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RESUMO 

Desde a criação, a Região Metropolitana do Rio de Janeiro perpassa por mudanças 

históricas, geográficas e funcionais. O município de Queimados/RJ após sua 

emancipação no ano de 1990 (desmembrando-se do município de Nova Iguaçu/RJ) vem 

perdendo sua conotação de rural e se urbanizando com estratégias políticas e 

econômicas, acompanhando o desenvolvimento da RMRJ, principalmente uma 

expansão urbana. Com essa evolução da área urbana, o espaço rural se retrai, 

acarretando uma desvalorização da agricultura local. Na delimitação geografia do 

município criado, não se respeitou uma continuidade espacial, o que fragmentou 

comunidades agrícolas históricas.  Essa fragmentação prejudicou a produção agrícola de 

tal forma, que quase levou a extinção dos produtores de Queimados. Esta monografia 

teve como objetivo verificar como os produtores se organizaram através de uma 

interação rural-urbana, a partir do estudo de caso da Feira da Roça de Queimados. 

Estudou-se a importância da produção de pequenos agricultores praticamente familiares, 

através de estudos como: levantamento bibliográfico, mapeamentos, visitas de campo 

com a finalidade de quantificar o espaço rural de produção e as dinâmicas do rural e 

urbano. Foi verificado que a Feira é realizada duas vezes na semana, e que os 

produtores vem de localidades diferentes, bairros conhecidos como: Campo Alegre, 

Vilar Grande, Fazendinha, Chapadão e Mutirão da Fé. A Feira da Roça reuniu os 

agricultores que recebem incentivos da EMATER-RIO, onde os técnicos realizaram 

oficinas e cursos para auxiliar os produtores nos seus cultivos. A Feira da Roça é 

importante para a interação rural-urbana, pois aí encontra-se uma cadeia produtiva 

direta, onde os produtores comercializam seus produtos direto com os consumidores, 

além de  resgatar a agricultura no município, cria-se um vinculo de confiabilidade não 

são dos produtos como a relação produtor/consumidor. 

 

 

Palavras-chave: Queimados; Feira da Roça; Interação rural-urbana. 
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INTRODUÇÃO 

A Região Metropolitana do Rio de Janeiro perpassa por modificações históricas 

e geográficas em sua configuração espacial, dinâmica urbana e econômica e principal na 

paisagem.  O município de Queimados/RJ, situado na Região Metropolitana do Estado 

do Rio de Janeiro, após sua emancipação no ano de 1990 do município de Nova 

Iguaçu/RJ vem perdendo sua conotação de rural e se urbanizando ao passo que se 

emancipa e desenvolve.  

Esta monografia tem como objetivo, demonstrar a alternativa de resistência da 

agricultura do município de Queimados/RJ, a luz da intenção rural-urbano, a partir do 

exemplo da Feira da Roça de Queimados (AFERQ), sua importância na produção de 

alimentos dos pequenos produtores residentes e a sua inserção no cotidiano municipal. 

Com a expansão da área urbana, naturalmente o espaço rural se retrai, 

acarretando uma desvalorização da agricultura local em função de outros usos da terra. 

A delimitação de Queimados é realizada a partir de demarcações geográficas, o que 

implicou na fragmentação de comunidades agrícolas da época. Essa fragmentação 

minimizou a produção da agricultura e paralelamente com esse processo, fatores como a 

urbanização e industrialização, estimularam a venda de lotes para a habitação e 

construção do distrito Industrial de Queimados. As políticas governamentais 

incentivaram a urbanização e a industrialização. 

Neste contexto, observa-se um fenômeno de reestruturação rural/urbana, na 

importância da produção de pequenos agricultores com uma agricultura praticamente 

familiar, o que incentivou o estudo deste trabalho, que contou como procedimentos para 

pesquisa: um levantamento bibliográfico, confecção de mapas, trabalhos de campo com 

a finalidade de verificar a produção da Feira da Roça de Queimados (AFERQ), através 

de questionários e entrevistas (levantamentos e dados primários), sua representatividade 

para as populações locais e circunvizinhas e as dinâmicas do rural e urbano. 

A Feira da Roça de Queimados/RJ reuniu os agricultores dos bairros: Campo 

Alegre, Vilar Grande, Fazendinha, Chapadão e Mutirão da Fé, que recebem o incentivo 

da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado Rio de Janeiro 

(EMATER-RIO), onde os técnicos extensionistas, realizam continuamente cursos e 

oficinas para dar suporte técnico e incentivo a práticas de manejo mais sustentáveis, 
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como o cultivo sem agroquímicos e o uso de compostagem na agricultura, levando 

conhecimentos para uma melhoria dos cultivares. Os Agricultores da Associação da 

Feira da Roça vêm ganhando destaque e confiança dos consumidores ao comercializar 

diretamente seus produtos, e quanto mais cresce a demanda, aumentam as vendas dos 

produtos e mais a feira fica popularizada. 

Os estudos do Campo, sempre ressaltaram a necessidade de se proteger os 

produtores, o meio de vida, o emprego e o meio ambiente. É-nos colocada 

constantemente em cheque, a necessidade de cessar o círculo vicioso da pobreza, de 

salários baixos, da migração rural-urbano, da fome e dos prejuízos ambientais. Faz-se 

necessário, promover mudanças no modelo agrícola industrial, que promove uma serie 

de consequências sociais e ambientais, como: concentração de terras, processos 

poluidores, problemas nos solos, mecanização, além de incentivar a exportação de grãos 

e produtos que não chegam à mesa da população. 

É de grande importância o conceito de soberania alimentar, onde está posto o 

acesso dos agricultores a terra, as sementes e a água, destacando a autonomia, tanto nos 

mercados, quanto dos circuitos locais de produção e do consumo, na tecnologia e nas 

redes de agricultor para agricultor. Através de tais ações, fazer uso da agricultura de 

forma mais sustentável, com manejos e técnicas mais adequados a realidade local, com 

enfoque da durabilidade do bem do solo e da responsabilidade em trabalhá-lo de forma 

a conservá-lo. Utilizando o adubo orgânico, através da compostagem, respeitando seus 

nutrientes naturais e não o artificializando com agroquímicos. Respeitar o tempo de 

crescimento dos produtos, e o período de pousio da terra e após-colheita. A venda e 

comercialização do que se foi cultivado, principalmente alimentos, pode ser direcionada 

para os mercados in loco, hortifrúti e feiras semanais. 

A agricultura familiar está atualmente sendo abordado como algo inovador, uma 

transformação recente, a partir de políticas governamentais, que estimulam a produção 

da agricultura familiar. E como se o campesinato estivesse se enquadrando a este 

modelo, no momento não temos estudos para se afirmar isso. 

 Desde o período neolítico, e as primeiras domesticações de espécies, culturas 

foram desenvolvidas e manejadas a partir da família. Segundo Wanderley (1997, p. 25) 

“a agricultura familiar é aquela em que a família assume o trabalho no 

estabelecimento produtivo ao mesmo tempo em que é proprietária dos meios de 

produção”.  A família é responsável por estas etapas, desde o arar da terra, a adubação, 
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o plantio, a irrigação, a colheita e venda. A agricultura e vista de modo particular e 

acolhedor. 

A pobreza e falta de meios e incentivos para os produtores familiares deixaram 

uma lacuna no processo de comercialização dos produtos, fazendo dos produtores reféns 

e dependentes dos intermediários, se a cidade for consideravelmente pequena essa 

dependência diminui no que diz respeito à alimentação, o que é nosso propósito aqui 

tratar. Os pequenos municípios podem gerar a comercialização desse setor, ganhos 

teriam de diversas as partes, onde o consumidor seria o principal alvo dessa 

comercialização, tendo acesso a alimentos frescos, cultivados de forma adequada e livre 

de agroquímicos, com preços mais justos, pois sem a logística dos intermediários agrega 

se menos valor ao produto. Movimenta a economia local, gerando emprego tanto no 

campo quanto na venda e comercialização dos produtos, podendo gerar uma cooperação 

entre os agricultores e aumentar a oferta de alimentos cultivados no próprio município. 

Outro ponto importante a se destacar são as cooperativas, pois, viabiliza o acesso ao 

credito rural, o produtor que não adquiri meios para manutenção do plantio até a venda, 

não consegue manter sua família, o que consequentemente o levará a ter outras formas 

de subsistência.  

O escoamento do que fora produzido pelos agricultores familiares remete a 

importância que o comércio in loco proporciona a economia do mesmo. Se os produtos 

são mobilizados por caminhões e comercializados para o mercado externo, demanda aos 

produtores familiares a utilização de transportes, e outros gastos, que não possuem para 

abastecer o mercado externo. Na tentativa de diminuir seus gastos, entram em cena os 

intermediários que, segundo Milton Santos “a proliferação dos intermediários é um 

fenômeno comum às economias dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, mas as 

causas não são as mesmas”. Os países desenvolvidos buscam uma melhor 

produtividade e criam um mercado para as atividades de serviços, já nos países 

subdesenvolvidos, os intermediários funcionam como a base para essa comercialização 

e economia. 

No entanto, duas fontes de renda são frequentemente comuns nos atuais 

processos de vivência do produtor familiar, onde sua propriedade muitas das vezes se 

mistura na interface rural-urbano. A Feira da Roça de Queimados (AFERQ), criada em 

2009 com direcionamento e orientação da EMATER-RJ, espelhou-se no sucesso da 

Feria da Roça de Nova Iguaçu, município vizinho. A partir daí os produtores 
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começaram a se mobilizar, construir e fundar no dia 1º de março de 2011, AFERQ, 

Associação da Feira da Roça de Queimados. 

Realidade hoje, pois sua presença duas vezes na semana, só demonstra a sua 

importância como atividade produtiva no município de Queimados, consolidando uma 

interação rural urbana contemporânea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

A INTERAÇÃO RURAL-URBANA NA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO 

DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DE QUEIMADOS: UMA REFLEXÃO. 

 

Historicamente a Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro (Figura 01), 

como apresentam Pedro Pinchas Geiger e Mirian Santos (1952), se desenvolveu com a 

presença de pequena produção agrícola e especialmente o cultivo de cítricos até meados 

dos anos de 1940. Todavia, por problemas relacionados ao combate de pragas e mercado 

internacional – interstícios de guerras mundiais e crise financeira global – esta produção 

teve seu declínio, dando lugar a uma expansão urbana e industrial. 

O Capitalismo, ao longo de sua história, atua de modo desigual sobre o espaço 

geográfico e, com isso, leva uma serie de combinações particulares para cada parcela 

desse espaço, que é onde se concretizam as práticas sociais. Esse processo de 

diferenciação Espacial continua sempre, e é nele, que a globalização se entrega. 

Segundo Corrêa (2002), “o capitalismo necessita de diferenças sociais e espaciais e o 

que se verifica é uma re-diferenciação do espaço”. Ocorrem transformações no campo 

e na cidade, levando ao enfraquecimento dos limites entre o rural e o urbano tradicional, 

com o estabelecimento de novas formas de articulação entre os espaços e a emergência 

de novos atores e novos territórios. Segundo Rua (2001), surgem as “ruralidades e 

urbanidades”. 

Atualmente, a Região Metropolitana Fluminense vem experimentando 

transformações sensíveis em sua estrutura produtiva. Ao passo que se afirmam novas 

dinâmicas industriais, percebe-se ainda em alguns espaços a permanência de práticas 

produtivas ligadas às atividades agrícolas. Dinâmicas cada vez mais complexas que 

dificultam o tratamento dicotômico entre espaços urbanos e rurais, e forçam-nos a 

buscar uma discussão a respeito de uma interação rural-urbana na Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro.  

A Região Metropolitana do Rio de Janeiro, também conhecida como Grande Rio 

foi instituído pela Lei Complementar nº20, de 1º de julho de 1974, após a fusão dos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_Complementar_n%C2%BA20
http://pt.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_de_julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1974
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antigos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, unindo então as regiões, 

metropolitana do Grande Rio e da Grande Niterói.  

Os municípios de Rio Bonito e Cachoeiras de Macacu pertenciam à Região das 

Baixadas Litorâneas, atualmente configuram na RMRJ. 

Foi com a Lei Complementar nº 158, de 26 de dezembro de 2013, em que as 

duas cidades foram incorporadas para RMRJ.  Agora, compõem essa região os 

seguintes municípios: Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, 

Itaboraí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, 

Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica, Tanguá, Itaguaí, Rio Bonito 

e Cachoeiras de Macacu, “com vistas à organização, ao planejamento e à execução de 

funções públicas e serviços de interesse metropolitano ou comum”. Com a inclusão, o 

número de municípios passou de dezenove para vinte e um. 

 Com 11.812.482 habitantes (IBGE/2008), é a segunda maior área metropolitana 

do Brasil (CEPERJ, 2014).  Há muitos anos congrega o segundo maior pólo industrial 

do País, contando com refinarias de petróleo, indústria naval, metalúrgicas, 

petroquímicas, cimenteiras e moveleiras, além de um crescimento no setor e serviços. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_(subdivis%C3%A3o)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guanabara
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Niter%C3%B3i
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
http://pt.wikipedia.org/wiki/2008
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 Mapa da Região Metropolitana do Rio de Janeiro

Figura 01- Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

Fonte: Fundação CEPERJ-RJ. 

 As últimas décadas atestaram uma nítida transformação em seu perfil 

econômico, que vem adquirindo, cada vez mais, matrizes de um grande pólo nacional de 

serviços e negócios. Reunindo os principais grupos nacionais e internacionais do setor 

naval e os maiores estaleiros do País e do Estado – o qual detém cerca de 90% da 

produção de navios e de equipamentos offshore no Brasil. 

No setor de petróleo, verifica-se um arranjo de mais de 700 empresas, dentre as 

quais as maiores do Brasil (Petrobras, YPF, Shell, Esso, Ipiranga, Chevron Texaco, El 

Paso). A maioria mantém centros de pesquisa espalhados por todo o estado e, juntas, 

produzem mais de 4/5 do petróleo e dos combustíveis distribuídos nos postos de serviço 

do território nacional.
 

 Notadamente, a área destacada como a abrangência espacial da pesquisa se 

caracteriza como parte do Urbano. Todavia, esse urbano fluminense apresenta 

singularidades e ainda há resquícios da atividade agrária em diversos municípios, 

revelando que há, ainda, interações entre espaços rurais e urbanos. Isto é produto de sua 

dinâmica que envolve uma produção desigual e contraditória da produção do espaço ao 

longo do tempo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7os
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neg%C3%B3cio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_naval
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_naval
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estaleiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Navio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Offshore_(Gest%C3%A3o)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petroqu%C3%ADmica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Petroleo_Brasileiro_SA&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Yacimientos_Petrol%C3%ADferos_Fiscales
http://pt.wikipedia.org/wiki/Royal_Dutch_Shell
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo_Ipiranga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chevron
http://pt.wikipedia.org/wiki/El_Paso_Corporation
http://pt.wikipedia.org/wiki/El_Paso_Corporation
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
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Analisando as modificações que a urbanização ocasiona na paisagem e a 

interação rural-urbana na contemporaneidade, observa-se que novas áreas surgem com 

novos usos e funções, mas existe uma descontinuidade no processo de urbanização. Os 

espaços rurais mantém sua funcionalidade e mesmo fragmentados e espalhados no 

território, impõe se ao urbano mantendo sua produção e economia. O rural e o urbano se 

aproximam mantendo relações sociais, econômicas e culturais, se integram e 

reconfiguram uma nova organização espacial, social, cultural e política.  

“O rural e o urbano existem em proximidade com estreito 

relacionamento simbiótico em termos de funcionamento dos 

ecossistemas naturais, das atividades econômicas e da organização 

social, cultural e política” (BICALHO et ali, 1998, p.110).  
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O urbano desenvolve uma percepção de melhor qualidade de vida, criação de 

empregos, e renda. A agricultura familiar, também oferece tais possibilidades, as áreas 

agrícolas são mantidas com novas características produtivas e socioeconômicas, 

constituindo uma agricultura diversificada, com produtos de qualidade diferenciada, 

direcionados para o mercado urbano. Esses processos de reestruturação espacial 

decorrem de mudanças sociais em andamento tanto no espaço agrário quanto no espaço 

urbano, e em especial o metropolitano. Essas transformações acontecem no âmbito do 

trabalho, ampliando o desemprego, quer rural quer urbano, assim como novos usos, 

novas estratégias, novas formas de organização são exigidas.  

A busca para desenvolver uma nova ideia de rural contemporâneo, requer a 

adoção de novos objetos e ações, dentro de cada especificação relativa ao meio social 

onde se inscreve o espaço rural. Alguns autores distinguem o rural do urbano levando 

em consideração as “urbanidades” no rural, isto é, destacam as identidades que 

diferenciam o rural/urbano e os formatos que os aproximam, fazendo disso uma nova 

forma de interação. A agricultura inserida nesse contexto possui uma 

multifuncionalidade espacial.  

Segundo BICALHO (1996), a interação multifuncional do produtor e sua família 

com as atividades agrícolas e não agrícolas internas e externas à produção rural, 

decorrente da natureza do ambiente simultaneamente rural e urbano oferece 

oportunidades em setores econômicos diferenciados. A urbanização do espaço é mais 

complexa do que um mero avanço urbano sobre o campo, dando origem a espaços 

interativos do urbano com o rural nos quais se mantêm atividades agrícolas dinâmicas. 

Demanda decorrente de uma concepção do urbano no campo, o urbano inserido no rural 

e em relação com o contexto rural.  

“Uma visão que se contrapõe a um espaço rural e 

urbano em oposição entre si, ligados por razões econômicas com 

fluxos direcionados para a cidade e sendo o campo um provedor da 

cidade, ao contrário de uma imbricação de ambos, criando uma nova 

lógica não mais de relações unidirecionais, mas de interação múltipla 

rural-urbana”. (BICALHO, 2003, p. 516). 
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As urbanidades podem adquirir aspecto dominante ou não, ainda que estas se 

manifestem de forma marcante. Entretanto, apesar do papel desempenhado por elas ser 

extremamente forte, o rural mantém suas peculiaridades nas práticas espaciais de suas 

populações, o que lhe confere identidade territorial, mesmo com avanço da lógica 

urbana. Ocorre o que nos menciona Rua: o espaço híbrido que resulta dessas interações, 

não é um urbano ruralizado nem um rural urbanizado. É algo novo, ainda por definir e 

que desafia os pesquisadores (RUA, 2007). Assim, o que se percebe é que as 

urbanidades não se tratam de mudanças concretas, isto é, de difusão física do processo, 

mas sim da perpetração do mundo rural pela mentalidade urbana, formulando uma 

ressignificação do campo. O novo significado contemporâneo do rural, através da idéia 

de urbanidades no rural inclui uma série de representações que reapresentam este espaço 

como outro rural. 

 Elementos tidos como urbanos ou rurais extrapolam as fronteiras do 

campo e da cidade transformando-os em espaços de interações híbridas. Nesse sentido, 

é importante compreender como essas novas relações cidade/campo, como as 

urbanidades são processadas no espaço rural fluminense (RUA, 2007). 

A população que sobrevive do rural, e de sua produção, identificam se e habita 

em muitos dos casos em áreas ditas urbanas. Os processos de urbanização no qual foram 

submetidas não as modificam, são agricultores, e por sua vez fazem da pratica de 

agricultura seu modo de vida e vivencia. O que nos reafirma em tal processo a discussão 

de Rua, os espaços ditos “híbridos”, nem rural nem urbano, eles coexistem. Trazendo 

um novo questionamento e a necessidade de trabalhar essa nova abordagem. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) separa o rural do urbano 

tomando uma decisão muito mais política do que técnica e assume que este 

procedimento precisa ser repensado para os dias de hoje. Separa o rural do urbano 

tomando uma decisão muito mais política do que técnica e assume que este 

procedimento precisa ser repensado para os dias de hoje. Segundo SILVA (1997), ao 

abordar a delimitação das fronteiras entre o rural e o urbano, refere-se ao “novo rural” 

como um “continuum” do urbano.  

“As urbanidades podem adquirir aspecto dominante ou não, ainda 

que estas se manifestem de forma marcante”. (SILVA, 1997) 
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Entretanto, apesar do papel desempenhado por elas ser extremamente forte, o 

rural mantém suas peculiaridades nas práticas espaciais de suas populações, o que lhe 

confere identidade territorial, mesmo com avanço da lógica urbana. 
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1.1 - ÁREAS DE ESTUDO 

O município de Queimados-RJ, local onde está se desenvolveu o trabalho 

(Figura 02), vem sofrendo do mesmo processo de urbanização de sua área. Esse 

fenômeno e percebido a partir não só na mudança da paisagem, mas também da função, 

porque temos distrito industrial formado a partir do incentivo e planejamento 

governamental, favorecendo atividades urbanas e colocando a agricultura como uma 

atividade de menor valor.  

               Localização do Município de Queimados - RJ 

 

      Figura 02 – Mapa de localização.                                                 Autor: Priscila Salles 

      Fonte: IBGE – Imagens disponibilizadas pela ESRI                                   
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O projeto surgiu através de uma parceria da Prefeitura Municipal de Queimados 

com a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Pesca e a Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (EMATER-RIO). Na atualidade, 

a feira possui uma Associação da Feira da Roça de Queimados (AFERQ), que é 

composta por mais de 20 produtores rurais.  

 A localização do município, que se configura como os demais municípios 

da Região Metropolitana do Rio de janeiro. Com o expansionismo urbano, indústrias e 

novas rodovias, e o espaço rural em processo de fragmentação. O estudo demonstrou o 

potencial industrial que o distrito de Queimados possui e a área em que esta inserida, a 

Baixada Fluminense. Em campo, observaram-se que historicamente a população se 

desenvolveu as margens da malha ferroviária, no centro, e em direção ao interior às 

comunidades agrícolas.  

Quando emancipado, não se respeitaram as comunidades, apenas os limites 

geográficos, dividindo essas comunidades. Atualmente o desenvolvimento local, deu 

espaços para a urbanização do município, que aos poucos vem perdendo a visão de 

cidade - dormitório, dando lugar para cidade-industrial. No entanto, a discussão que se 

faz é a interação do rural com o urbano. Essa dinâmica da Feira da Roça o município 

vem demonstrando que a produção agrícola ainda é forte, e o desenvolvimento 

industrial se espraia pelos “espaços vazios”.  
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CAPÍTULO 2  

A FEIRA DA ROÇA DE QUEIMADOS E SEUS ATORES 

A Feira teve sua origem, a partir da organização dos produtores do município de 

Queimados. Oriundos de diversos bairros uniram-se aos poucos com um objetivo em 

comum, comercializar seus cultivos em feiras. Ao passo que obtinham mais produtores, 

necessitava de um ponto, um espaço para as vendas. 

Com o acontecimento da Feira da Roça de Nova Iguaçu no ano de 2006, 

repercutiu a notícia entres os produtores da região. Em julho de 2009 nasceu à ideia de 

realizar no município de Queimados a Feira da Roça, projeto apresentado ao Ministério 

de Desenvolvimento Social. Seu funcionamento a princípio semanal, constituído por 30 

produtores distribuídos em 10 barracas, contendo no projeto a aquisição de um veículo 

de carga com o desígnio de facilitar o transporte de mercadorias.  

O objetivo da Feira é atrair consumidores transeuntes, pessoas que não passa 

com a intenção de fazer a feira da semana – os produtores não produzem todos os itens 

que compunham uma cesta completa: tomate, batata, alho e cebola. O planejado é 

trabalhar apenas com produtos vindos diretamente do agricultor. Expor nas barracas, 

além das culturas locais de maior escala como aipim, quiabo e banana, produtos mais 

característicos da roça e não encontrados nos supermercados locais, tais como: cajás 

jacas, jambos, laranja-da-terra, seriguelas, cachopas de urucum, ervas aromáticas e 

medicinais. 

Dentre os meses de janeiro e abril de 2010, ocorreram reuniões com os 

interessados em participar da feira, com o intuito de construir coletivamente um 

regimente provisório. Foi utilizada a metodologia de “Brainstom”. “Esta técnica tem 

como objetivo fazer com que um determinado grupo de pessoas participe de uma 

reunião explorando suas ideias e pensamentos até que se chegue a um desígnio comum, 

com o objetivo de gerar sempre ideias inovadoras que possam colocar algum projeto 

adiante. Todas as ideias são aceitas, ou seja, nenhuma ideia é excluída de uma reunião 

muito menos julgada, todas elas são anotadas servindo de uma compilação para se 

observar todo o processo até a sua conclusão final.” A cada encontro, com auxilio de 

tarjetas com devolução de texto sistematizado no encontro seguinte (Foto 01). Este 

regimento, após 4 eventos de feira, passou por uma primeira revisão coletiva, em 18 de 

agosto de 2010. 
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Encerrado o regimento e sem previsões dos recursos do MDS, surgiu a 

oportunidade de utilização das barracas adquiridas para a EMATER pelo MDA. Em 

reunião do Conselho Municipal, os produtores solicitaram as barracas à EMATER e 

começar a feira mensalmente, utilizando apenas transporte próprio para as mercadorias. 

A Secretária de Desenvolvimento Rural e Agricultura de Queimados – encarregou-se 

em buscar as barracas em Niterói e devolvê-las, utilizando a princípio uma Kombi, e 

posteriormente um pequeno caminhão da Secretária da Administração. 

 

Fundação da AFERQ – Associação da Feira da Roça de Queimados 

Foto01 – Fonte: EMATER/NI. 

 

A primeira feira ocorreu no dia 6 de maio de 2010, em excelente ponto e 

visibilidade comercial: no acesso a passarela da estação de trem de Queimados. Nesta 

data, a feira contou com dezoito produtores, em cinco barracas, funcionando até o mês 

de novembro apenas uma vez ao mês, a primeira quinta-feira.  
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 Entretanto, necessitavam de uma feira semanal, pois a demanda foi crescendo 

tanto por parte dos produtores que, diversificaram seus produtos, com vinte e quatro 

produtores tendo um aumento de 75%, todos assistidos pela EMATER-Rio para a 

emissão de atestado de produtor – documento obrigatório para a participação na feira. 

A feira é composta por produtores dos bairros de Vista Alegre, Chapadão, 

Fazendinha, Capoeirão, Vilar Grande, Campo Alegre Rio D’Ouro e Vila Tarumã 

(Figuras 03,04). 

 

Mapa de Localização dos Produtores da AFERQ no Município de Queimados 

 

Fonte: IBGE 2010 - Imagens Disponibilizadas pela ESRI            Autor: Priscila Salles 

Figura 03 – Localização dos produtores da AFERQ. 

 

Nos mapas das Figuras 03 e 04, pode-se observar a disposição e localização dos 

agricultores que compõem a Feira da Roça, no entanto é proposital a espacialização de 

um agricultor para além dos limites do município de Queimados e a área de 

assentamento do bairro Campo Alegre. A pontuação do sítio produtor Valdemar Araújo 

e a pontuação da área que está pertencente ao município de Nova Iguaçu, são 

demonstrações de que a comunidade pretérita existente na região foi fragmentada após a 

emancipação dos municípios de Queimados e Nova Iguaçu. 
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 Entretanto, os produtores continuaram a realizar suas práticas de agricultura e 

identidade, tanto do lado de Queimados quanto do lado de Nova Iguaçu. 

 

 

Fonte: IBGE 2010 - Imagens Disponibilizadas pela ESRI         Autor: Priscila Salles 

Figura 04 – Localização dos produtores da AFERQ. 

 

 

 A primeira feira ocorreu no dia 6 de maio de 2010, na descida da passarela da 

Estação de Queimados, com a participação de 18 produtores, distribuídos em cinco 

barracas. A feira funcionava sempre na primeira quinta- feira de cada mês, mas a 

demanda por uma feira semanal foi crescendo, tanto por parte dos produtores, que 

começaram a diversificar sua produção e a fazer planos de expansão de suas lavouras, 

como por parte dos consumidores que se encantaram com a proposta. Logo a feira 

passou a funcionar semanalmente, as terças feiras. 
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A feira foi crescendo e se organizando, reuniões para avaliar a dinâmica da feira 

foi ocorrendo com regularidade. Elegeram-se dois agricultores para a coordenação e um 

da Secretária de Desenvolvimento Rural e Agricultura (SEDRAG). Já em setembro de 

2010, os agricultores visitaram a Feira da Roça de Quatis, observando o funcionamento 

da feira e associação, para terem base no funcionamento da feira de local. Em 1° de 

março de 2011, foi fundada a AFERQ, Associação da Feira da Roça de Queimados, 

visando não apenas a administração da feira, mas outras possíveis formas de 

comercialização no atacado e no varejo, incluindo o fornecimento da merenda escolar. 

No dia 07de Junho, a feira foi convidada pelo CREA-RJ  - Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia – a montar suas barracas no centro do Rio de 

Janeiro, em evento comemorativo ao Dia do Meio Ambiente. O evento foi satisfatório, e 

de grande repercussão positiva, para ambas as partes, onde o CREA se interessou em 

repetir o evento mensalmente. Atualmente uma das dificuldades que a feira enfrenta é o 

transporte de mercadorias. No primeiro semestre de 2011, já com funcionamento 

semanal, a falta de transporte inviabilizava que os produtores abastecessem a feira com 

toda a capacidade de mercadorias que dispunham em suas propriedades, restringindo 

assim o sucesso financeiro que está obteria em seu maior potencial. 

 

Novas barracas para AFERQ                                  Foto 02 – Fonte: EMATER/NI 
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Em junho do mesmo ano, através de recursos da Petrobrás – Projeto 

Agroecologia – foi possível custear fretes de forma temporária, até o final de novembro. 

Nesse contexto a AFERQ procura organizar um fundo para custear o frete por si 

próprio, após o fim do projeto. A feira funciona ás terças e quintas feiras e com a 

viabilização do projeto MDS, foi comprado novas barracas (Foto 02), possibilitando a 

devolução definitiva das barracas do MDA ao Escritório Central da EMATER – Rio. 

Como analisado em campo, a Feira não possui atravessadores e os produtores 

que a compõem fazem a venda direta na feira, reafirmando a importância da cadeia 

produtiva direta, produtor - consumidor. A repercussão da feira chegou às mídias e o 

Jornal O Dia Baixada, noticiou a Feira e a conquista dos produtores com a Lei 

Municipal de n° 1.240/15 aprovada em 17 de abril de 2015, que a institui: Ponto fixo e 

permanente para comercialização de seus produtos. (Foto03). Em anexo encontra-se a 

reportagem na íntegra. 

 

“FEIRA DA ROÇA AGORA É LEI!” O DIA - BAIXADA. 

 
 

Há cinco anos, a população de Queimados tem acesso a produtos agroecológicos e 

orgânicos. 

Foto 03-Fonte: Felipe de Bragança 
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A notícia foi celebrada com bastante euforia e satisfação, os produtores 

conquistaram um direito, um ponto de comercio fixo e mais uma etapa de seus esforços 

foi reconhecido. Não há satisfação maior do que esta, pois os embates são diversos, sair 

do papel, das ideias e dos muitos textos para a realização foi um processo difícil e 

árduo. A Prefeitura não os apoiou de imediato, fez se necessárias lutas, modificações de 

usos, posturas e incansáveis iniciativas para que esta humilde feira viesse a existir.  

A luta dos produtores continua, e esta pesquisa reforça a força de vontade e 

desejo de cultivar e viver de seu trabalho a terra. Sabemos que, muito tem que ser feito e 

melhorado, a população aceitou e faz uso da Feira, e esse alvo é o que mais importa o 

consumidor procurar os produtos e divulgar a mesma. 

Para este trabalho foi utilizado como procedimentos, utilização de dados 

primários e secundários, aplicação de questionários diretos quantitativos na Feira da 

Roça do Município de Queimados (AFERQ), onde se confirmaram a associação dos 

produtores do município totalizando trinta produtores dispostos em seis barracas. 

Entrevistas diretas de campo, levantamento bibliográfico, levantamento de dados 

primários em campo e dados secundários do banco de dados do IBGE. A disposição dos 

agricultores por bairros no município, demonstrando a dispersão destes nos múltiplos 

espaços rurais e outros em áreas urbanas, no entanto persistem e cultivar em suas 

propriedades. 

O questionário serviu tanto para quantificar quanto para ratificar a presença dos 

agricultores da região. Os produtos cultivados em suas propriedades, a ausência de 

atravessadores e sua comercialização que ocorre duas vezes ao longo da semana, as 

terça e quintas, seus produtos são comercializados no centro do município. Em anexos, 

segue os modelos dos questionários aplicados. 

Realizaram-se entrevistas diretas com os produtores da Associação da Feira da 

Roça de Queimados-AFERQ. Aplicou-se questionário em noventa por cento dos 

produtores que comercializam na Feira, todos os entrevistados são agricultores há mais 

de trinta anos. Nesses trinta anos de cultivo os últimos cinco anos estão compondo a 

Feira da Roça.  

Organizados na cooperativa desde 2010, coordenada pelo também produtor 

Claudino Nicolau a Feira dispõe de variados produtos, tais como: legumes, verduras, 

citrus, frutas, ovos, mel, bolos, xaropes entre outros. Suas propriedades variam de três a 
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cinco hectares, na qual produzem durante todo. Produção orgânica e sustentável, 

auxiliada por um técnico agrônomo realiza o pousio de uma atividade para outra e 

utilizam adubos orgânicos, dispensando totalmente insumos e fertilizantes químicos. 
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CAPÍTULO 3 

A FEIRA DA ROÇA DE QUEIMADOS: PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, aplicaram-se entrevistas aos produtores na 

Feira da Roça de Queimados, e com a Técnica da EMATER-RIO. Realizou – se também 

visitas às secretarias de agricultura e meio ambiente municipal. Construções de mapas 

de localização da área de estudo e outro da região metropolitana do Estado do Rio de 

Janeiro com ênfase no município de Queimados, mapa de pontos para espacialização e 

localização dos produtores, com auxilio do software ArcGis 10.1, Excel 2010 para 

elaboração de tabelas e um gráfico para melhor visualização da produção vendida na 

feira em relação aos lançamentos de produtos agrícolas encontrados no site do IBGE. 

Consultou – se o site do IBGE para levantamento da produção do município de 

Queimados em malhas digitais e setores censitários para auxiliar na construção das 

tabelas. 

Os Questionários aplicados tinham com objetivo respostas diretas e objetivas a fim 

de obtermos informações sobre o produtor, se o mesmo o considera assim, sua renda, o 

que produz, se a faz por todo o ano, o tamanho da propriedade o que produz, quanto 

produz e a que preço é comercializado na Feira da Roça. Se toda a família trabalha na 

propriedade, se o salário mensal é fixo, o tempo de jornada de trabalho, a 

comercialização é direta e se possuem algum programa do Governo do Estado. 

O questionário foi aplicado aos produtores que estavam compondo a feira nos dias 

visitados, o resultado foi satisfatório e corroborou para que a pesquisa prosseguisse, 

pois o objetivo da pesquisa foi alcançado. As entrevistas foram realizadas no dia 

30/04/2015 das 09:00h até as 14:00h, com mais duas visitas posteriores para fotografias, 

devido ao tempo chuvoso no primeiro dia de visita. 

Todos os produtores possuem uma jornada de trabalho, superior a 08hrs/dia, venda 

direta sem atravessadores, possuem o certificado de produtor e comercializam tudo o 

que possuem nas suas propriedades. A intenção destes é expor na feira tudo o que a terra 

lhes oferece, desde frutas, verduras e hortaliças até, frutos exóticos, ervam medicinais, 

bolos, ovos e compotas de doces. A Feira não visa comercializar o que o consumidor 

procura apenas, mas o inverso. Suscita ao consumidor, trocar seus hábitos, no momento 

em que apresentam opções de frutas e legumes e verduras sazonais, da época. 
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 Cria o consumo de acordo com a disponibilidade natural, não forçam culturas fora 

do período daquele produto. Alertando que os produtos perenes são encontrados na 

Feira durante todo o ano. 

 

 Primeira entrevista: 

Em entrevista, a técnica da EMATER e Engenheira Agrônoma contribuíram para 

pesquisa apresentando os projetos e assistência técnica junto a Feira e produtores, o 

pioneiro neste projeto é a Feira de Nova Iguaçu, fundada no ano de 2006, em seguida a 

Feira de Queimados no ano de 2010, Japeri em 2012 3 e Magé em 2013. 

A participação é composta pela EMATER – RIO, a Petrobrás e MDA, a 

Prefeitura é mais acionada para as questões legais sem grande participação por projetos 

via secretária de agricultura. Não são necessários tantos critérios para se integrar a 

Feira, o produtor precisa se reunir junto ao Conselho de Desenvolvimento Rural, obter o 

certificado e será integrada a Feira. 

 

 Segunda entrevista: 

Maria de Lourdes, agricultora há 50 anos, passou sua vida trabalhando na terra. 

È produtora e não se sustenta apenas da agricultura, trabalhou como cozinheira em uma 

unidade hospitalar. Contou-nos que durante o governo do ex- governador do Rio de 

Janeiro, Leonel Brizola, seus pais construíram a casa da família no bairro Campo 

Alegre, área sudoeste do município (Foto 04). O local é historicamente conhecido como 

assentamento, no entanto, tais terras foram vendidas em títulos pela caixa federal, os 

assentados resistiram se devolveram no local. Está há três anos junto a Feira, o Sítio era 

de sua mãe, onde planta diversas culturas, tais como: aipim, feijão de corda, pimenta, 

noni, limão, laranja, tangerina, banana, abacate, manga, jaca, caju, maracujá, quiabo e 

jiló. Também ervas para uso medicinal: erva cidreira, boldo do chile, capim limão entre 

outros. Vende ovos de pata e galinha caipira, bolos de aipime utiliza uma balança de 

precisão para a comercialização. 

O sítio possui 3 hectares de área, e conta com a ajuda de seu esposo e mãe para 

manutenção das plantações. Vende seus produtos e Deodoro e no hospital, quando 

encomendados antecipadamente. 
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Foto 04 - Maria de Lourdes                             Autora: Priscila Salles 04/08/2015 

 

 Terceira entrevista: 

Maria das Graças, produtora há 8 anos e esta é sua única fonte de renda. 

Residente do Bairro Santiago área sudeste do município, produz o ano todo e conta com 

a ajuda na lida de seu marido e dois filhos. Produz: alface, cebolinha, coentro, salsa, 

couve, almeirão, manjericão, berinjela, limão, jiló, batata doce, milho, feijão de corda e 

hortelã. Vende somente na feira as terças e quintas e aos domingos vende de porta em 

porta em seu bairro, pois assim aumenta sua renda e diminui os desperdícios, porquanto 

a finalidade é vender o que produz por época trazendo assim uma variedade com o 

furtas e verduras sazonais. 

 

 Quarta entrevista: 

Rosangela Mangili, produtora do bairro Vila Central e comercializa na feira o 

ano todo. Produz há 40 anos e não vende apenas na AFERQ, vende doces em compota, 

frutas, verduras, legumes, citrus e legumes. A ideia de comercializar os doces surgiu a 

partir das frutas que acumulavam dos dias que não tinha onde vender.  

A produtora enfatizou a necessidade de terem em mãos os frutos das pesquisas 

cientificas, pois muitos pesquisadores utilizam dos dados e da vivencia destes para 
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respaldarem seus estudos, e os mesmos não retornam com os resultados. Uma vez que 

estes produtores lutam por seus direitos e precisam se reunir e conseguirem listas, 

assinaturas, memorandos e documentos afins, a monografia ou qualquer outro resultado 

de pesquisa os ajudam e respaldam a importância de suas praticas e a existência da 

própria feira. 

 

 Quinta entrevista: 

Mirian da Rocha, produtora há 45 anos e compõe a Feira da Roça há 3, possui 

três hectares terra onde trabalha todos os dias. Em sua propriedade há o cultivo de citrus 

(tangerina, limão, laranja da terra), verduras (couve, chicória), legumes e ovos. 

A agricultora contou com muito orgulho a experiência que foi a exposição da 

Feira no prédio da CREA /RJ no centro do município do Rio de Janeiro. 

 

 Sexta entrevista: Claudino Nicolau, conhecido como “Dininho” é agricultor e 

gerente da feira. Também possui uma propriedade da qual planta e vive de suas 

produções. Como gerente, articula as reuniões e representa a feira em reuniões 

da câmara dos vereadores entre outras em prol dos interesses dos produtores. 

 

 

 Sétima entrevista:  

Paulo César, produtor e professor de Biologia, são um dos representantes da 

Feira frente à secretária de agricultura e também comercializa seus produtos na feira 

(Foto 05). No momento da entrevista estava cm uma banca de jabuticaba, as pessoas 

que passavam pelo ponto, paravam para comprar, pois a fruta estava com excelente 

aparência e adocicada. Em extas duas horas de exposição já estava com a barraca vazia.  

 

As entrevistas foram de grande valia para amarrar as ideias iniciais deste trabalho e 

contribuíram para validar os conceitos teóricos (Figura 06). 
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Foto 05: Produtor Paulo César                    Autora: Priscila Salles- 04/08/2015 

 

 

       Foto 06 – AFERQ                                    Autora: Priscila Salles 04/08/2015 
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2.1 – ANÁLISE DE RESULTADOS: Tabelas de produção 

Construíram- se tabelas para melhor entendimento da produção da Feira da Roça 

(Tabela 01), em comparação aos lançamentos de produção do município de Queimados, 

apresentados em planilhas do Excel no site do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (Tabela 02). Resultando na elaboração de um gráfico comparativo, o que a 

Feira produz em relação às informações que o IBGE apresenta. 

Tabela 1 – Produtos Comercializados na AFERQ 2011 

Produtos Comercializados durante o ano de 2011  

Produto unidade Total Vendido 

Preço Médio por 

unidade (R$) 

Valor total 

(R$) 

Abacates ud 230 0,50 115,00 

Abobora moranga ud 30 2,00 60,00 

Abobora pedaço 200 1,00 200,00 

Abobora d'água ud 50 2,00 100,00 

Acerola kg 20 3,00 60,00 

Aipim kg 1.400 2,00 2.800,00 

Alface um 250 1,00 250,00 

Almeirão mç 15 1,00 15,00 

Banana dz 500 2,00 1.000,00 

Batata doce kg 60 2,00 120,00 

Bacupari kg 30 2,00 60,00 

Bertalha mç 20 1,00 20,00 

Bolos ou pães ud 400 3,00 1.200,00 

Bucha vegetal ud 30 1,00 30,00 

Cacau ud 6 1,00 6,00 

Cachaça artesanal litro 50 13,00 650,00 

Cajá dz 50 2,00 100,00 

Caldo de cana litro 20 2,00 40,00 

Cará moela kg 5 1,00 5,00 

Cana amarrado 30 3,00 90,00 

Cheiro verde maço 150 1,00 150,00 

Carambola kg 40 3,00 120,00 

Coco ud 50 1,00 75,00 

Composto/húmus kg 200 1,00 300,00 

Compotas vidros 30 8,00 240,00 

Couve maço 150 1,00 150,00 

Ervas medicinais maço 150 1,00 150,00 

Feijão de corda kg 10 3,00 30,00 

Feijão guandu kg 6 10,00 60,00 
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Gengibre kg 20 5,00 100,00 

Goiaba kg 10 2,00 20,00 

Jambo lote 10 1,00 10,00 

Jenipapo ud 50 0,25 12,50 

Laranja dz 250 2,00 500,00 

Limão dz 200 1,00 200,00 

Mamões ud 120 1,00 120,00 

Maracujá dz 28 2,00 60,00 

Maxixe kg 30 2,00 56,00 

Mel litro 100 10,00 1.000,00 

Milho espiga 250 1,00 250,00 

Mudas diversas ud 60 2,00 120,00 

Ora-pro-nobis saco 100 1,00 100,00 

Ovos de galinha dz 640 4,00 2.560,00 

Peças de        

artesanato ud 60 10,00 
600,00 

Sucos litro 200 1,00 200,00 

Pitomba ud 20 0,50 10,00 

Pimenta lote 1.200 2,00 2.400,00 

Quiabo kg 220 2,00 440,00 

Taioba maços 50 1,00 50,00 

Tangerina dz 65 2,00 130,00 

Toranja ud 20 3,00 60,00 

TOTAL:  

53 Produtos 

  

TOTAL 
17.194.5 

  Fonte:EMATER - RIO 

 

Tabela 2 – Tabela do IBGE 2011 Lavoura Permanente 

Queimados 

Lavoura 

Permanente 2011 

Produção Valor Hectares Rendimento 

médio 

Lavoura Permanente 2011    

Banana (cacho) 342 ton. 342 mil reais 60hec/área colhida 5.700 kg/hec. 

Café (em grão) 2 ton. 5 mil reais 3hec/área colhida 666 kg/hec. 

Coco-da-bahía 460 ton. 299 mil reais 46 hec/área colhida 10.000 fru/hec. 

Goiaba 51 ton. 33 mil reais 4hec/área colhida 12.750 kg/hec. 

Laranja 115ton. 73 mil reais 16 hec/área colhida 7.187 kg/hec. 

Limão 4 ton. 2mil reais 1hec/área colhida 4.000 kg/hec. 

Maracujá 75 ton. 48 mil reais 5hec/área colhida 15.000 kg/hec. 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2011. Rio de Janeiro: IBGE, 2012.  
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Tabela 3 – Tabela do IBGE 2011 Lavoura Temporária 

Queimados Produção Valor Hectares Rendimento 

médio 

Lavoura Temporária 2011      

Batata - doce - Quantidade 

produzida 

96 ton.  61 

mil 

8 hectares/área 12.000 kg/hec. 

Cana-de-açúcar - Quantidade 

produzida 

5.950 ton. 1.071 

mil 

170hectares/área 35.000 kg/hec. 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2011. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. 

 

 Na Tabela 01, apresentaram-se os produtos comercializados pela feira, seus 

valores de comercialização e unidades. As Tabelas 02 e 03, extraídas do site do IBGE, 

são trabalhadas apenas os produtos que obtiveram lançamentos na planilha. Observou-

se que os produtos apresentados pelo IBGE com expressiva produção foram apenas 

sete, na Lavoura Permanente e dois na Lavoura Temporária. Nesta perspectiva, 

verificamos que os lançamentos do Instituto, não são tão diversos quanto o da Feira, e 

os agricultores não fazem o uso de atravessadores, ou seja, onde há essa produção tão 

expressiva.  

No gráfico 01, Produção da Feira da Roça 2011 a seguir, possui o lançamento de 

cinquenta e três produtos cultivados pelos agricultores da AFERQ, apresenta-se uma 

diversidade, um leque de opções para a mesa do consumidor. A demanda pode e é 

suprida, pois o município possuía em 2010 cerca de 137.962 habitantes e a para o ano 

de 2015 estimava-se 143.632 pessoas, um aumento de aproximadamente 6mil 

habitantes. O munícipio de Queimados é relativamente jovem, e ainda pode desenvolver 

suas áreas rurais e urbanas, ao passo que sua produção agrícola pode ser destinada para 

o município e a alongo prazo para a região. Nesta afirmativa, pode-se entender que a 

demanda local estimula o comercio e a economia local, desenvolvendo as relações do 

rural e urbano. 
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Gráfico 01 – Produtos Comercializados na Feira da Roça de Queimados 
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Gráfico 02 - Produção Agrícola Municipal – Lavoura Permanente 2011 

 

 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2011. Rio de Janeiro: IBGE, 2012.    

 

 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulga anualmente a Produção 

Agrícola municipal, Lavoura Permanente, no qual apenas é lançado os produtos que 

atinge acima de uma tonelada. Abaixo desta média o valor é descartado. Partindo destas 

informações e dados, ressaltamos a necessidade do comercio local, pois a Feira trabalha 

com a variedade, e os lançamentos em toneladas, ainda não foram identificados a sua 

origem dentro do município. O gráfico 02 acima demonstrado é simples, pois não há 

lançamento mensal, apenas anual. Em longo prazo um estudo mais sistematizado por 

certo trará uma analise mais detalhamento acerca de sua produção. 
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Gráfico 03 - Produção Agrícola Municipal – Lavoura Temporária 2011 

 

 

 

Gráfico 04 – Produtividade Agrícola Municipal 2011 
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Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2011. Rio de Janeiro: IBGE, 2012.   

 

 A Produção Agrícola Municipal Lavoura Temporária, só apresenta lançamento 

nos cultivos de Batata – Doce e Cana de Açúcar, conforme demonstrado no gráfico 03, 

pois são produtos de maior consumo. As médias inferiores a uma tonelada também não 

foral lançadas. São lançados cento e cinquenta e cinco produtos na tabela do IBGE, 

sendo que são produtos mais comercializáveis e de maior demanda. A feira da Roça 

vem contrapondo a esta ideia, comercializa os produtos sazonais e respeitando seu 

tempo de colheita. Produtos mais agradáveis de paladar e com os nutrientes em que 

aquele produto pode fornecer. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Segundo a EMATER-RIO (Nova Iguaçu), a Feira da Roca de Queimados é 

satisfatória economicamente para os produtores e a limitação individual de transportes 

dos produtos, que no inicio da feira era um problema de prejuízo econômico e 

dificuldade de agregar os produtores, foi resolvido coletivamente, através da 

viabilização do transporte coletivo pelo Projeto da Petrobrás. Como analisado em 

campo, a Feira não possui atravessadores e os produtores que a compõem fazem a 

venda direta na feira, reafirmando a importância da cadeia produtiva direta, produtor 

/consumidor. 

Quanto aos consumidores, à comercialização de produtos frescos, mais naturais, 

praticamente sem utilização de agroquímicos, apresentam um fator agregador de valores 

e confiabilidade, diferentes de outros encontrados nas prateleiras de supermercados e 

sacolões. Essa aproximação com o produtor é extremamente gratificante para ambas as 

partes, tanto na forma de atendimento, como nas informações sobre o preparo e uso dos 

produtos que estão á venda. Isto tem fortalecido a autoestima dos produtores, ao mesmo 

tempo em que provoca neles o resgate cultural de usos e costumes no campo 

gastronômico e fitoterápico.  

O sucesso da feira permitiu ao agricultor um novo olhar acerca de suas 

potencialidades e foi de grande incentivo para a busca de melhorias em suas lavouras e 

pomares. Concluindo, o evento se tornou uma afirmação da identidade de rural de seus 

participantes. A integração dos agricultores por barraca aumenta a possibilidade de 

conversas, troca de impressão e de cooperação. Essa integração e organização 

resultaram no sucesso que a Feira se tornou, sendo muito mais que um simples ponto de 

venda, mais uma oportunidade de trocas de experiências e aquisição de melhores 

alimentos para os consumidores. A resolução do problema do transporte das 

mercadorias, que seria sanado com a aquisição do veículo utilitário previsto em projeto, 

é hoje a grande prioridade dos agricultores participantes da Feira da Roça de 

Queimados. 
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A Feira da Roça é importante para a interação rural-urbana, pois ai encontra-se 

uma cadeia produtiva direta, onde os produtores comercializam seus produtos 

diretamente com os consumidores, além de resgatarem a agricultura no município, cria-

se um vinculo de confiabilidade, não são dos produtos, como uma relação 

produtor/consumidor. A luta dos produtores de Queimados continua, e esta pesquisa 

reforça, mas não se esgota aqui, a força de vontade e desejo de cultivar e viver do 

trabalho da terra para os produtores e muito forte. Sabemos que, muito tem que ser feito 

para melhorar, mas o importante e que a população reconhece e valoriza a Feira como a 

legitima fazendo parte de seu cotidiano. 
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Questionários Aplicados 

Questionário Quantitativo: Aplicado a técnica da EMATER/RJ – Município de 

Queimados, RJ. 

Orientadora: Prof. Dra. Regina Cohen           Orientanda: Priscila Salles  

Entrevista Direta 

Nome do entrevistado: ___________________________________________________ 

1) Qual a sua função na Emater? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2) Quem é o pioneiro neste projeto? _________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3) Quem participa? ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4) Existe algum critério para selecionar o participante? __________________________ 

______________________________________________________________________ 

5) Histórico:  

Quando começou: _______________________________________________________ 

Quais os pontos em que funcionam: _________________________________________ 

Cresceu? _______________________________________________________________ 

Possui dados históricos: ___________________________________________________ 

Acervos: _______________________________________________________________ 

Dados de produção: ______________________________________________________ 



 

41 

 

Questionário Quantitativo: Produtores da Feira da Roça – Município de Queimados, RJ. 

Orientadora: Prof. Dra. Regina Cohen           Orientanda: Priscila Salles      

Nome do entrevistado: ___________________Local de Produção:________________ 

1) É produtor?             Sim                  Não 

2) É sua única fonte de renda?            Sim             Não               Outras:______________ 

3) O que produz durante todo o ano? _______________________________________ 

Planta em outras propriedades, (arrendadas) ?               Sim               Não  

4) Há quanto tempo está produzindo? _______________________________________ 

5) O que produz:  Produto _________________________________________________ 

Quantidade vendida ______________________________________________________ 

Preço__________________________________________________________________ 

6) Possui alguma certificação/ Selo / marca da cooperativa: ______________________ 

7) Quantos são os trabalhadores/ todos da família/ parentes/ meeiros/ parceiros? 

           Filhos             Parentes               Meeiros             Parceiros               Arrendatários 

8) Possui salário fixo?                 Sim                    Não 

9) Jornada de Trabalho?  __________________________________________________ 

10) Comercialização: 

           Venda Direta                  CEASA                  Atravessador 

           Venda Indireta                Atravessador 

Participa de algum programa do Governo: 

             Merenda Escolar 

             Outros 
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FEIRA DA ROÇA DE QUEIMADOS AGORA É LEI. 

Medida foi anunciada em reunião com o conselho municipal de produtores rurais. 

JORNAL O DIA 

Agricultores de Queimados conseguiram garantir a permanência da Feira da 

Roça com a Lei Municipal de nº 1.240/15, aprovada em 17 de abril de 2015, que a 

institui. A feira, que acontece todas as quintas pela manhã no centro de Queimados, 

acaba de completar cinco anos de existência e já conquistou a preferência da população 

na compra de hortifrutigranjeiros por serem todos considerados agroecológicos ou 

orgânicos, ou seja, sem a adição de agrotóxicos, portanto mais saudáveis. A lei é um 

desejo e reivindicação antiga dos produtores rurais do município, que representam 

diversas associações, entre elas a Associação da Feira da Roça de Queimados (AFERQ), 

que criou o projeto, com apoio da Emater-Rio e coordenação da Secretaria Municipal de 

Agricultura (SEDRAG). 

 

Foto:  Felipe de Bragança17/04/2015. 
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Com a intenção de promover a agricultura familiar no município, a Feira da 

Roça, garante o escoamento da produção, até em outros pontos, fora do município. 

Durante a reunião mensal com o Conselho de Agricultura, que aconteceu na última 

terça-feira (12), na sede da SEDRAG, foram anunciadas as novidades: depois de passar 

pela sede do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA-RJ), a feira foi 

convidada a comercializar em espaços do Ministério da Saúde e também no Instituto 

Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), este último com data marcada para o 

dia 10 de junho. De acordo com o vice-presidente do conselho e coordenador geral da 

AFERQ, Claudino Nicolau – o Dininho, estas são grandes oportunidades de mostrar a 

qualidade do trabalho realizado pelos agricultores do município. “São lugares onde 

passam muitas pessoas, que elevam o nome do município e mostram que o que estamos 

fazendo aqui é categórico”, destaca. 

Outra grande novidade mostrada durante a reunião foi o projeto do novo espaço 

destinado para a Feira da Roça, que será próximo ao viaduto Rubens de Lima, no 

Centro, muito mais amplo e com possibilidades distintas, além de apresentar a cultura 

de forma mais ampla. “Temos que valorizar a agricultura familiar do município com 

esforços para ampliar e fomentar o trabalho dos produtores rurais”, afirmou o secretário 

municipal de Agricultura, Wilson Sampaio Filho. Durante a reunião, o diretor de 

desenvolvimento rural da pasta, Tarcísio Moura, também alertou os produtores que esta 

é a época da vacina contra a febre aftosa no gado. “A vacina se encontra a disposição na 

secretaria e também podemos levá-la até quem não tem condições de buscá-la. O 

importante é manter a diretriz do nosso prefeito Max Lemos de garantir a cobertura total 

da vacina no município”, disse o diretor. 
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