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Este trabalho tem como objetivo compreender o desenvolvimento da prática da 

Agricultura Urbana-AU no bairro Vila Anália, na cidade de Montes Claros-MG, através 

da relação rural urbana. Adota-se, neste trabalho a teoria de que a Agricultura Urbana 

praticada pelos moradores do bairro, em sua grande maioria oriundos da área rural é 

exemplo da relação rural urbano na cidade. A Agricultura Urbana encontrada no bairro 

é de caráter multifuncional, apresentando diferentes tipologias de áreas, variedades de 

produtos e destinações. Geração de emprego e renda, preservação cultural, segurança 

alimentar e ocupação de espaços ociosos são alguns dos condicionantes que 

impulsionaram o desenvolvimento dessa prática. O referencial teórico utilizado enfocou 

a relação rural-urbano, o crescimento urbano, migração campo-cidade e os conceitos de 

Agricultura Urbana. Metodologicamente, seguiram-se os seguintes passos: revisão 

bibliográfica utilizando artigos, livros e dissertações; trabalhos de campo no bairro Vila 

Anália com a aplicação de questionário semi-estruturado e produção de materiais 

iconográficos. O trabalho de campo, bem como, a análise dos dados obtidos, 

possibilitou conhecer o perfil dos agricultores urbanos do bairro, a espacialização e 

diversidade da produção representada no trabalho através de mapas, gráficos e quadros. 

A partir deste trabalho, conclui-se que as relações sociais do bairro Vila Anália tem 

forte ligação com a cultura de origem rural dos agricultores urbanos. A AU influencia 

diretamente na qualidade de vida no bairro, por ser uma alternativa de complementação 

de renda, fonte de alimentação e alternativa para a preservação da cultura rural no 

cotidiano urbano. As relações sociais desenvolvidas a partir da AU são bem 

significativas, uma vez que a destinação dos produtos é para o consumo próprio e 

pequenas doações, principalmente das ervas medicinais, as quais exprimem a prática da 

medicina popular, especialmente através do consumo de chás. As relações sociais 

desenvolvidas no bairro traduzem os valores, hábitos, tradições e crenças mantidas no 

cotidiano dos moradores do bairro Vila Anália. Através da AU esses valores e hábitos 

são passados de pais para filhos, o que resulta nas suas preservações.  
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Considerações Iniciais 

 

 

A sociedade contemporânea vivencia um agravante quadro de pobreza, fome, 

desemprego e insegurança alimentar. Neste sentido, Damiani (2001) analisa a 

cidade/urbanização ressaltando um período de crise existente nesta, a partir da óptica 

capitalista onde a cidade é transformada em objeto de troca e de consumo.  Pintaudi 

(2001) ao estudar os problemas sociais existentes na cidade corrobora a visão de 

Damiani afirmando que todos os problemas vivenciados atualmente há tempos existem, 

sendo bem conhecidos pelos nossos antepassados. Nas palavras da autora,  

 
As referências feitas permitem pensar que problemas identificados 

atualmente nas cidades, guardadas as devidas proporções, já eram bem 

conhecidos de nossos antepassados e são indicativos de que a cidade nunca 

foi um paraíso. Na atualidade, os problemas continuam com outros números, 

com outras conotações, entre localidades, às vezes; mas continuamos 

convivendo com crianças abandonadas, com pobres, com populações 

segregadas (PINTAUDI 2001, p.134). 

 

Embora já conhecidos, os problemas sociais urbanos tendem a crescerem a partir do  

desenvolvimento do processo de urbanização, bem como do grande fluxo de pessoas 

que migraram do campo para a cidade. Pensando nesses problemas e em possíveis ações 

a fim de minimizá-los, a partir da década de 1990 a temática da Agricultura Urbana-AU 

se torna mais visível e ganha lugar de destaque em discussões acadêmicas, nas políticas 

públicas, bem como na sociedade civil organizada, como uma alternativa de solucionar 

as crises sociais urbanas. 

 

Em abril de 2000 ocorre na cidade de Quito, Equador, o Seminário Oficina intitulado 

“Agricultura Urbana nas cidades do século XXI”. As discussões, nesse Seminário, 

permearam a questão do agravamento da pobreza, insegurança alimentar e da 

degradação ambiental dos países da América Latina, o que levou os participantes a 

emitirem a Declaração de Quito. Tal Declaração enfatiza o modo crescente das diversas 

experiências da Agricultura Urbana e seu bom êxito no combate aos problemas sociais. 

(DECLARAÇÃO DE QUITO, 2000).  

 

A sistematização das políticas para a implantação da AU como projeto social ocorreu 

apenas no final da década de 1990 e início da década de 2000, contudo, a agricultura nas 

cidades sempre foi realizada, estudos mostram que desde o período Neolítico a 

agricultura se fazia presente nas cidades. Contudo, esta prática foi gradativamente sendo 

negligenciada pelos estudiosos contemporâneos (PAUL BAIROCH, 1985 apud 

BOUKHARAEVA et all, 2005).  

 

Com o aumento do número de desempregados nas cidades a AU passou a ser uma 

alternativa viável à população citadina como fonte de renda e alimentação, tendo em 

vista que a Agricultura Urbana pode ser realizada em qualquer ambiente urbano ou 

periurbano, sendo praticada em diversos ambientes tais como: diretamente no solo, em 

canteiros suspensos, em vasos, ou onde a criatividade sugerir (CARMO, 2006).  Para 

tanto a AU apresenta-se em diferentes tipologias, dimensões e variedade de produção, 

como pode ser percebido pelo quadro 01. 

 



 
SISTEMAS PRODUTOS LOCALIZAÇÃO TÉCNICAS 

Aquicultura Peixes, frutos-do-mar, 

e algas marinhas 

Lagos, riachos, 

estuários, lagunas e 

zonas pantanosas 

Criação em gaiolas ou 

em viveiros 

 Horticultura Agrícolas, frutos, 

flores e medicinais 

Jardins, parques, 

espaços urbanos, 

rurais e Peri - urbanos 

Cultivo protegido, 

hortas, Hidroponia e 

canais de cultivo 

Agrofloresta Combustíveis, frutas e 

sementes, compostos e 

materiais para 

construção 

Ruas, jardins, áreas de 

encostas, cinturões 

verdes, parques e 

zonas 

agrícolas 

Arborização de ruas, 

implantação de 

pomares 

Criações Leite, ovos, carne, 

Estrume, peles e pêlos 

Áreas de encostas e 

espaços Peri - urbanos 

Criação em 

confinamento 

Diversificadas Plantas ornamentais, 

flores e plantas 

exóticas 

Serras e parques Cultivo protegido, 

plantas envasadas e 

canteiros suspensos 

Quadro 01: Tipologias da Agricultura Urbana. 

Fonte: Traduzida de SD/FAO (1998). Citado por Arruda (2006, p.). 

 

 

Corroborando com a sistematização citada por Arruda (2006), Santandreu e Lovo 

(2007) definem a AU como uma prática multi dimencional, por incluir uma gama de 

produção e geração de serviços como produção de hortaliças, frutas, plantas medicinais 

e ornamentais cultivados ou advindos do agroextrativismo, enquadra-se também nessa 

perspectiva as atividades agropecuárias (animais de pequeno, médio e grande porte) 

criados em áreas vagas da cidade e/ou entorno desta. (OLIVEIRA, 2011). Para Mougeot 

(2000) a AU é definida como: 

 
A agricultura urbana é a praticada dentro (intra-urbana) ou na periferia 

(periurbana) dos centros urbanos (sejam eles pequenas localidades, cidades 

ou até megalópolis), onde cultiva, produz, cria, processa e distribui uma 

variedade de produtos alimentícios e não alimentícios, (re) utiliza largamente 

os recursos humanos e materiais e os produtos e serviços encontrados dentro 

e em torno da área urbana, e, por sua vez, oferece recursos humanos e 

materiais, produtos e serviços para essa mesma área urbana (MOUGEOT, 

2000, p. 07).   

 

Há experiências em que a AU é desenvolvida não apenas para minimizar problemas 

sociais, essa também pode ser utilizada como atividade terapêutica, educacional e/ou 

hobby, os objetivos da produção podem variar também a partir de quem a produz, ou 

seja pode variar a partir do perfil do agricultor urbano, como é  analisado no trabalho 

Zeeuw; Gündel e Waibel, (2000, p. 01-02) ao afirmarem que: 

 
A Agricultura Urbana pode ter vários objetivos, que não são de forma alguma 

excludentes e que coexistem em uma variedade de combinações diferentes. 

Por exemplo, as famílias pobres podem dedicar-se à Agricultura Urbana por 

várias razões simultâneas. Enquanto a mulher talvez enfatize a importância 

da Agricultura Urbana para assegurar a alimentação da família, o marido 

talvez insista nos benefícios dos rendimentos adicionais que ela gera. Ao 



mesmo tempo, os planejadores urbanos podem estar avaliando essas 

atividades com base em sua contribuição para o enverdecimento urbano e o 

desenvolvimento de microclimas, ou para a reciclagem local de dejetos 

orgânicos urbanos (ZEEUW; GÜNDEL e WAIBEL, 2000, p. 01-02). 

 

Baseando nos autores supracitados podem-se sistematizar as práticas da AU baseando 

em três condicionantes: espaço/tempo, produto e condição social como é demonstrado 

pela figura 01. 

 

 
 
Figura 01: Sistematização da AU encontrada na cidade de Montes Claros- MG. Fonte: Autores variados                                                                    

Org: OLIVEIRA, I. M. de, 2011. 

  

No que se refere ao perfil do agricultor urbano, a literatura referente à AU o descreve 

como sendo, em grande parte, moradores das áreas periféricas, de baixa renda, cujo 

gênero prevalece o de mulheres, além de crianças, deficientes físicos e idosos 

(PESSÔA, 2005; ARRUDA, 2006). Baseando-se neste perfil, Santandreu e Lovo (2007) 

classificam este grupo como “grupos vulneráveis”. Para esta classificação os autores 

consideram a questão da renda e da acessibilidade ao mercado de trabalho, além da 

alimentação. A esse respeito Drescher; Jacobi e Amend (2000, p. 01-02) discutem 

acerca da contribuição da AU na viabilização da Segurança Alimentar e Nutricional-

SAN, atribuindo a essa três características básicas quais são: 

 
Disponibilidade de alimentos (que depende da produção de alimentos nos 

setores rural e urbano, importações, comercialização e distribuição de 

alimentos, infraestrutura, disponibilidade de energia, combustível, etc.). 

Acesso a alimentos (que depende do poder aquisitivo dos habitantes urbanos, 



produção de subsistência, vínculos campo-cidade, redes domésticas, 

familiares, de vizinhança etc.). Qualidade do alimento (que depende dos 

cuidados higiênicos e de conservação da comida vendida nas ruas, da 

qualidade da produção, do abuso de pesticidas, da qualidade da água usada na 

produção, das condições sanitárias nos mercados, da qualidade do ar, etc.). 

 

Assim, a AU passou a integrar importantes projetos sociais dos governos municipais, 

estaduais e federais. No Brasil, AU se integrou às políticas publicas a partir da 

necessidade de se alcançar a Segurança Alimentar e Nutricional da população, desta 

maneira a AU vem gradativamente integrando os seminários, congressos, fóruns de 

discussões e projetos governamentais, sobretudo, no âmbito do Programa Fome Zero e 

do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome (ARRUDA, 2006).  

 

Diante disso, este trabalho tem como objetivo compreender o desenvolvimento da 

prática da Agricultura Urbana-AU no bairro Vila Anália, na cidade de Montes Claros-

MG, através da relação rural urbano. Metodologicamente, seguiram-se os seguintes 

passos: revisão bibliográfica utilizando artigos, livros, dissertações e teses de autores 

que abordam a temática da Agricultura Urbana, relação campo cidade, regionalização 

do Norte de Minas Gerais e a questão urbana da cidade de Montes Claros-MG; 

trabalhos de campo no bairro Vila Anália com a aplicação de questionário semi-

estruturado a fim de se conhecer o perfil dos agricultores urbanos e suas respectivas 

culturas e criações; seguindo de produção de materiais iconográficos.  Posteriormente, 

houve a elaboração de mapas, gráfico e quadros contendo os resultados obtidos durante 

os trabalhos de campo.  
 
A pesquisa de campo deste trabalho ocorreu entre os meses de dezembro de 2010 a 

maio de 2011. Sendo que, nos primeiros dois meses da pesquisa, observou-se a 

utilização de alguns lotes vagos do bairro para o cultivo, sobretudo, de milho, mandioca 

e feijão e para criação de animais, destacando a de cavalos. As áreas foram visitadas, 

fotografadas e posteriormente mapeadas. Entre os meses de março a maio foram 

visitadas as pequenas áreas destinadas à Micro Agricultura Urbana. A característica 

marcante desta tipologia (tamanho de área) associada ao fator local da prática da AU 

refere-se aos quintais das residências. A partir da Micro AU pode-se visualizar 

claramente a organização espacial do bairro e das casas relacionadas à produção 

agrícola.  Os resultados apresentados neste artigo fazem parte de um trabalho maior de 

conclusão de curso do mesmo autor sob a orientação da professora Mestre Marina de 

Fátima Brandão Carneiro apresentado no dia 17/07/2011 ao Departamento de 

Geociência da Universidade Estadual de Montes Claros como requisito parcial a 

obtenção do grau de Licenciado em Geografia. 

 

 

 

A Agricultura Urbana na cidade de Montes Claros-MG: A construção de 

ruralidades 

 

 

Em Montes Claros as paisagens e hábitos rurais não se limitam às áreas periféricas e/ou 

nos limites do perímetro urbano, adentram pela cidade integrando o espaço urbano 

através do grande número de áreas vagas, de espaços ociosos, lotes, terrenos baldios, 

mas, sobretudo, nos quintais das residências fazendo parte do cotidiano de uma grande 

porcentagem dos citadinos. As (re) criações de espaços pelos agricultores urbanos de 



Montes Claros reproduzem no espaço intraurbano da cidade os hábitos, costumes e 

tradições oriundos do campo, criando um cenário de resistência às transformações 

espaço-temporal.  Fato presente, sobretudo, na população migrante, que foram 

impulsionados pelas mudanças estruturais no meio rural e na cidade a partir da inserção 

da região na área de influência da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – 

SUDENE.  

 

Tal fato proporcionou a cidade um grande fluxo de investimentos em indústrias o que 

modificou sua organização espacial, bem como suas relações com/na região do Norte de 

Minas, como exposto por Pereira (2007, p. 133), ao considerar que o processo de 

industrialização viabilizado a partir dos incentivos ficais da SUDENE, alterou os fluxos 

organizacionais da cidade de Montes Claros, contribuindo para o aumento demográfico 

(através do processo de migração), expansão da malha urbana e surgimentos de 

problemas socioambientais típicos das grandes cidades, como a violência, a falta de 

infra-estrutura e de serviços urbanos, o desemprego, a favelização, a degradação 

ambiental, dentre outros. 

 

Concomitante as transformações ocorridas no espaço urbano de Montes Claros, a região 

do Norte de Minas também sofria modificações socioeconômicas através das influencias 

da Revolução Verde
1
 no campo, o que causou a ruptura do tradicionalismo no meio 

rural, bem como a expansão capitalista neste espaço. Tais fatos contribuíram para o 

intenso processo de migração campo-cidade, para aumentar a concentração de terras, as 

desigualdades socioeconômicas e o desemprego tanto no campo como nas cidades. Esse 

processo pode ser confirmado através das palavras de Dayrell (2000, p.191) ao analisar 

o avanço capitalista no cerrado do Norte de Minas ao ressaltar que:   

 
A ocupação recente dos cerrados, provocada pela expansão das relações 

capitalistas no campo, visto como a última fronteira agrícola pelas elites 

brasileiras vem colocando em xeque a sustentabilidade deste bioma e 

provocando um processo de miserabilidade de suas populações, acentuando 

os desníveis sócio-econômicos, a concentração de terras, associados com a 

degradação dos seus recursos naturais: solo, água, flora e fauna. 

 

 

A fim de minimizar as questões sociais que se propagavam pela cidade, inúmeras 

atividades vinculadas às práticas rurais passaram a ser desenvolvidas pelos migrados, 

como forma de obtenção de renda, emprego, sustentabilidade familiar e de perpetuação 

cultural. Estas manifestações traduzem claramente a relação rural-urbano existente na 

cidade de Montes Claros. Neste sentido, Paula (2005) descreve acerca da construção da 

ruralização presente nas cidades contemporâneas como alternativas para minimizar os 

problemas da vida urbana, salientando que:  

 
[...] é necessário sublinhar que não se trata de pensar na existência de um 

processo hegemônico e sistemático de ruralização do urbano. Ao invés disso, 

o que está na mira são alguns cenários da vida da cidade em que a natureza e 

a agricultura são convocadas não apenas para a consecução de atividades 

                                                           
1
Segundo Brum (1987) apud Franco (2001, p.32) a Revolução Verde foi um programa que tinha com o 

objetivo explicito de contribuir para o aumento da produção e produtividade agrícola no mundo, através 

do desenvolvimento de experiências no campo da genética vegetal para a criação e multiplicação de 

sementes adequadas as condições dos diferentes solos e climas e resistentes a doenças e pragas, bem 

como da descoberta e aplicação de técnicas agrícolas ou tratos culturais mais modernos e eficientes. 

 



urbanas, mas, sobretudo, para o equacionamento de soluções para as questões 

e dilemas advindos da própria vida urbana (PAULA, 2005, p. 244)  

Contribuindo com as colocações de Paula (2005) Rosas (2010) ao estudar a (dês) 

construção da dicotomia rural-urbano no estado de São Paulo apóia-se no trabalho de 

Alves (2001) ao afirmar que são nas relações sociais, sobretudo nas áreas periféricas, 

que se percebem os hábitos, valores, crenças e costumes rurais materializados no 

cotidiano urbano. Este processo é denominado de ruralização do urbano e ocorre, 

sobretudo, em áreas onde a população, é em sua maioria de origem rural.  

 

Na cidade de Montes Claros, as experiências da Agricultura Urbana são variadas e 

espacializadas em toda a extensão da malha urbana, embora nas áreas periféricas sejam 

mais presentes, visto a maior disponibilidade de espaços, bem como, pelo perfil dos 

moradores, em sua grande maioria composta por famílias de baixa renda. É comumente 

encontrar na área intra-urbana criação de animais como, cavalos, cabras, galinhas e 

gado, utilizados como fonte de alimentação, e força de trabalho (caso exclusivo dos 

cavalos). A criação de animais na cidade pode gerar conflitos uma vez que, os animais 

necessitarão de espaço para o pastoreio, evitando que os animais fiquem soltos pelas 

vias públicas, bem como, em canteiros e praças, caso muito comum com os eqüinos. 

Esta prática também requer do agricultor urbano cuidado especial, no que se refere à 

higiene do local da criação, como forma de evitar proliferação de moscas, mosquito, 

além do mau cheiro (OLIVEIRA, 2011). 

 

  
 

 

 

 

Outra tipologia de AU encontrada na cidade, diz respeito ao cultivo de hortaliças e 

legumes como alface, couve, cebolinha, coentro; plantas medicinais como Losna, 

Capim- Cidreira, hortelã entre outros, além das árvores frutíferas tais como manga, 

goiaba, banana. Nesta prática, percebe-se fortemente a presença das mulheres 

confirmando os estudos de Zeeuw, Gündel, Waibel, (2000) e também de jovens e 

idosos. O cultivo de hortaliças no espaço urbano de Montes Claros está relacionado com 

a necessidade de se alcançar a SAN e alternativa para o aumento da renda familiar, uma 

vez que, há a comercialização do excedente da produção, bem como uma forma de 

manter as relações culturais, em especial da população que passou pelo processo de 

migração campo-cidade. 

Figura 02: Cavalos pastando na Praça dos 

Jatobás, Montes Claros-MG.                                                    

Autor: OLIVEIRA, I. M. de, Jan., 2011 

Figura 03: Rebanho pastando às margens de 

via pública.Autor: OLIVEIRA, I. M. de, 

Abril/2011 



 

   
 

 

 

 

Como exemplo deste processo de desenvolvimento da Agricultura Urbana, bem como 

da relação rural urbano em Montes Claros tem-se o bairro Vila Anália na região sudeste 

da cidade. 

 

 

Agricultura Urbana No bairro Vila Anália 

 

O bairro Vila Anália está localizado na região Sudeste da cidade de Montes Claros, 

como demonstrado no Mapa 01. O processo de ocupação do bairro iniciou-se na década 

de 1980, período em que vigorava as influencia da SUDENE na cidade. O bairro possui 

forte influencias e características que remetem a cultura e hábitos rurais. Estas 

características se dão devido a alguns fatores primordiais tais como a origem de seus 

moradores, em grande sua maioria oriunda do campo e de pequenas cidades do Norte de 

Minas, também sua localização na periferia urbana de Montes Claros, tendo sua parte 

Leste em contado com área ainda não loteada, sofrendo fortes influencia das áreas 

rurais. Esses fatores somados ao perfil dos moradores em sua grande maioria de baixa 

renda contribuem para o desenvolvimento da AU neste bairro.  

 

No que concerne à estrutura física, encontra-se no bairro casas simples de pequenas 

dimensões (a grande maioria inacabada), a maioria das ruas asfaltadas.  O bairro possui 

rede de luz e de água, uma escola de ensino fundamental, um centro de convívio 

(conhecido com Curumim, onde são desenvolvidos os projetos sociais do bairro, bem 

como alguns pequenos eventos) possui também uma unidade do Programa Saúde da 

Família – PSF (OLIVEIRA; CARNEIRO, 2010). 

 

Figura 04: Cultivo de plantas medicinais 

utilizando recipientes recicláveis.  

Autor: OLIVEIRA, I. M. de, Ago., 2010 

Figura 05: Horta Orgânica no bairro Monte 

Carmelo. Autor: OLIVEIRA, I. M. de, 

Nov./2010 



Mapa 01: Localização do bairro Vila Anália. 

Fonte: Oliveira, 2011 

 

As características rurais encontradas no bairro se deram devido à chegada dos migrantes 

e a sua fixação na cidade, iniciando o processo de (re) criação do espaço e das formas de 

vida oriundas do campo (rural) praticadas no cotidiano do bairro. Neste sentido, Moreira 

(2005), afirma que a cidade em meio ao crescimento e desenvolvimento da globalização 

torna-se espaço de materialização do continuum
2
 rural-urbano, manifestados através da 

alimentação, das vestimentas, na relação com a terra e natureza, nas 

relações/manifestações culturais, sociais e econômicas. Wanderley (2001) discute 

acerca dessa temática analisando o espaço local, a casa, o bairro enquanto lugar de 

encontro dos pólos rural e urbano, em que as particularidades de cada espaço são fontes 

de integração e cooperação destes espaços, uma vez que “se a vida local é o resultado 

do encontro entre o rural e o urbano, o desenvolvimento local, entendido como o 

processo de valorização do potencial econômico, social e cultural da sociedade local, 

não pode supor o fim do rural” (WANDERLEY, 2001, p.34).  

 

Outro fator de suma importância que deve ser ressaltado no bairro quando se analisa a 

AU refere-se à fisionomia da paisagem que remete-nos ao estudo de Meinig (1979, 

apud Corrêa, 2007, p.197), ao descrever que a paisagem constitui “parte do conjunto 

compartilhado de idéias, memórias e sentimentos que une uma população”. Neste caso, 

o fator de união se dá através da Agricultura Urbana e da ligação com os recursos 

naturais e/ou de origem rural, como a utilização de lenhas para o cozimento e de cavalos 

                                                           
2
 Abramovay (2000. p.15) afirma que, “O continuum rural-urbano significa que não existem diferenças 

fundamentais nos modos de vida, na organização social e na cultura, determinadas por sua vinculação 

espacial”. Corroborando com a visão do referido autor, Rosa e Ferreira (2010, p. 194) abordam a questão 

rural-urbano apoiando-se na discussão referente ao continuum salientando que, atualmente este “tem sido 

utilizado para caracterizar situações em que, tanto formas de vida e de trabalho rurais quanto urbanos 

estariam integradas”. 



para o trabalho com carroças, o cultivo de árvores frutíferas, hortaliças, grãos e 

pequenos animais. 

 

Devido sua recente ocupação, o bairro ainda apresenta uma considerável quantidade de 

áreas desocupadas (muitas delas são utilizadas como áreas de depósito de lixo, o que 

favorece o aparecimento de roedores e animais peçonhentos). Contudo, o bairro está 

passando gradativamente por intenso processo de ocupação o que vem reduzindo as 

áreas vagas. A pesquisa de campo deste trabalho ocorreu entre os meses de dezembro de 

2010 a maio de 2011. Sendo que, nos primeiros dois meses da pesquisa, observou-se a 

utilização de alguns lotes vagos do bairro para o cultivo, sobretudo, de milho, mandioca 

e feijão e para criação, destacando a criação de cavalos. As áreas foram visitadas, 

fotografadas e posteriormente mapeadas.   

 

A partir do trabalho de campo foi possível conhecer o perfil socioeconômico dos 

Agricultores Urbanos do bairro. No total foram entrevistas 30 agricultores que utilizam 

espaços ociosos do bairro Vila Anália para o desenvolvimento da prática da agricultura 

urbana. Verificou-se que a AU desenvolvida por estes 30 agricultores abrange 

diretamente 122 pessoas, cujo total foi obtido através da somatória dos membros das 

famílias dos entrevistados. A expressiva quantidade agricultores urbanos encontrados 

no bairro é justificada pelo processo de formação/ocupação do mesmo, que acompanhou 

os ritmos de crescimento da cidade, que se deu a partir do processo de migração em 

diferentes escalas, uma vez que foi identificado diferentes origem dos agricultores do 

bairro como pode ser verificado através do gráfico 01. 

 

 
Gráfico 01: Origem dos agricultores urbanos do bairro Vila Anália.                                                                    

Fonte: Pesquisa de campo – Abril/2011. Org: OLIVEIRA, I. M. de., 2011 

 

 

A maior parte dos agricultores urbanos do bairro Vila Anália é de origem rural, sendo 

que 30% são originários da zona rural do município de Montes Claros e 17% da zona 

rural de outros municípios, destacando os migrantes dos municípios de Juramento, 

Francisco Sá, Capitão Enéas, Botumirim e Brasília de Minas. Cabe ressaltar, também, 

que 20% do dos entrevistados migraram de outras cidades como Francisco Sá, 

Porteirinha, Juramento (cidade muito citada pelos agricultores, devido ao fato da 



localização do bairro próximo à MG que dá acesso a este município). A espacialização 

da origem dos agricultores urbanos do bairro está representada no Mapa 02. 

 

 
Mapa 02: Municípios de origem dos agricultores urbanos do bairro Vila Anália 

Fonte: Oliveira, 2011 

 

No que se refere à variedade de produtos da AU, no bairro, contatou-se que se 

encontram distribuídos em cinco grupos: ervas medicinais, hortaliças, grãos, sementes e 

raízes, frutas e animais, conforme especificados no Quadro 02.  

 

 
Ervas Medicinais Hortaliças Grãos, Sementes e 

Raízes 

Frutas Animais 

Capim Santo Cebolinha Milho Manga Cavalo 

Erva Cidreira Coentro Feijão Goiaba Galinha 

Água da Colônia Salsa Mandioca Acerola Porco 

Hortelã Couve Urucum Banana  

Babosa   Feijão Gandu 

(Andu) 

Limão  

“Transagem”   Laranja  

Quebra-Pedra   Graviola  

Sete dores    Mamão  

   Cana  

   Pinha  

QUADRO 02: Produtos da Agricultura Urbana no bairro Vila Anália. 

Fonte: Oliveira, 2011 

 

A partir da diversidade de produtos da AU, pode-se fazer um paralelo entre estes e o 

tamanho das áreas cultivadas. As áreas destinadas à produção de ervas medicinais e de 



hortaliças foram as menores áreas encontradas, chegando até 5m². A produção de grãos, 

sementes e raízes, bem como a criação de animais foram classificadas como de médio 

porte, abrangendo áreas superiores a 5m², sendo desenvolvidas em lotes vagos. A 

criação de galinhas é muito semelhante à produção de hortaliças, uma vez que estas 

atividades são bastante comuns no bairro. Verificou-se que 36,7% dos agricultores 

entrevistados possuem criação de galinhas. A criação de cavalos, no bairro, também 

ocorre nos lotes vagos. Uma singularidade foi que todos os casos encontrados estão 

localizados na periferia do bairro exatamente nas últimas ruas. Em outro caso, junto 

com a criação dos cavalos há um chiqueiro com a criação de porcos, os quais são 

destinados para a comercialização e para consumo próprio. A espacialização da AU de 

médio porte, encontrada no bairro é representado nos mapas 03 e 04 que demosntram 

respectivamente a agricultura identificada no bairro no ano de 2010 e 2011.  

 

 
Mapa 03: Agricultura Urbana no bairro Vila Anália em 2010. 

Fonte: Oliveira; Carneiro, 2010. 

 

O mapa 03 representa a espacialização do AU encontrada no bairro em meados do ano 

de 2010, nestas áreas foi encontradas, sobretudo, dois tipos de agricultura, sendo elas 

criação de animais, do cultivo de árvores frutíferas, cana-de-açúcar, mandioca (foi 

identificado também o cultivo de ervas medicinais e pequenos canteiros de hortaliças 

que por se tratarem de áreas de pequenas dimensões não foi possível a sua representação 

no mapa).    

 



 
Mapa 04: Agricultura Urbana no bairro Vila Anália em 2011. 

Fonte: Oliveira, 2011. 

 

O Mapa 04 apresenta a espacialização da AU visitada durante o ano de 2011, nesta, as 

áreas foram agrupadas em duas categorias distintas, sendo elas as áreas de criação, 

destacando os lotes utilizados para o pastoreio de cavalos (força de trabalhos dos 

carroceiros do bairro) como pode ser percebido na figura 06; e as áreas de cultivo 

destacando-se o plantio de mandioca, Milho, feijão e árvores frutíferas (como foi 

descrito através do quadro 02) fato demonstrado através da figura 07. 

 

Sobre a criação de cavalos no bairro alguns pontos relevantes foram percebidos durante 

as pesquisas de campo: 

 

 100% dos criadores são do sexo masculino. 

 100% destes são carroceiros. 

 Apenas 3,3% dos criadores, representando um único agricultor, possui outra 

ocupação econômica, ou seja, a venda de lenhas e a realização de pequenos 

fretes. 

 Alguns agricultores utilizam os animais como meio de transporte, pois têm 

ligação com o meio rural. 

 

 

 O cultivo de árvores frutíferas foi encontrado em 100% das residências visitadas. Para 

os agricultores, o cultivo de frutas favorece a acessibilidade a elas, fortalecendo a 

alimentação familiar, devido à falta ou pequena renda dos agricultores. O mapeamento 

realizado em 2011 apresenta maior quantidade de áreas cultivos devido à época em que 

foram realizadas as visitas de campo, que coincidiram com o período das chuvas na 

cidade o que favorece o desenvolvimento dos cultivos.   

 

Um fato peculiar que pode ser percebido através da análise dos Mapas 03 e 04, que a 

espacialização da AU de médio porte concentra-se na porção central e sudeste do bairro. 



Este fato é explicado levando em consideração o processo de ocupação do bairro. As 

áreas central e sudeste são as de ocupação mais antiga e ainda possuem uma expressiva 

quantidade de áreas vagas, principalmente a sudeste,  uma vez que a área central está 

passando por um intenso processo de ocupação e a tendência é o desaparecimento dos 

lotes vagos. 

 

 
 

 

 

Durante todo o período de desenvolvimento das pesquisas realizadas no bairro pode-se 

inferir que a agricultura urbana ali desenvolvida vem gradativamente sendo reduzida 

isso devido a dois fatores primordiais; sendo o primeiro devido o processo de 

ocupação/crescimento do bairro o que gera a diminuição das áreas vagas, e o custo com 

a água que é utilizada nos plantios, uma vez que todos os agricultores na tipologia 

“micro agricultura” (nesta tipologia foram agrupados todas as pequenas hortas, e os 

cultivos/criações desenvolvidos nos quintais das residências) utilizam a água da Copasa. 

Embora as áreas da micro AU tenham pequenas dimensões, há um gasto que traduz no 

aumento da tarifa relativa à utilização da água, o que está inibindo a expansão e/ou 

continuidade das práticas. 

 

Diante de tudo isso, a Agricultura Urbana no bairro Vila Anália apresenta-se como 

forma de materialização da cultura rural dentro da dinâmica social, política e econômica 

urbana. O desenvolvimento da AU através da criação de espaços tornam-se o bairro um 

ambiente  de resistência cultural. Esta agricultura encontra-se cada vez mais limitadas 

como tratado anteriormente, contudo, isso demonstra a capacidade dos agricultores 

urbanos em adaptar o espaço disponível para o desenvolvimento e preservação desta 

prática já consolidada no cotidiano dos moradores do bairro, bem como resistir às 

modificações dos modos de vida da cultura urbana em favor da preservação dos hábitos, 

costumes, valores, crenças da cultura rural. 

 

 

 

 

 

 

Figura 06: Criação de cavalos em lote vago.                                                                   

Autor: OLIVEIRA, I. M. de,  Agosto/2010 

Figura 07: Plantação diversificada em lote 

vago.  Autor: OLIVEIRA, I. M. de, Maio/2011 



Considerações Finais 

 

 

A cidade de Montes Claros apresenta-se, atualmente como a mais dinâmica da região 

Norte de Minas, sua formação/ocupação esteve e ainda se mantém ligada às 

características da cultura de origem rural. O dinamismo econômico e industrial instalado 

na cidade, nas últimas décadas, proporcionou mudanças significativas em sua estrutura 

socioeconômica e espacial, uma vez que a tornou um lugar atrativo à migração campo-

cidade. Desta maneira, os grupos migrantes encontraram na cidade de Montes Claros a 

perspectiva de mudança e de inclusão na sociedade, tendo em vista a possibilidade de 

conseguir emprego e a melhoria das condições de vida. Diante disto, como forma de 

minimizar estes problemas, grande parte da população migrada encontrou na 

Agricultura Urbana uma alternativa para seus problemas econômicos e sociais. Além da 

geração de renda e fonte de alimentação a Agricultura Urbana (re) cria, na cidade, 

paisagens que remontam à cultura de origem rural, estreitando os laços entre o campo e 

a cidade, o que pode ser interpretado como uma forma de resistência e de manutenção 

da identidade dos agricultores urbanos.  

 

O bairro Vila Anália é um exemplo da integração do rural e do urbano na perspectiva do 

continuum, manifestada através da prática da Agricultura Urbana. A prática da AU 

desenvolvida no bairro se enquadra como uma prática multifuncional, ou seja, 

fornecedora de alimentos e de ervas medicinais, contribuindo para a segurança 

alimentar e nutricionais e para a saúde dos consumidores; geradora de emprego e renda. 

Esta prática envolve desde o cultivo de plantas, ornamentais, hortaliças, árvores 

frutíferas, raízes e leguminosas à criação de animais como galinhas, porcos e cavalos. A 

AU no bairro atualmente encontra-se algumas limitação como a diminuição dos espaços 

devido a expansão/ ocupação do bairro, bem como os custos envolvendo a produção, 

sobretudo a água utilizada pela micro agricultura. 
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