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INTRODUÇÃO 

Com a generalização das relações sociais capitalistas o município de Manaus vem 

perdendo seu lado agrário, pois os locais onde se pratica a agricultura ficam vulneráveis à apropriação via 

expansão urbana. A partir da criação da Região Metropolitana de Manaus (RMM) em 2007, acredita-se que 

há maior pressão sobre as terras cultiváveis com impactos em sua configuração socioespacial. A gravidade 

da situação mostra a importância da discussão da problemática que envolve a relação entre urbanização e 

atividade agrícola.  
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OBJETIVOS 

O objetivo principal consistiu em analisar a influência da urbanização nos espaços de 

produção de hortaliças na comunidade Cidade de Deus, localizada no bairro Cidade Nova, zona Norte da 

cidade de Manaus/Amazonas. Os objetivos específicos foram os seguintes: levantar quais processos de 

produção do espaço inserem as áreas de produção agrícola no contexto da expansão urbana em Manaus; 

verificar como os agricultores se relacionam com o ambiente por meio da utilização dos recursos para a 

produção agrícola; e identificar os processos de vulnerabilidade ambiental e a relação com a produção 

agrícola.  

 

METODOLOGIA 

A estratégia metodológica teve a abordagem sistêmica de Edgar Morin (2004) como a 

melhor opção a ser utilizada na perspectiva de estudar o tema em sua totalidade. A apreensão da visão 

sistêmica se fez necessária porque ela liga o conhecimento das partes ao conhecimento do todo, sendo uma 

idéia oposta a reducionista, pois compreende o todo sendo muito mais que a soma das partes. Sobre o 

método, o estudo de caso apresentou-se como o mais adequado para apreensão do problema levantado, 

pois possibilita o estudo de fenômenos complexos (YIN, 2001). Desse modo, a unidade da pesquisa foi 

representada pelos espaços de produção agrícola familiar existentes na comunidade Cidade de Deus, 

localizada no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. Nesse caso a pesquisa teve como sujeitos um 

quantitativo de 10 agricultores, abrangendo o total de trabalhadores agrícolas residentes na comunidade. 

O trabalho foi organizado em quatro fases. A primeira consistiu no levantamento 

documental de obras relacionadas à temática sendo feito a revisão de literatura através de leitura, seleção, 

análise e fichamento de obras. Na segunda fase houve a realização do trabalho em campo que envolveu a 

coleta de dados secundários junto às instituições de diferentes esferas administrativas e de dados primários 

obtidos através das técnicas de coleta de informações que incluíram a observação direta, registro 

fotográfico, o uso de caderno de campo, entrevistas e aplicação de formulários. Na fase seguinte, as 

atividades compreenderam selecionar, reunir, sistematizar, organizar e analisar todas as informações obtidas 

à luz dos objetivos propostos sendo confrontadas com o referencial teórico construído. Na última fase, 

ocorreu a escrita da dissertação.  

Visando o melhor desenvolvimento do tema foi feito também um recorte temporal, onde 

dois fatos foram considerados relevantes à temática: os períodos de (pós) criação da Zona Franca de 

Manaus (ZFM) e de criação da Região Metropolitana de Manaus (RMM) - ambos marcantes para os grupos 

sociais residentes tanto na zona urbana, periurbana e rural do município. De igual modo, foi possível ver que 

ambos os acontecimentos favoreceram (e ainda influenciam) a crescente de urbanização e, assim, 

impactam diretamente as unidades de produção agrícola existentes na cidade. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foi constatado que os processos de produção do espaço que inserem as unidades de 

produção agrícolas no contexto da urbanização são a expansão demográfica na cidade de Manaus e 

criação/expansão de vias públicas. Devido à constante ocupação humana nas proximidades das áreas 

agrícolas, pode haver diminuição do espaço da produção de hortaliças; fato que representa riscos ao 

agricultor. Como os espaços de agricultura geralmente estão nas áreas periféricas da cidade e, por isso, 

destituídos de suporte para sua realização, acabam sendo vulneráveis a sofrerem desapropriação via 

especulação imobiliária.  

As áreas onde são produzidas hortaliças são vistas por parcela da população como 

espaços disponíveis para moradia. Aproximadamente 30% dos agricultores afirmaram que a construção de 

residências estaria se tornando uma situação constante – só não há maior expansão residencial porque as 

unidades de produção estão localizadas em áreas de vulnerabilidade ambiental. Com isso, a pressão para 

obter o espaço de moradia poderia vir a limitar o tamanho de tais unidades agrícolas quando as áreas 

ociosas da periferia estiverem se tornando escassas. Além de influenciar no trabalho produtivo, a 

concentração populacional poderia interferir no cotidiano dos agricultores na medida em que o estilo de vida 

estivesse recebendo elementos típicos ao urbano. 

A notícia de que será construído um logradouro em uma área que atravessa 

determinadas unidades de produção agrícola divide a opinião entre os entrevistados. Cerca de 40% acredita 

que a criação de uma rua beneficiaria os moradores, incluindo os trabalhadores agrícolas, pois facilitaria o 

escoamento da produção de hortaliças. Dessa forma, a construção de vias de circulação perpassando as 

áreas de agricultura poderia facilitar o transporte das hortaliças até o mercado consumidor, assim como 

realizar o processo inverso – levar o comprador até as unidades agrícolas. Entretanto, 60% dos agricultores 

que pensam na possibilidade de desapropriação dos terrenos, pois ficaria inviável cultivar hortaliças com 

uma rua cortando os canteiros. 

Dentro desse contexto foi essencial perguntar aos agricultores se a urbanização estaria 

interferindo na continuidade do trabalho. Segundo dados obtidos, cerca de 60% dos entrevistados acreditam 

na interferência da expansão urbana na agricultura. Porém, ressalte-se que tal interferência não é apenas de 

caráter negativo, tendo a possibilidade de representar um aspecto positivo na continuidade da categoria, de 

acordo com a concepção de 40% dos entrevistados. Sobre os tipos de interferências da urbanização na 

agricultura, ficou claro que 40% dos agricultores vêem a expansão urbana enquanto um ponto benéfico, pois 

“quanto maior a população, maior a renda”. A outra assertiva foi de que a urbanização diminui a área do 

produtor agrícola (20%). Haveria, então, diminuição da área do agricultor e, por conseguinte, provocaria 

limitações na atividade agrícola. Esse fato se agravaria com a pouca atenção dada ao agricultor da cidade 

pelo poder público. Como não existem ações que incentivem a continuidade da produção de hortaliças na 
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cidade, muito menos sua expansão, o agricultor estaria desprovido de meios para prosseguir na categoria 

diante da urbanização. 

Não existe uma política que supra as necessidades peculiares à atividade do agricultor 

da cidade, gerando um certo desestímulo para sua continuidade. Cerca de 70% dos agricultores pensa em 

continuar na atividade agrícola, porém 30% deles gostariam de realizá-la em outra localidade, 

especificamente, no interior do Estado porque sua realização seria melhor nas áreas rurais. A opinião de 80% 

dos agricultores é que somente as áreas rurais recebem atenção do poder público e, assim, têm condições 

suficientes para a prática agrícola. 

No que diz respeito à relação entre agricultor e ambiente, a agricultura não prejudica o 

ambiente apesar do uso dos recursos naturais disponíveis, do adubo químico e/ou de inseticidas, segundo a 

visão dos trabalhadores. Na entrevista realizada com os produtores de hortaliças, a água do igarapé foi 

apontada como o principal recurso ambiental utilizado, sendo empregada especialmente na irrigação das 

culturas e em outros processos da atividade e até mesmo nos afazeres domésticos. O solo foi outro recurso 

ambiental mencionado pelos entrevistados haja vista sua importância para o cultivo de hortaliças: ele serve 

de base durante todo o processo produtivo. 

O processo de cultivo das hortaliças na comunidade Cidade de Deus compreende 

geralmente as seguintes atividades: “limpeza do terreno”, “preparação do solo com adubação” (química ou 

orgânica), “aração”, “levantamento de aleiras”, “preparação de canteiros”, “semeadura”, “colocação de 

veneno contra pragas”, “irrigação”, “espera da colheita”, “manejo da limpeza”. Todas essas etapas do 

cultivo requerem o emprego dos recursos ambientais nela existentes independente de etapa. Apesar da 

utilização diária dos recursos da natureza, isso não significa dizer que esteja em boa qualidade. No caso do 

igarapé, exemplo, as reclamações giram principalmente entorno da qualidade da água. Os agricultores 

prestaram queixas referentes a sua poluição. Como na comunidade um dos principais problemas diz respeito 

à falta de água encanada, a situação dos agricultores locais torna-se mais grave na medida em que o 

igarapé configura como recurso para fins econômico e de sobrevivência. 

Os recursos ambientais mencionados apresentam utilização na atividade agrícola. Em se 

tratando da coleta de frutos eles servem de alimento para o agricultor e sua família, além dos outros 

moradores da comunidade. Em todo caso a finalidade dos recursos ambientais é a manutenção do agricultor 

e de sua família. Mesmo na atividade agrícola os recursos ambientais não apresentam uma “função 

lucrativa”, posto que a renda obtida via produção de hortaliças tem como função o sustento dos 

trabalhadores. Com os ganhos da agricultura o trabalhador adquire alimentos, vestimentas e outros artigos 

necessários para sobrevivência, além quitar suas dívidas adquiridas no mês e advindas da atividade 

agrícola. Nessa perspectiva, os agricultores apresentam uma relação estável com o ambiente da 

comunidade Cidade de Deus. Isso acontece pelo fato de fazerem o uso dos recursos ambientais conscientes 
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de sua importância para seu trabalho e sobrevivência da família. Por outro lado, o trabalhador agrega 

práticas alternativas com atividades degradantes ao utilizar insumos químicos no processo produtivo. 

Na comunidade Cidade de Deus não há uma área específica em estado de 

vulnerabilidade ambiental, pois diferentes pontos da comunidade estão passando por situações adversas 

que podem modificar a estrutura do ambiente. Por meio da observação direta foram visualizados os 

seguintes processos de vulnerabilidade ambiental na comunidade em questão: cursos d’água poluídos e 

assoreados, empobrecimento dos solos, áreas de encostas sem cobertura vegetal, erosões e disposição 

inadequada de resíduos sólidos. Diante da problemática ambiental, os agricultores sabem que um ambiente 

degradado traz prejuízos à produção agrícola, agindo diretamente na qualidade/quantidade de hortaliças, 

tempo de colheita da produção e na saúde do trabalhador.  

O fato das unidades de produção agrícolas estarem localizadas nos fundos de vales 

possibilita o acúmulo de lixo despejado pela população que reside nas encostas e em áreas vizinhas aos 

produtores de hortaliças. Apesar do serviço de coleta de lixo ser oferecido freqüentemente pela esfera 

pública municipal, ocorre o despejo inadequado de resíduos nas vias públicas, nos igarapés, terrenos baldios 

e encostas.  Aliada está a falta de saneamento básico na comunidade que não usufrui de serviços como a 

instalação/tratamento de esgotos.  

Há casos em que água utilizada para consumo humano provém de “cacimbas”, sem 

passar por qualquer tipo de tratamento prévio no manuseio. Para irrigar as plantações, os agricultores 

utilizam a água de igarapés que atravessam o terreno da unidade de produção agrícola. Todavia, o manuseio 

inadequado dos cursos d’água juntamente com a degradação de áreas de preservação permanente tende a 

prejudicar seu estado de conservação. Quando a população retira a vegetação em torno do curso d’água, 

este fica em situação de vulnerabilidade; a situação piora com o emprego de insumos químicos, 

contaminando os solos e os igarapés. 

Atrelada as dificuldades está a falta de assistência pelo poder público, pois a 

comunidade passa por demandas de infra-estrutura básica e equipamentos urbanos em geral – fato que 

interfere no desenvolvimento da agricultura na localidade em questão. Os agricultores da cidade não 

dispõem de políticas públicas que visem atender a categoria. Mesmo assim, parcela considerável dos 

entrevistados acredita que a agricultura na cidade pode prosseguir com a urbanização vigente em Manaus, 

pois haveria uma maior demanda por produtos alimentícios diante do crescimento populacional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A cidade de Manaus não oferece suporte para as atividades primárias, especialmente 

aquelas de organização familiar. É predominante a valorização das atividades típicas do urbano, destacando-

se o setor industrial.  Essa atitude afeta a continuidade da agricultura na cidade devido à precariedade de 

recursos no processo produtivo. No caso dos moradores da comunidade Cidade de Deus há carência até 

mesmo de serviços essenciais para a sobrevivência humana. Atrelado está o fato de não existirem políticas 

para o agricultor da cidade. 

Tendo em vista que a urbanização agrega processos viabilizadores da 

manutenção/expansão do capitalismo, o objetivo dessa pesquisa foi justamente verificar como essa 

premissa se aplica no nível local, tomando como estudo de caso os agricultores da comunidade Cidade de 

Deus.  Se a urbanização significa predomínio do capital, como fica a situação da agricultura familiar na 

cidade? A resposta desse questionamento pode ser composta de três possíveis alternativas: redução ou 

desaparecimento dos espaços de produção agrícola, que foi a hipótese escolhida; outra alternativa seria  a 

inserção total ao capitalismo, deixando de ser uma agricultura familiar para ser altamente competitiva; por 

último, haveria uma postura de resistência frente aos acontecimentos típicos da urbanização, via adoção de 

práticas de fortalecimento da agricultura familiar na cidade. 

Para que haja uma agricultura sustentável na comunidade Cidade de Deus é premente 

observar as especificidades locais e criar ferramentas que facilitem a expansão da prática agrícola em 

Manaus. Dar atenção à agricultura desta comunidade e de outras localidades de Manaus pode significar 

uma nova representação de cidade, a qual contemple diferentes aspectos do homem em seu ambiente. 
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