B) 

 
C) D) 

 
Fonte: SILVA, A. R. (2016) 

 

Área AU 20: Localizada nas coordenadas Longitude: 0420345 E, Latitude: 

8018606 S, Altitude: 619m. A área situa-se próximo ao Rio Claro. A produção no local 

se dá através do sistema de cultivo hidropônico, foi possível observar o cultivo de 

alface, rúcula, cebolinha e agrião (Fotografia 16 A, B, C e D). 

A comercialização dos produtos acontece nos supermercados, restaurantes e 

lanchonetes da cidade. Contundo, trata-se de uma área fora do perímetro urbano, 

porém bastante próximo deste, não só no físico e sim no sentido de relações 

socioeconômicas, comercializando produtos para urbanos e contratando formalmente 

mão de obra da cidade para trabalhar nesse local. Trata-se de um local estritamente 

difícil de definir, pois possui uma relação direta de ligação entre o campo e a cidade. 
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Fotografia 16 - Área do Ponto 20: A e B) Estufas de produção de hortaliças Hidropônicas; C e D) 
Produção de hortaliças em sistema de cultivo hidropônico 

A) 

 

B) 

 
C) 

 

D) 

 
Fonte: SILVA, A. R. (2016) 

 

Entre os pontos de coleta de dados, verificou-se que, em geral, os principais 

produtos hortículos produzidos em Jataí são o alface, couve, cheiro verde (cebolinha), 

tendo como irrigação através de poços semi artesianos, contudo verificou-se que em 

alguns pontos há também a criação de animais, entre eles porcos e galinhas. 

3.3.3 Sistema de cultivo convencional em ambiente aberto e sistema 

hidropônico  

Na cidade de Jataí, em algumas áreas com a ocorrência da produção da AU, 

foram encontrados mais de um modelo produtivo, por exemplo, nas áreas dos pontos 

5 e 15, conforme (Mapa 6). 
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Mapa 8 - Localização do ponto cultivo convencional aberto e sistema hidropônico em Jataí 

 

Fonte: SIEG, 2010 
Organização: ROCHA, J. R. R. (2016). 

 

Área AU 5: Localizada nas coordenadas Longitude: 0424585 E, Latitude: 

8024854 S, Altitude: 742m. O agricultor da localidade produz hortaliças no sistema de 

cultivo hidropônico e convencional, possui estrutura de estufa agrícola para a proteção 

das culturas. 
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No local, foi possível verificar o cultivo de alface, rúcula, pimenta, cebolinha, 

couve, salsa, agrião, almeirão e mandioca (Fotografia 17 A, B, C e D). 

 

Fotografia 17 - Área do Ponto 5: A e B) Produção de hortaliças no sistema de cultivo hidropônico; C) 
Produção de hortaliças no sistema de cultivo convencional; D) Mudas de hortaliças a serem 

transplantadas. 

A) 

 

B) 

 
C) 

 

D) 

 
Fonte: SILVA, A. R. (2016) 

 

Área AU 15: Localizada nas coordenadas Longitude: 0428889 E, Latitude: 

8022434 S, Altitude: 780m. A área situa-se na parte leste da cidade, sendo a maior 

em produção concentrada, dez hectares de plantação. A produção de hortaliças se dá 

no sistema de cultivo convencional e hidropônico, onde pode-se observar o cultivo de 

alface, rúcula, cebolinha, couve, salsa, agrião, almeirão, brócolis, chicória, acelga, 

rabanete (Fotografia 18 A, B, C e D). 
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Fotografia 18 - Área do Ponto 15: A) Produção de hortaliças em sistema de cultivo convencional; B e 
C) Produção de hortaliças em sistema de cultivo hidropônico; D) Mudas de hortaliças a serem 

transplantadas 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 

Fonte: SILVA, A. R. (2016) 

 

3.3.4 Sistema de cultivo convencional em ambiente protegido  

 

"O cultivo protegido consiste em uma técnica que possibilita certo controle de 

variáveis climáticas como temperatura, umidade do ar, radiação solar e vento"(SILVA; 

SILVA; PAGIUCA 2014 p.10). Esse controle permite um ganho de eficiência produtiva 

pois reduz o efeito da sazonalidade (permite que seja controlado, diminuindo os 

impactos na produção) favorecendo a oferta mais equilibrada ao longo dos meses. Os 

pontos de produção com esse sistema estão espacializados, conforme mapa 7. 
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Mapa 9 - Localização dos pontos de cultivo convencional em ambiente protegido em Jataí 

 

Fonte: SIEG, 2010 
Organização: ROCHA, J. R. R. (2016). 

 

Área AU 7: Localizado nas coordenadas Longitude: 0425524 E, Latitude: 

8024405 S, Altitude: 682m. A área é arrendada e o agricultor desenvolve a atividade 

no local há quatro meses. A produção das hortaliças se dá no sistema de cultivo 

convencional, com ambiente protegido (sombrite). No local foi possível encontrar a 
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produção de alface, rúcula, pimenta, cebolinha, couve, salsa, repolho, chuchu, 

brócolis, cenoura, alho Porró, milho, beterraba, cebolinha para conserva e couve-flor 

(Fotografia 19 A, B, C e D). 

Fotografia 19 - Área do Ponto 7: A, B, C e D) Produção de hortaliças no sistema de cultivo 
convencional em ambiente protegido 

A) 

 

B) 

 
C) 

 

D) 

 
Fonte: SILVA, A. R. (2016) 

 

Área AU 13: Localizada nas coordenadas Longitude: 0420893 E, Latitude: 

8022586 S, Altitude: 723m. A área situa-se na parte oeste da cidade. No local se dá a 

produção de tomate (Fotografia 21 A, B, C e D), onde o agricultor cultiva dois grupos 

e três variedades, sendo elas:  

 Grupo Italiano: Paipai e Pizzadoro 

 Grupo Greipe: Garrincha 

Essa é uma área importante para cidade, pois trata-se da única que produz 

tomates. Existe uma preocupação do agricultor em ter um cuidado técnico com a 

produção, evitando ao máximo o uso de agrotóxicos por contas das técnicas 

agroecológicas empregadas, contundo não trata-se de um agricultor classificado 
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como agroecológico e nem orgânico (por conta da ausência do selo), em casos de 

necessidade ou urgência, ele utiliza defensivos na produção. 

 
Fotografia 20 - Área do Ponto 13: A) Estrutura para o cultivo de tomates; B e C) Produção de tomates 

em ambiente protegido; D) Tomates a serem comercializados 

A) 

 

B) 

 
C) 

 

D)  

Fonte: SILVA, A. R. (2016) 
 

O cultivo acontece em ambiente protegido, que é uma técnica agroecológica de 

cultivo onde as plantas são cultivadas isoladas do campo aberto, sem a interferência 

das intempéries climáticas, insetos, pragas e doenças.  

Em entrevista com o produtor, o mesmo relatou sobre a sua produção: 

 

Primeiro, qualidade nem compara com os de Goiânia né, porque a questão 
do tempo, por exemplo o cara colhe verde, entrega no CEASA dentro de dois 
dias por exemplo, depois mais dois dias para chegar no local ou um dia né, 
então o fruto sofre muito amassamento, danos né, então é melhor, e outro é 
o ambiente protegido né, aqui por exemplo eu não preciso aplicar defensivos 
químicos, praticamente, eu não posso falar que é zero, que é orgânico, 
porque tem uma legislação pro orgânico, mas comparado hoje com o tomate 
do campo que são feitos pelo menos uma aplicação por dia, no mínimo, que 
é muito, então a gente consegue um produto com a qualidade muito superior 
né, e isso permite um gosto diferente, um gosto mais agradável, permite a 
gente colocar essas variedades que não são aceitas em campo aberto, 
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principalmente no período da chuva, claro né, na época da seca é diferente, 
mas no período da chuva, que seria o verão a gente consegue produzir né, e 
quem produz no campo aberto não consegue produzir tomate nessa época 
ou produz de  péssima qualidade. 
 
Na verdade além de gerar empregos dentro da cidade, a gente poderia estar 
atendendo por exemplo a rede pública com entregas de produtos nas 
escolas, um produto que pode ter um acompanhamento, principalmente que 
hoje o principal foco é a diminuição de defensivos agrícolas em qualquer 
setor, seja soja, seja milho, seja hortaliças, todo mundo quer diminuir 
defensivos e a gente consegue fazer isso hoje dentro de Jataí. Então com 
certeza deveria ter algum tipo de incentivo, o preço hoje oscila muito, a gente 
tem que acompanhar Goiânia, só que Goiânia não tem produtos iguais aos 
nossos, mesmo assim a gente tem que acompanhar o preço de lá, porque se 
o produto está três reais no mercado, o consumidor não vai querer pagar 
quatro aqui. Tá, mais é um fruto melhor, com maior qualidade, então quanto 
a isso poderia ter um incentivo de preços mínimos pagos por estes tipos de 
produtos, ou na própria rede para atender as próprias escolas, o lanche das 
crianças. Então, eu acho que deveria ter essas ações por parte do poder 
público, não é tão simples, mas acho que deveria ter. Isso estimularia mais 
uma maior produção e um maior investimento, aí a gente poderia crescer 
mais, ou outras pessoas poderiam migrar do convencional para um ambiente 
protegido, não é mais viável porque tem um investimento muito alto mas é 
muito mais sustentável. (ENTREVISTADO 13) 

 
A comercialização se dá no local da produção, supermercados, frutarias, além 

de feiras livres. O agricultor não se sente valorizado pelo rigor de qualidade que 

estabelece em seus produtos e nem por ser o único que produz tomate na cidade, 

visto que os outros tomates são adquiridos no CEASA em Goiânia e apresentam uma 

qualidade inferior (agrotóxicos, produtos murchos ou amassados) se comparados com 

o que são produzidos em Jataí. 

As técnicas empregadas por esse agricultor não agregam valor no produto 

comercializado, pois os consumidores finais preferem adquirir produtos mais baratos 

e geralmente são oriundos do CEASA. Assim, o agricultor se sente obrigado a 

equiparar seus preços com a concorrência, a fim de poder obter uma possibilidade de 

lucro. 

 3.3.4 Sistema convencional de cultivo em ambiente protegido e Sistema 

convencional de cultivo em ambiente aberto 

O sistema de cultivo em ambiente protegido se diferencia do sistema 

convencional aberto, por ser um ambiente fechado, e dessa forma consiste em uma 

técnica que possibilita certo controle entre os agentes de variáveis climáticas como 

temperatura, umidade do ar, radiação solar e vento, o que contribui para a produção, 

sendo que por meio dessa técnica é possível minimizar os efeitos da sazonalidade ao 
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longo do ano, o que gera um ambiente adequado para o tipo de produção ao qual se 

faz (PURQUERO e TIVELLI, 2006). 

Na área urbana de Jataí, foram encontrados meios de cultivo de hortaliças 

diversificados, devido a esse motivo criou-se essa classe, por ter mais de um tipo de 

sistema de cultivo em um mesmo local, assim, essa classificação é a junção entre o 

Sistema de cultivo convencional em ambiente aberto (I) e Sistema do sistema 

convencional em ambiente protegido (v). 

Mapa 10 - Localização do ponto de cultivo em ambiente protegido e sistema de cultivo em ambiente 
aberto 

 

Fonte: SIEG, 2010 
Organização: ROCHA, J. R. R. (2016). 
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Área AU 12: Localizado nas coordenadas Longitude: 0422370 E, Latitude: 

8023122 S, Altitude: 775m. A produção de hortaliças no local se dá através do cultivo 

de alface, rúcula, cebolinha, couve, salsa e mostarda (Fotografia 21 A, B, C e D).  

Percebe-se o contraste de elementos representativos do meio rural com 

elementos representativos do meio urbano (Fotografia 21 B e C), onde as fotos 

demonstram a horta próxima a prédios modernos. A comercialização dos produtos 

ocorre somente no local da produção. 

 

Fotografia 21 - Área do Ponto 12: A, B e C) Produção de hortaliças no sistema de cultivo 
convencional; D) Mudas de hortaliças a serem transplantadas 

A) 

 

B) 

 
C) 

 

D) 

 
Fonte: SILVA, A. R. (2016) 

 

De modo geral, observa-se que a AU auxilia na melhoria da qualidade alimentar 

dos habitantes da cidade. Os benefícios mais citados pelos agricultores urbanos, são: 

Melhor alimentação, segurança alimentar/ingestão de produtos de melhor qualidade, 

alimentos frescos e um menor preço ao consumidor, valorizando assim o mercado 

local.  



101 
 

 

 

Quanto às questões econômicas, investimentos tecnológicos no modo de 

produção há diferença financeira entre os agricultores urbanos, isso 

consequentemente favorece a diferenciação na produção/comercialização dos 

produtos. 

A produção é diversificada, os agricultores urbanos plantam e colhem o que 

produzem, mas nem sempre para ser comercializado. As árvores e plantações 

frutíferas, por exemplo, são diversas, mas nenhum entrevistado produz para 

comercialização, apenas para o consumo próprio.  



102 
 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do estudo, percebe-se que a urbanização é o grande palco das 

modificações causadas pela relação homem/espaço e, este no Brasil é remanescente 

da colonização, a qual era voltada a coroa portuguesa. Os ciclos econômicos que 

desenvolveram no Brasil a partir da cana de açúcar - que era muito visada na Europa 

- deu início a urbanização no país, onde reflete até hoje com a grande concentração 

da população que vive no litoral, portanto, posteriormente outros tipos de agriculturas 

e formas de produção e exploração da terra contribuíram para a ocupação do interior 

do país, entre eles o cerrado. 

Desta forma, a alta concentração de terra, o desenvolvimento da tecnologia e 

outros arcabouços contribuíram para a modificação do espaço e, esse sempre está 

vinculado a forma de produção e aproveitamento do solo. No espaço urbano, verifica-

se que grande parte se modificou após a revolução industrial, pois no campo, as 

transformações que ocorreram refletiram diretamente nas cidades. 

Assim, o estudo da agricultura urbana é importante para que possa compreender 

essas transformações que ocorreram e veem ocorrendo ao longo do tempo, bem 

como a multidimensionalidade das relações socioespaciais nesse contexto. 

Quanto a área de estudo, a ocupação do município de Jataí, não ocorreu 

diferente do estado de Goiás, onde toda a política criada desencadeou alterações 

econômicas, espaciais e produtivas, sendo que o espaço urbano de Jataí desenvolveu 

de forma concentrada e lentamente até a década de 1970, já na década de 1980, 

houve um acelerado processo de urbanização, reflexo da modernização no campo na 

área do cerrado que iniciou-se na década de 1960, causando o aumento do fluxo 

migratório para a região, modificando assim o espaço urbano. 

O estudo da agricultura urbana na cidade de Jataí nos possibilitou entender a 

riqueza das relações entre os agricultores urbanos e a prática. Os dados obtidos neste 

estudo refletem o olhar da agricultura urbana, a qual foi possível verificar que em 

alguns locais da cidade de Jataí apresentam características rurais dentro do urbano, 

sendo que de acordo com a literatura, a expansão da agricultura para comodities 

acabou expulsando os pequenos produtores em direção às cidades, assim, levaram 

consigo os costumes, instalando-se no espaço urbano. Dessa forma, a cidade de Jataí 
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expressa em sua malha urbana diversas áreas com as características rurais, entre 

elas as 20 áreas de produção de hortaliças que foram estudadas. 

O presente estudo demonstrou também o processo de fortalecimento do poder 

municipal frente ao seu território administrativo, exemplificado pela extensão do 

perímetro urbano de Jataí, que resulta em ações que favoreceram determinados 

grupos, sobretudo, os setores interessados no desenvolvimento imobiliário da cidade. 

Nesse sentido, percebe-se a dificuldade dos agricultores urbanos em terem acesso 

aos lotes vagos, os quais, na sua maioria não estão cumprindo com a sua função 

social e, consequentemente, está desfavorecendo os cidadãos e contribuindo com o 

sistema capitalista por meio da especulação imobiliária e valorização fundiária.  

Contudo, a agricultura urbana apresenta-se em várias cidades do globo, e por 

ser considerada uma atividade enfêmera, o estudo demonstrou que a AU na cidade 

de Jataí não é uma atividade recente, sendo praticada há 19 anos por alguns 

pesquisados.  

Ao verificar a origem desses agricultores urbanos residentes na cidade de Jataí 

percebe-se que, os sujeitos que moravam no rural, em sua maior parte migraram para 

a cidade em busca de empregos ou oportunidades de trabalho, laços familiares de 

parentes que chegaram primeiro à região e se estabilizaram profissionalmente e, por 

serem em sua maioria sujeitos que nasceram ou se criaram no contexto rural, esse 

cenário contribui para uma relação mais consolidada com a AU. 

Ao analisar a faixa etária, verificou que a maioria possui 60 anos ou mais, sendo 

que essa faixa etária que se sobressai indica que essa população vivia no meio rural 

e deslocaram-se para a cidade, onde parte dessa população encontra-se aposentada 

ou considerada "inativas" para o mercado de trabalho, e por falta de opção 

desenvolvem atividades paralelas para a complementação da renda familiar. 

Por se tratar de um perfil em que prevalece idoso, os dados demonstraram que 

estes, em sua maior parte, possuem apenas o ensino fundamental I, o que pode-se 

relacionar ao baixo nível de escolaridade. Ao observar os dados de rendimento dos 

mesmos, é notável que grande porcentagem tem rendimentos de aproximadamente 

um salário mínimo, com a atividade da agricultura urbana. 

Desta forma, observou-se que grande parte da produção de hortaliças na área 

urbana é destinada à comercialização. A produção geralmente é realizada por idosos 

do sexo masculino, além das esposas e filhos, demonstrando assim a agricultura 
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familiar, em que a produção é para suprir a alimentação da família e obtenção de 

renda. Possuindo também agricultores extremamente comerciais que enxergam essa 

atividade como oportunidade de negócio. A localização das hortas está em grande 

parte nas proximidades de córregos e nascentes, pois facilita a irrigação das hortas 

através da perfuração de poços artesianos e semi artesianos. 

Percebe-se também que além da produção de hortaliças e outros, há a criação 

de animais, como porcos e galinhas, reforçando assim a característica típica do rural. 

Diante do exposto verifica-se, que os resultados foram favoráveis à hipótese 

inicial do trabalho, e por meios dos dados coletados nas entrevistas observa-se uma 

forte influência do rural na área urbana da cidade de Jataí. Assim a agricultura surge 

no ecossistema urbano, sob a valorização dos espaços. É uma atividade de suma 

importância tanto para os agricultores quanto para a população que adquirem os 

produtos, visto que, a espacialização dos pontos de produção na área urbana de Jataí 

favorece a logística para a população, com maior disponibilidade de alimentos e maior 

diversificação alimentar nos mercados, feiras e venda no próprio estabelecimento. 

Portanto a AU é de extrema importância para a sociedade em geral, porém, 

muitas vezes é associada a uma atividade banalizada pelo poder do capitalismo, uma 

vez que essa prática possui uma função social, econômica e ambiental. Portanto, é 

necessário reconhecer a AU como uma atividade legal, para que assim possa incluir 

ações e também projetos de políticas públicas visando uma melhoria tanto para a 

sociedade e também para o poder público. 
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APÊNDICE A – Formulário de entrevista 

 

 

 

 

 

Universidade Federal de Goiás / Regional Jataí 

Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Geografia / Mestrado Acadêmico 

 

Titulo da Pesquisa: Agricultura Urbana voltada para a produção de hortaliças comerciais: um 

estudo na cidade de Jataí (GO) 

 

Orientadora: Prof.ª Dra. Maria José Rodrigues  

Mestranda: Alessandra Rocha Silva 

 

FORMULÁRIO Nº 1                                 Data:_________/ __________/ __________ 

Horário: _________________ 

 

1. PERFIL DO ENTREVISTADO 

 

Sexo: (   ) M (   ) F  

Cor ou raça: (   )Branca; (   )Preta; (   )Amarela; (   )Parda; (   )Indígena; (   )Sem declaração 

Nome 

Completo:_________________________________________________________________ 

Endereço de moradia: 

________________________________________________________________ 

Telefone__________________________________________________________________ 

Email:_____________________________________________________________________ 

Naturalidade:_______________________________________________________________ 

Você tem origem rural? (   ) sim (   ) não  

Reside em Jataí , quanto tempo? Desde de que ano? ___________ 

(   ) 0 – 2 anos  (   ) 2 – 10 anos  (  )10 – 20 anos  (   ) 20 – 30 anos  (   ) Mais de 30 anos 
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Porque deixou a cidade ou o campo de origem?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

a) Qual é a sua relação de trabalho com o área de estudo? 

(    ) Proprietário (    ) Funcionário (    ) Ajudante  (    ) Outro ____________ 

b) Idade: 

(   ) Até 19 anos (   ) 20 a 24 anos  (   ) 25 a 29 anos (   ) 30 a 39 anos (  ) 40 a 49 anos (   ) 50 

a 59 anos (   ) 60 anos ou mais 

c) Grau de escolaridade: 

(   ) 1° à 5° ano -Ensino Fundamental I (   ) 6° à 9° ano - Ensino Fundamental II (   ) 1° à 3° 

ano - Ensino Médio ( ) Curso técnico( ) superior. Qual área? 

______________________________________________________________ 

(    ) Pós-graduação (especialização)  

(    ) Pós-graduação (mestrado)  

(     ) Pós-graduação (doutorado) 

(     ) sem escolaridade  

d) Estado civil: (   ) casado (   ) solteiro (   ) separado/divorciado   (   )viúvo       

e) Possui filhos?  (   ) Não   (   ) Sim . Quantos?  ____________ 

f) Quantas pessoas da família trabalham no estabelecimento? _______ Quem são elas? 

(   ) Filhos (    ) Conjugue (   ) irmãos (   ) Outros __________________________________ 

g) Possui funcionários ?(   )  Não (    ) Sim. Quantos? ______________________________ 

h) Desenvolve outra profissão além de horticultor? (  )Não (   ) Sim 

Qual?_______________________ 

i) É aposentado ou Pensionista? (    ) Sim (     )Não 

j) Renda familiar R$ ______________________________ 

(     ) Até 1 SM    (     ) De 1 a 2 SM    (     ) De 2 a 5 SM  (     ) De 5 a 10 SM   (     ) Acima de 

10 SM 

 

2- CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

a) Endereço do estabelecimento (Horta)  

__________________________________________________________________________ 

b)Qual é o nome do estabelecimento?___________________________________________ 

c) Qual é o nome da horta? __________________________________________________ 
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d) A área onde desenvolve a atividade é: 

(    ) própria (   ) alugada (   ) cedida (   ) emprestada   (   ) Outro ______________________ 

e) Existe sistema de esgoto no local? (   ) não  (   ) sim Qual? ________________________ 

f) Existe sistema de água tratada no local? (   ) sim (   ) não 

g) Qual a origem da água para a irrigação das culturas?  

(   ) Rede geral de distribuição(SANEAGO) (   ) Poço ou nascente (   ) Rio ou córrego  (   ) 

Outro _________________ 

g) Existe coleta de lixo no local? (   ) sim (   ) não  

h) Qual o tamanho da área em hectares/Alqueire/m² que desenvolve a atividade? 

__________________________________________________________________________ 

i) Os limites do estabelecimento é dado por: 

(  )Cerca     (  )Muros       (  )Outros. Especifique __________________________________ 

j) Há quanto tempo a atividade está sendo desenvolvida no 

local?_______anos_______meses______dias 

 

3 ASPECTOS TÉCNICOS  DA PRODUÇÃO (VARIEDADES, CONTROLE DE PRAGAS, ETC) 

 

a) Quais os tipos de culturas que cultiva na área:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Qual é o ciclo de produção desses alimentos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) Produz o ano todo (  ) Sim  Não (   ). No caso de responder "não". Porque? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

d) Desenvolve alguma atividade da pecuária, se afirmativo qual(is)? Qual o número de 

animais?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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e) Há algum tipo de produto sofre transformação ou beneficiamento? Qual(is)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

f) Como adquire as mudas de hortaliças? (  ) produz (   ) compra.Onde e de quem? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

g) Como adquire o esterco/ adubo? (  ) produz (   ) compra.Onde e de quem? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

h) Enfrenta problema com pragas e doenças? Quais? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

i) Usa algum tipo de defensivo nas culturas? (   ) Não (   )Sim.Quais? Especifique. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

j) Você  recebe algum acompanhamento ou orientação técnica? se afirmativo de quem? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

k) Quando  você  tem  alguma  dúvida  ou  dificuldade  (pragas,  doenças, utilização  de 

técnicas, etc.) a quem você recorre? por que?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

l) Você sabe a quantidade de alimentos produzidos em seu estabelecimento? (   ) Não (   ) 

Sim .Quanto ? 

__________________________________________________________________________ 
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m) Há perda de alimentos perecíveis ?(   )Sim  (  )Não. O que faz com os alimentos que se 

perdem ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

n) Recebe algum tipo apoio/benefício da prefeitura, Emater, Igreja, ONG, Universidade e 

outros órgãos?  

(  ) Não (   )Sim  Qual (is)?___________________________________________________ 

o) Faz parte de alguma (Associação, Cooperativa, Sindicato, ONG: (   )Sim  (  )Não. Se sim 

(qual ou quais) ____________________________________________________________ 

 

p) Participa de cursos/treinamentos oferecidos pela Emater, Sebrae, Universidade ou outro 

órgão? (  ) Não (  ) Sim ______________________________________________________ 

 

4.PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 

 

a) Que motivos o levaram a praticar agricultura em casa (quintais) na área urbana  

(   ) cultural, por gostar de mexer na terra e ou por praticar no passado. 

(   ) por querer consumir produtos produzidos por si. 

(   ) necessidade econômica  

(   ) por querer produtos limpos livres de agrotóxicos ( segurança alimentar) 

(   ) para consumo próprio e venda do excedente.  

(   ) Outro. Qual? ________________________________________________ 

b) Qual é o principal destino da produção:     

(  ) alimentação familiar (  ) doações (  ) troca (  ) comercialização 

c) Onde ocorre a comercialização? Especifique.   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

d) Entrega os produtos em quais estabelecimentos comerciais? Com qual frequência? Qual é 

o transporte utilizado ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

e) Faz Feira? Onde? Quantas vezes na semana? Em quais bairros? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

f) Existem controles das vendas? como funciona?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

g) Quais os benefícios que você acha que a agricultura urbana proporciona ao consumidor?  

(   ) Alimentos frescos   (   ) Menor custo no produto (    ) Outros 

Especifique________________________________________________________________ 

h) Quais as principais dificuldades encontradas em praticar agricultura urbana?  

(   ) falta de mão de obra 

(   ) Falta de acessoria técnica  

(   ) tempo insuficiente para o trabalho 

(   ) falha no recurso financeiro para compra de materiais 

(   ) falta de reconhecimento e apoio de órgãos públicos 

(   ) dificuldade de planejar e administrar   

(   ) falta de informação e conhecimento 

Outros.Especifique__________________________________________________________ 

 

i) Que ações você acha que o poder  público municipal deveria realizar para contribuir com a 

produção e comercialização dos produtos dos agricultores urbanos de Jataí? Especifique.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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ANEXO 1 – Parecer de aprovação no Comitê de Ética 
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Anexo 2- Apresentação Programa Agricultura Urbana (SENAR-GO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


