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Resumo: Iniciação  científica  do  curso  de  engenharia  de
produção  para  identificação  de  potencialidades  da  feira  do
produtor rural de Porto Velho/RO. Neste trabalho os bolsistas
realizaram  levantamento  e  revisão  bibliográfica  acerca  deste
importante local de comercialização dos produtos regionais na
capital do estado de Rondônia.
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1. INTRODUÇÃO 

A Feira do Produtor do Rural de Porto Velho-RO, mais conhecida

como Feira do Cai N’ Água é uma das feiras mais antigas da cidade,

criada  em  meados  de  1914,  pelos  produtores  e  agricultores  que

moravam na região para a venda de sua produção local. Apesar de ser

tão  antiga  e  ter  uma importância  significativa  na  economia  local,

ainda não tem uma devida importância por parte do poder público.
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Este estudo apresenta um breve levantamento bibliográfico da feira e

análise crítica da gestão do local. A história da feira tem início em

1914,  após a  construção da Estrada  de  Ferro.  A feira  tinha  como

objetivo escoar a produção agrícola local, com destaque para peixe,

farinha, pimenta, arroz, banana, maça, macaxeira, alface entre outras

verduras  e  legumes,  tudo  de  produção  local,  a  maioria  era  de

agricultura familiar (MONTEIRO & AFONSO, 2008). 

2. METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada através da revisão da literatura histórica

do estado de Rondônia. Foi realizada seleção de autores históricos e

elaborado fichamento que destaca os pontos focais dos textos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Referência Destaque

KRUSE,
2017.

Diz respeito a criação do Mercado do Cai N
´Água,  a  cheia  histórica  de  2014  que
devastou o mercado e foi reaberto somente
em 2017.

FRANCA &
MENDONÇ

A, 2015

Relato dos riscos de doenças durante a cheia
histórica na cidade sem citar a Feira do Cai
N´Água.

MENGHI,
2015.

Conjunto de entrevistas feitas com pessoas
de  grande  influência  no  estado,
historiadores,  políticos,  desbravadores,
empresários, etc. Com o intuito de conhecer
ainda mais a história  sob vários pontos de
vista.

FABRE, Breve história da Feira do Cai N´Água, de
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2014.
como a cheia de 2014 atingiu os feirantes,
para  onde  foram realocados  e  a  volta  dos
feirantes para o barracão após a enchente.

DAMASCE
NO, 2014.

Mudança  de  local  dos  feirantes  das  áreas
alagadas e novos locais temporários.

SAE, 2014.
Homenagem  aos  100  da  cidade  de  Porto
Velho, onde conta toda a história da cidade e
algumas curiosidades da cidade.

SILVA,
2009.

Esclarecimento sobre a história de onde fica
situado  o  Mercado  do  Cai  N´Água  e  a
caldeiraria  que  existiu  na  época  da
construção da estrada de ferro.

MONTEIR
O &

AFONSO,
2008.

A  obra  diz  respeito  a  ocupação  e
organização  agrária  do  estado,  onde  é
alinhado  com  as  sucessões  dos  ciclos
econômicos, construção da Estrada de Ferro
Madeira  Mamoré, Linha  telegráfica,  entre
outros.

BORZACOV
, 2007

História de Porto Velho divida por pontos e
acontecimentos, tudo com base em estudos e
pesquisas  realizadas  pela  autora,  principal
história  do  estado  foi  basicamente  a
construção  da  Estrada  de  Ferro  Madeira
Mamoré,  e  foi  através  dela  que  ocorreu  o
fluxo migratório para o estado.

SILVA, 1998.
Projeto  da  SEMCE -  Secretária  Municipal
de Cultura e  Esporte,  que reúne relatos de
vários historiadores a respeito da construção
do  município  de  Porto  velho  e  suas
transformações sociais.
História  de  Porto  Velho  de  forma bem
dinâmica,  e  sintetiza  boa  parte  dos
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SILVA, 1991. acontecimentos,  como  o  povoamento  de
Porto  Velho,  e  os  atrativos  que  essa  terra
possuía,  como a  da borracha,  cassiterita,  a
construção  da  ferrovia,  Tratado  de
Petrópolis, a linha telegráfica de Rondon.

A grande  maioria  dos feirantes  são  famílias  que  dependem do

pequeno  comércio  para  seu  sustento.  Em  geral,  toda  a  família

trabalha, desde o cultivo até a venda dentro da feira. Em 2014, o Rio

Madeira teve uma cheia histórica e alcançou 20 metros acima do seu

nível  normal,  atingindo  a  Feira  do  Cai  N’Água  (BRISO,  2014).

Nesse período os feirantes passaram por dificuldades financeiras e os

relatos não foram identificados na literatura pesquisada.

4. CONCLUSÃO 

É possível concluir que a Feira do Produtor Rural de Porto Velho

ainda  não  possui  a  atenção  devida  na  literatura,  embora  possua

grande importância   econômica no município. Toda sua história e

tantos anos de trabalho de inúmeras famílias não está devidamente

documentada,  conforme  observado  nos  textos  pesquisados  e,  por

isso, se faz necessário esse resgate histórico da feira dos produtores.
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