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Resumo 

Entre os sistemas tradicionais de uso da terra na região tropical, os quintais agroflorestais 

formam uma importante estratégia de conservação da agrobiodiversidade, de produção de 

alimentos destinados ao autoconsumo e à geração de renda, e de conservação do solo. O 

objetivo deste trabalho foi analisar a influência dos aspectos socioeconômicos, a composição 

florística e a fertilidade dos solos de quintais agroflorestais estabelecidos em áreas de terra-

firme da Amazônia Central. Foram selecionadas 20 propriedades familiares no Ramal do Pau-

rosa, no Assentamento Tarumã-mirim, em Manaus – AM. Realizou-se o levantamento de dados 

socioeconômicos das famílias, da área dos quintais e a listagem de todas as espécies cultivadas, 

com os seus respectivos usos principais e hábitos de crescimento. Foram feitas coletas e análises 

das amostras dos solos dos quintais e das áreas adjacentes para comparação da fertilidade entre 

os ambientes. Os quintais apresentaram uma área média de 1,5 ha. Os agrossistemas comportam 

em média 2,7 pessoas por domicílio e 57% dos moradores possuem mais de 50 anos de idade. 

A agricultura é a principal fonte de renda para 35% das propriedades. Foram registradas 241 

espécies de plantas, de 70 famílias botânicas, destinadas a 18 diferentes usos. As fruteiras mais 

frequentes foram o açaí, o cupuaçu, e a manga, e as mais abundantes foram o açaí, o cupuaçu e 

a banana. Foram observados três tipos de quintais: que produzem alimentos para autoconsumo, 

que visam a comercialização e os quintais associados a produção de oleráceas e criação animal. 

Os solos dos quintais e de outros sistemas de uso da terra em áreas adjacentes apresentaram 

valor médio de pH inferior a 5,0. As concentrações de Ca2+, Mg2+ e K+, em todas as áreas, foram 

deficientes. E os níveis de matéria orgânica foram mediano (> 37,0 g kg-1). 

Palavras-chave: agrofloresta; agricultura familiar; autoconsumo; comercialização; Amazônia; 

fertilidade do solo. 
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Abstract 

Among the traditional systems of land use in the tropical region, the homegardens form an 

important conservation of agrobiodiversity strategy, production of food for subsistence and 

income generation, and soil conservation. This study aims to analyze the influence of 

socioeconomic factors, the floristic composition and fertility of soils homegardens established 

in upland areas of the Central Amazon. We selected 20 family farms in Pau-rosa Extension in 

Tarumã-Mirim Settlement, in Manaus - AM, who had gardens fully active. We conducted a 

survey of socioeconomic data of families, the measurement of the area of the homegardens and 

the listing of all species grown in them, with their main uses and growth habits. We sampling 

and soil analysis of homegardens and adjacent areas for comparison of fertility between 

environments. Thus, the homegardens had an average area of 1.5 ha, with amplitudes ranging 

from 0.3 ha to 3.9 ha. The agrosystems behave on average 2.7 people per household. We found 

a low presence of young children in extension, where 57% of residents have over 50 years of 

age. Agriculture is the main source of income in only 35% of the properties. We recorded 241 

plant species from 70 plant families, intended for 18 different uses. Fruit plants, main 

components of yards, more frequent and abundant were açaí, cupuaçu, peach palm, coconut, 

mango and banana. While diversity indices show that the less equitable homegardens are 

oriented marketing. They were shown three types of gardens: those who produce food for 

subsistence, those who are market oriented and those who had mixed activity backyards, aimed 

at the production of livestock. Soils from backyards and other land use systems in adjacent 

areas had an average pH value of less than 5.0. Concentrations of Ca2 +, Mg2+ and K+ in all areas 

were deficient. And organic matter levels were median (> 37.0 g kg-1). 

Keywords: Agroforestry; family farming; Self-consumption; commercialization; Amazon; soil 

fertility. 
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Introdução geral 

 

Os quintais agroflorestais, ou “homegardens”, são sistemas de produção tradicionais 

estabelecidos especialmente na região tropical do mundo. Na Amazônia, constituem um sistema 

complexo de cultivo permanente, caracterizados pela alta diversidade de espécies vegetais de 

diferentes hábitos de crescimento, consorciadas numa mesma área, combinadas com criações 

de animais domésticos. Normalmente, estão localizados no entorno das casas e são eficazes no 

fornecimento de alimentos para o enriquecimento da dieta das famílias, tais como frutas, 

hortaliças e condimentos, e de outros recursos para subsistência. Comumente, os quintais 

também podem complementar a renda familiar (Dubois 1996; Millat-e-Mustafa 1998; Kumar 

e Nair 2004). 

Os quintais agroflorestais, inseridos no contexto amazônico há milhares de anos (Miller 

e Nair 2006), atuam como agentes importantes para auxiliar a preservação dos recursos vegetais 

(Das e Das 2005). Desta maneira, combinam a produção de alimentos com a conservação da 

agrobiodiversidade, promovendo o equilíbrio ecológico dos agrossistemas (MMA 2014). No 

entanto, a conservação de recursos genéticos da agrobiodiversidade depende do entendimento 

da composição e manejo das espécies vegetais e animais neste sistema de produção tradicional. 

Por apresentarem um expressivo envolvimento com o fator humano, os quintais 

agroflorestais estão sujeitos às influências socioeconômicas de seus mantenedores e têm sua 

composição mutável em função de fatores como a área destinada ao seu cultivo, a orientação 

da produção (para consumo da família ou para o mercado), a faixa etária dos agricultores, o 

grau de dedicação ao exercício da agricultura e as influências externas aos agrossistemas (Kabir 

e Webb 2009).  

A busca pelo desenvolvimento de tecnologias apropriadas para o trópico úmido, que 

considera os princípios agroecológicos, pode contribuir para a melhoria da sustentabilidade 

agrícola. Dessa forma, o melhor entendimento dos sistemas de produção que se ajustam às 

condições edafoclimáticas amazônicas, pode viabilizar o potencial produtivo da agricultura 

nesta região (Wadt et al. 2003; Lepsch 2010). Neste caso, os sistemas agroflorestais com seus 

diferentes modelos e multiestratificação, tendem a se assemelhar cada vez mais a um ambiente 

natural, reproduzindo as propriedades funcionais dos ecossistemas. 

Há uma considerável quantidade de estudos conduzidos em quintais agroflorestais na 

Amazônia brasileira (Major et al 2005; Castro et al. 2009; Fraser et al. 2011; Kawa et al. 2011; 

Salim 2012). Entretanto, necessita-se conhecê-los melhor do ponto de vista florístico, estrutural, 

edáfico, ecológico, socioeconômico e cultural (Florentino et al. 2007). Este trabalho apresenta 
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o levantamento da agrobiodiversidade de quintais agroflorestais em propriedades ao longo do 

ramal do Pau-rosa e a sua relação com a socioeconomia das famílias mantenedoras, além da 

comparação descritiva entre a fertilidade dos solos destes ambientes e áreas adjacentes. O 

estudo tem como objetivo conhecer o manejo, a conservação e o uso dos componentes 

agroflorestais e como os diferentes sistemas de uso da terra se comportam em relação à 

concentração de nutrientes nos solos. 
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Revisão bibliográfica 

 

Os quintais agroflorestais e a importância socioeconômica e conservativa 

 

Os quintais agroflorestais têm longa tradição em muitos países tropicais e consistem na 

combinação de plantas de diferentes hábitos de crescimento, como árvores, arbustos, cipós e 

plantas herbáceas, de ciclos anual ou perene, por vezes combinado ao componente animal, e 

estão dispostos nas adjacências da casa. São plantados e gerenciados por membros da família e 

os seus produtos são destinados principalmente para o seu próprio consumo. Além disso, 

possuem grande valor ornamental e fornecem sombra para as pessoas e animais. Os quintais 

apresentam potencial como modalidade sustentável de uso e manejo dos recursos naturais e se 

adéquam aos padrões culturais da população local (Nair 1989; 1993; Vilas Boas 1991; Current 

et al. 1995b; Dubois 1996).  

De acordo com van Leeuwen e Gomes (1995), esse sistema também é conhecido como 

homegardens, enquanto que na língua portuguesa é denominado de pomar caseiro, pomar 

doméstico, miscelânea, quintal ou quintal agroflorestal. Para o homem do campo, esse espaço 

é chamado costumeiramente de "sítio". Para um habitante da cidade a palavra "sítio" tem outro 

significado: um terreno fora da cidade para produção agrícola e lazer, ou seja, um terreno inteiro 

e não apenas a área plantada com árvores. 

Os sistemas agroflorestais na Amazônia têm origem em longa tradição indígena, 

modificando-se com a colonização e a evolução dos costumes (Almeida et al. 1995; Fernandes 

et al. 1995). No entanto, apesar de ser uma prática de uso da terra de longa tradição, o interesse 

por esta prática, do ponto de vista científico, começou na década de 70, a partir de dúvidas sobre 

a eficiência das políticas de desenvolvimento vigentes, que não pareciam se adequar às 

necessidades e anseios cada vez maiores de pequenos produtores rurais (Nair 1993). Na 

Amazônia, o termo “agrofloresta” surgiu no mesmo período e tornou-se popular no início da 

década de 90 (van Leeuwen et al. 1994; Curret et al. 1995b; Dubois 1996). 

Segundo Kumar e Nair (2004), em levantamento de trabalhos científicos sobre sistemas 

agroflorestais, de 1990 a 2003, a maioria dos estudos científicos sobre quintais é oriunda da 

Ásia, principalmente da Índia, região onde esses sistemas são predominantes. Outras regiões 

com volume significativo de produções, porém abaixo da média asiática, mas não menos 

importantes eram as Américas Central e do Sul, África Ocidental e as ilhas do Pacífico. Entre 

as principais linhas de pesquisa, a descrição e o inventário florístico das áreas cultivadas 

dominaram os esforços de investigação dos quintais agroflorestais até então. 
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Nos últimos 10 anos, a Ásia permaneceu como o principal centro de estudos sobre 

quintais agroflorestais, sendo a Índia o país com maior número de publicações de trabalhos 

científicos. Além disso, as Américas Central e do Sul e a África também mantiveram suas 

tendências quanto ao volume de publicações. A Amazônia é responsável por boa parte das 

investigações sobre quintais agroflorestais na América do Sul, apresentando número 

significativo de publicações, como os estudos de Tommas e Van Damme (2010) na Bolívia, de 

Wezel e Ohl (2005) no Peru e de Miller e Nair (2006), que abrange diversas regiões do bioma.  

No Brasil, as pesquisas sobre quintais são predominantes na região Norte, como os 

estudos sobre quintais indígenas no Amazonas (Salim 2012) e nas savanas de Roraima (Pinho 

et al. 2011), sobre agrobiodiversidade em diferentes solos em Manicoré (Fraser et al. 2011) e 

Borba (Kawa et al. 2011), no estado do Amazonas, e da influência de mercado sobre os quintais 

na região de Manaus (Major et al 2005). Em seguida, as regiões Sudeste, Nordeste e Sul 

apresentam publicações em menor número, como os estudos sobre quintais agroflorestais de 

um assentamento rural em Minas Gerais (Tonini 2013), quintais urbanos em Rio Claro-SP 

(Eichemberg et al. 2009), sobre a diversidade florística e conservação da diversidade em 

quintais agroflorestais na zona rural de Caruaru-PE (Florentino et al. 2007) e sobre o cultivo de 

Euterpe edulis Martius em quintais agroflorestais de imigrantes alemães em Santa Catarina 

(Milanesi el al. 2013). 

Os quintais agroflorestais da Amazônia podem apresentar diferentes tamanhos e número 

de espécies, tanto a nível local, onde propriedades numa mesma comunidade divergem umas 

das outras em relação aos seus quintais, quanto a nível regional. Embora essas diferenças 

possam ser explicadas, torna-se claro que não há um modelo estabelecido de quintais 

agroflorestais, apenas tendências e padrões, embora possuam em comum a caracterização pela 

complexidade estrutural e suas múltiplas funções (Miller et al. 2006). 

Entre as contribuições para a sustentabilidade destes sistemas, podem ser destacados a 

eficiente ciclagem de nutrientes, a conservação da agrobiodiversidade, a diversificação de 

produtos, a redução da erosão do solo, bem como o fornecimento de produtos e serviços não-

mercantis (Jose e Shanmugaratnam 1993; Kumar e Nair 2004). 

De acordo com Fraser et al. (2011), os quintais agroflorestais são geralmente compostos 

por uma horta, que compreende um espaço de manejo mais intensivo próximo à casa, onde 

plantas alimentícias e medicinais são cultivadas, e é complementada por um sistema 

agroflorestal, que ocupa uma área maior, se estendendo a partir da casa (sede da propriedade) 

e da horta, cujo manejo é menos intenso e é composta principalmente por espécies perenes.  
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Para van Leeuwen e Gomes (1995), neste sistema agroflorestal, de arranjo complexo, 

são encontradas duas subunidades distintas e de manejo diferenciado: o terreiro e o pomar. O 

terreiro consiste na área plantada mais próxima a casa, cujo chão é mantido limpo, livre de ervas 

daninhas ou folhas caídas das árvores, e é varrido com alta frequência. Esta área apresenta-se 

mais aberta, arejada e iluminada, com menor quantidade de árvores por unidade de superfície.  

Já o pomar tem, normalmente, um plantio mais adensado que o terreiro, com maior número de 

árvores por área, o que o aproxima das características de uma floresta. Além disso, apresenta a 

superfície do solo coberta por uma camada de material vegetal em decomposição (folhas caídas, 

galhos e frutos caídos) e a capina é feita poucas vezes ao ano. 

Miller et al. (2006) reforçam as características do terreiro e do pomar e afirmam a 

importância da manutenção do terreiro dos quintais agroflorestais através da varrição. Essa 

atividade é uma característica típica das propriedades rurais da Amazônia e serve, 

principalmente, para eliminar esconderijos de cobras e insetos. Por outro lado, áreas do quintal 

que recebem menos atividades de limpeza e não são varridas com a mesma frequência que os 

terreiros, são tratados como destino de resíduos orgânicos da casa e jardim. Assim, tornam-se 

local importante para fontes de sementes e forragem para aves domésticas, ou podem favorecer 

adições de nutrientes à camada superficial do solo (serrapilheira). 

Os quintais agroflorestais vão além do funcionamento como reservatórios de 

agrobiodiversidade nos trópicos úmidos. Esses sistemas podem promover a geração de renda e 

emprego, prestam serviços inestimáveis à promoção de segurança alimentar, banco de plantas 

medicinais e condimentos, bem como a domesticação de plantas. Geram também materiais para 

confecção de artesanatos, como alternativa de mercado, e podem garantir a disponibilidade de 

combustível, madeira e forragem (Eyzaguirre e Linares 2004; Kumar e Nair 2004; Miller et al. 

2006; Abebe et al. 2013; Das e Das 2014). Ou seja, esses sistemas conferem, além de 

sustentabilidade socioeconômica e ecológica, autonomia local e equidade econômica à 

população rural que se dedica a esta prática (Gliessman 2009), à medida que se promove a 

diversificação e utilidade das espécies conduzidas nos plantios. 

Os quintais agroflorestais são parte fundamental dos sistemas de produção agrícola 

tradicional da Amazônia (Miller et al. 2006). Na Amazônia esses quintais são comumente 

encontrados nas pequenas propriedades rurais e as fruteiras apresentam papel fundamental na 

sua composição, destacando-se como um dos principais componentes. As espécies desta 

categoria constituem opção econômica viável para as condições da Amazônia tanto por 

assegurar a alimentação das comunidades rurais, tanto por produzir produtos agroflorestais para 

o mercado (Lourenço et al. 2009) 
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Yamada e Osaqui (2004) afirmam que, comumente, nos quintais agroflorestais de 

Tomé-açu, Pará, os produtos excedentes oriundos dos quintais podem ser oferecidos aos 

vizinhos, amigos e parentes, ou vendidos, seja in natura ou processados, nos mercados locais. 

Isto se deve ao fato das propriedades geralmente apresentarem instalações modestas para a 

limpeza e empacotamento de vegetais, extração de polpa e congelamento de sucos, produção 

de geleias, bombons e biscoitos com frutas e nozes, em função da produção dos sistemas 

agroflorestais planejados, que são a principal atividade das propriedades. Assim, os quintais 

além de proporcionarem alimentos frescos, de fácil acesso para o consumo das famílias, 

também oportunizam uma renda extra com a comercialização dos produtos da colheita não 

consumidos e dos produtos processados, vendendo-os nas feiras locais.  

Os fatores sociais e econômicos podem ter impactos significativos sobre quintais 

agroflorestais, conduzindo a estabilização da economia local e a estruturação social, oferecendo 

aos agricultores familiares um meio de sobrevivência econômica. Esses sistemas, quanto mais 

propensos às influências dos centros urbanos, mais têm a possibilidade de atuar como uma 

ponte entre a economia tradicional local e a economia industrial moderna, ajudando a amortecer 

as forças que encorajam a migração para os centros industriais e o abandono de laços sociais 

tradicionais (Gliessman 2009). 

Por outro lado, do ponto de vista ambiental, Bhagwat et al. (2008) afirmam que devido 

as crescentes taxas de desmatamento em muitas áreas dos trópicos, é muito importante que se 

encontrem meios para redução dessas taxas que considerem a promoção da subsistência das 

populações rurais e a conservação da biodiversidade. Os mesmos autores acrescentam que há 

uma considerável motivação pela conservação da natureza através das áreas protegidas, de 

modo que a torne intocável, enquanto que, por outro lado, há um crescente reconhecimento do 

envolvimento humano de longo prazo na dinâmica florestal e ressalta a importância da 

conservação da natureza fora das áreas protegidas. Assim, os quintais agroflorestais, através do 

manejo intencional de espécies arbóreas e agrícolas na mesma área, revelam um potencial para 

aliviar a pressão da utilização de recursos naturais em áreas de conservação, além de 

proporcionar uma possível conexão com outros componentes da paisagem e prover habitat para 

a biodiversidade. Portanto, esses sistemas podem desempenhar um papel eficaz na conservação 

da diversidade de espécies animais e vegetais em paisagens dominadas pelo homem. 

Os quintais agroflorestais contribuem para a conservação da biodiversidade nos 

ecossistemas em nível de espécies e dentro de espécies. Eles fornecem ambientes heterogêneos, 

multiestratificados, em que os agricultores podem manter um grande número de espécies de 

plantas úteis ao longo de muitos anos. Além disso, a diversidade genética de espécies nos 
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quintais é favorecida à medida que se atende as necessidades dos produtores. No entanto, a 

conservação desse material genético não consiste no objetivo principal das propriedades, pois 

os agricultores promovem a diversidade de acordo com a sua utilidade para a produção de 

alimentos para a família ou para comercialização (Hodgkin 2001). 

Assim, a seleção das espécies que compõem os quintais pode ser determinada por um 

grande número de fatores socioeconômicos e ambientais, tais como, hábitos de dieta, 

disponibilidade de sementes e mudas, número de membros da família, grau de parentesco com 

a comunidade, origem da família, fatores ambientais limitantes e demanda do mercado local 

(Hodgkin 2001; Lourenço et al. 2009). 

De acordo com Eichemberg et al. (2009), em estudos em quintais urbanos em Rio Claro, 

SP, a presença de espécies frutíferas pouco ou raramente comercializadas, em sua maioria 

nativas de várias regiões do Brasil, sugerem a importância do papel desses sistemas produtivos 

como fonte alimentar alternativa e como uma fonte útil de germoplasma vegetal. Ou seja, esses 

espaços consistem em repositórios ou locais para experimentação de determinadas variedades 

de plantas, nativas ou não, incomuns para aquele local, mas que apresentam interesse para a 

domesticação (Padoch e De Jong 1991). 

A agrobiodiversidade é definida na convenção sobre diversidade biológica (CDB) como 

um termo amplo que inclui todos os componentes da biodiversidade que têm relevância para a 

agricultura e alimentação, bem como todos os componentes da biodiversidade que constituem 

os agroecossistemas: as variedades e a variabilidade de animais, plantas e de microrganismos, 

nos níveis genético, de espécies e de ecossistema, os quais são necessários para sustentar as 

funções chaves dos agroecossistemas, suas estruturas e processos. Num conceito mais sintético, 

a agrobiodiversidade pode ser compreendida como a parcela da biodiversidade utilizada na 

agricultura, ou em práticas correlatas, na natureza, de forma domesticada ou semi-domesticada, 

feita pelas comunidades locais, povos indígenas ou agricultores familiares (MMA 2014). 

Os quintais agroflorestais tradicionais são considerados por abrigar níveis elevados de 

diversidade de espécies vegetais e têm sido caracterizados como sistemas sustentáveis, 

apropriados para conservação dos recursos fitogenéticos adaptados às condições locais (Wiehle 

et al. 2014). Em alguns casos, esses sistemas agroflorestais podem se equiparar às florestas 

naturais quanto à eficiência na conservação de espécies vegetais (Bardhan et al. 2012). Nair 

(2001) reforça a sustentabilidade dos quintais agroflorestais, entre outras razões, devido ao 

equilíbrio entre a alta diversidade de espécies e que estrutural e funcionalmente estes sistemas 

multiestrato são os imitadores mais próximos de florestas naturais já alcançados. 
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Os sistemas agroflorestais para a Amazônia 

 

A floresta tropical densa de terra firme se situa, em sua maior parte, sobre solos de 

fertilidade natural baixa, pobres em nutrientes. Logo, a capacidade de suportar um sistema 

agrícola vigoroso, como a floresta, advém das condições de chuva, temperatura, luminosidade 

e umidade constantemente elevadas da região amazônica. Estas condições aliadas à eminente 

diversidade vegetal promovem a elevada produtividade e sobrevivência do sistema, 

considerando a intensa reciclagem de matéria orgânica da liteira, composta por materiais de 

qualidade química diferenciada, na dinâmica florestal (Wadt et al. 2003; Luizão 2007; Lepsch 

2010). 

Segundo Lepsch (2010), a maior parte dos nutrientes na floresta amazônica se concentra 

na biomassa vegetal, na camada superficial do solo, que à medida que é decomposta, os fornece 

à vegetação, não sendo totalmente removidos pela lixiviação das águas das chuvas, devido à 

abundância de raízes que continuamente os reabsorvem. Assim, com a substituição da mata por 

lavouras ou pastagens, esse ciclo se rompe, permitindo a perda de nutrientes em profundidade 

para o nível freático, ou superficialmente, pela erosão laminar, favorecendo o empobrecimento 

do solo. 

A introdução de árvores e arbustos em solos degradados pode contribuir, de maneira 

decisiva, para a recuperação da capacidade produtiva desses solos (Dubois 1996). A promoção 

de cultivos perenes, especialmente baseados em espécies arbóreas nativas, seria fundamental 

para se conseguir a melhor forma de manejo, que garanta processos de reciclagem similares aos 

da floresta em seu estado natural (Luizão et al. 2009). Sendo assim, os sistemas agroflorestais 

(SAFs), através da função adubadora das árvores e arbustos, da produção de altos índices de 

matéria orgânica para formação de liteira diversificada, de suficiente qualidade nutricional, que 

proporcione a cobertura do solo, protegendo-o, mantendo sua umidade e ativando a biota do 

solo (Luizão 2007), bem como a reciclagem de nutrientes, podem constituir uma alternativa 

para a produção agrícola da região amazônica (Dubois 1996).  

Segundo Gliessman (2009), o objetivo da maioria dos sistemas agroflorestais é 

aperfeiçoar os efeitos benéficos das interações que ocorrem entre os componentes vegetais de 

diferentes hábitos de crescimento (arbóreo, arbustivo, rasteiro, trepador, etc) e a criação animal, 

a fim de obter a maior diversidade de produtos, diminuir as necessidades de insumos externos 

e reduzir os impactos ambientais negativos das práticas agrícolas. 

Os sistemas agroflorestais têm sido recomendados como uma alternativa para a 

recuperação de áreas degradadas, com potencial de gerar maiores produtividades agrícola, 
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florestal e pecuária, e como mecanismo redutor de risco para o agricultor (Vilas Boas 1991; 

Montagnine 1992). Uma expressiva porção de área desmatada pode ser reincorporada ao 

processo produtivo mediante o uso de sistemas agrícolas adaptados às condições ambientais da 

Amazônia (Brienza Junior et al. 2009) e isto pode ser incentivado a partir dos sistemas 

agroflorestais. 

Campanha et al. (2007), em trabalho sobre cafeeiros cultivados sob sistemas 

agroflorestal e solteiro, na zona da mata mineira, ao realizar uma análise comparativa da 

serrapilheira e dos aspectos dos solos, verificaram que o sistema agroflorestal contribuiu com 

6,1 t ha-1 ano-1 de matéria seca de serrapilheira, enquanto o café solteiro aportou 4,5 t ha-1 ano-

1. Além disso, o SAF se mostrou melhor armazenador de água no solo na camada de 20 a 40 

cm de profundidade, em comparação com o cultivo a pleno sol, maior capacidade de troca de 

cátions e soma de bases trocáveis, maior teor de K, Ca, Mg, Cu e Zn e menor índice de saturação 

de alumínio e alumínio trocável na camada mais profunda do que o solo sob a monocultura. 

Fávero et al. (2008), também verificaram a eficiência de um SAF conduzido segundo 

os princípios agroecológicos na recuperação do solo de área degradadas por pastagens, através 

da comparação entre três áreas: área do SAF, área degradada e área de pastagem. O solo da área 

em recuperação com SAF apresentou maior dinâmica do carbono orgânico e maior 

disponibilidade de nutrientes. O pH, os teores de potássio e magnésio, a soma de bases e a 

saturação por bases foram maiores no solo sob sistema agroflorestal na camada mais superficial 

(0-5 cm). Além disso, o SAF apresentou, também, menor teor de Al3+ e menor valor de 

saturação por alumínio que as demais condições avaliadas. 

Dessa forma, o cultivo de componentes arbóreos em sistemas agrícolas pode manter ou 

aumentar a produtividade de determinado local, através da viabilização de processos que 

aumentem a entrada ou reduzem perdas de matéria orgânica, nutrientes e água, além de 

melhorar as propriedades físicas e químicas e beneficiar processos microbiológicos do solo 

(Young 1994). 

 

Caracterização da comunidade Pau-rosa e do assentamento Tarumã-mirim 

 

O PAD (Projeto de assentamento dirigido) Tarumã-Mirim, município de Manaus, está 

localizado entre as bacias hidrográficas do Tarumã-Mirim e Tarumã-Açu e possui uma área de 

42910,76 ha. O projeto foi criado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA) em 1992, e a implantação e assentamento dos beneficiários foram iniciados em 1997. 

No total, foram concedidos 1.042 lotes para os assentados, com área média de 25 ha, 
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direcionados à agricultura familiar, além da implantação de três reservas florestais, que juntas 

somam 7088,62 ha. (INCRA 1999; Machado e Matos 2010). O projeto foi criado com a 

finalidade de um assentamento rural, potencialmente produtor de alimentos, com o propósito 

de abastecer o crescente mercado consumidor da cidade de Manaus. Além disso, objetivava 

promover a regularização fundiária de moradores antigos da área (INCRA 1999; Souza 2013). 

Atualmente, o assentamento Tarumã Mirim é setorizado em 16 comunidades, que se 

interligam através de estradas vicinais. O assentamento pode ser acessado por via fluvial, pelos 

igarapés Tarumã-Mirim e Tarumã-Açu, ou pelo ramal do Pau-rosa, que por sua vez inicia-se na 

rodovia BR 174 (Manaus - Boa Vista/RR) à altura do km 21. O ramal do Pau-rosa, estrada da 

principal comunidade, que recebe o mesmo nome, possui 27 km e permite a ligação de outros 

ramais da área com a rota que leva ao centro de Manaus. Atualmente, o ramal é formado por 

96 lotes (9,2% do total de lotes do assentamento1) situados em ambiente de terra firme. Entre 

os ramais, é o que comporta a melhor infraestrutura de assistência pública, apresentando escola, 

posto de saúde e uma sede do INCRA (INCRA 1999), além da sede da associação de moradores. 

É também o único ramal que recebeu asfaltamento e é servido pelo sistema de transporte 

coletivo. 

A comunidade Pau-rosa começou a ser ocupada por famílias de posseiros na década de 

1970. Nas proximidades do que hoje é a BR 174, agricultores se embrenhavam na mata, a fim 

de estabelecer suas moradias e conquistar terras para trabalhar (Souza 2013). O nome do ramal 

e da comunidade deve-se ao funcionamento de uma usina de exploração do óleo de Pau-rosa 

(Aniba rosaeodora), espécie florestal abundante na região, nas décadas de 60 e 70. Dessa 

espécie, é possível extrair o Linalol, óleo muito apreciado e utilizado na indústria de perfumes. 

No entanto, devido à superexploração dessas árvores, a espécie foi extinta na região e a usina, 

então, desativada (Carvalho 2010). 

O assentamento Tarumã-Mirim situa-se sobre relevo que varia de plano (80%) à suave 

ondulado (20%) (INCRA 1999) em área predominante de solos classificados como Latossolo 

Amarelo, moderado a extremamente ácidos. Apresentam baixa fertilidade natural, com teores 

muito reduzidos de bases trocáveis e fósforo. Possuem alta saturação de alumínio, tendo, 

contudo, potencial de uso para a agricultura e a pecuária, face às boas propriedades físicas e ao 

relevo, o que facilita seu manejo e mecanização. As limitações decorrentes da baixa fertilidade 

e acidez elevada os tornam exigentes em corretivos e adubos minerais e orgânicos (IBGE 2010; 

Maia e Marmos 2010).  

                                                 
1 Comunicação pessoal de Keila Cristina Bernardes da divisão do PA Tarumã-Mirim/INCRA, em 9 de setembro 

de 2014, recebida por  informação verbal. 
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Objetivos 

 

Objetivo geral 

 

Caracterizar os aspectos socioeconômicos, a composição florística e a fertilidade dos solos 

de quintais agroflorestais estabelecidos em áreas de terra-firme da Amazônia Central por 

agricultores familiares. 

 

 

Objetivos específicos 

 

1) Caracterizar a influência de aspectos socioeconômicos dos agricultores sobre a 

agrobiodiversidade e uso da área dos quintais agroflorestais; 

 

2) Caracterizar a composição e a diversidade florística dos quintais agroflorestais; 

 

3) Caracterizar e comparar a fertilidade dos solos de quintais com os solos de floresta, 

capoeira e monocultivos adjacentes. 
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Material e métodos 

 

Localização e seleção das propriedades agrícolas 

 

A pesquisa foi realizada no período de março a junho de 2015, em propriedades da 

comunidade do Pau-rosa, às margens do ramal do Pau-rosa, que tem acesso pelo Km 21 da BR 

174. A comunidade está situada nas coordenadas geográficas 02º 47’ 43,7’’ S e 60º 02’ 18,3’’ 

W e integra a área do assentamento Tarumã-Mirim, no município de Manaus, AM (Figura 1). 

 
Figura 1. Localização dos quintais agroflorestais analisados em agrossistemas do Assentamento 

Tarumã-mirim, Ramal do Pau-rosa, em Manaus, AM. 
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A seleção dos empreendimentos agrícolas pesquisados foi realizada por meio da técnica 

da “bola-de-neve” (Bailey 1994; Albuquerque et al. 2010; Lins Neto et al. 2010). Inicialmente, 

foi efetuado um levantamento no ramal do Pau-rosa daquelas propriedades agrícolas familiares 

onde os sistemas agroflorestais caracterizados como “quintais” estivessem estabelecidos e em 

atividade plena, selecionando-se oito propriedades (Figura 2). O segundo passo consistiu em, a 

partir do conjunto de oito informantes das propriedades selecionadas, obter indicações de mais 

oito propriedades que também possuíam quintais estabelecidos e em atividade plena. A técnica 

foi, então, repetida pela terceira vez para a indicação de mais quatro lotes, alcançando um total 

de 20 propriedades. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Frente das residências e vista parcial dos quintais agroflorestais estabelecidos 

na BR 174, Km 21, em agrossistemas do Assentamento Tarumã-mirim, Ramal do 

Pau-rosa, em Manaus, AM. 
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Figura 2. Características ilustrativas das residências e vista parcial dos quintais agroflorestais 

estabelecidos na BR 174, Km 21, em propriedades do Assentamento Tarumã-mirim, 

Ramal do Pau-rosa, em Manaus, AM. (cont.) 

 

Levantamento de dados socioeconômicos, de área e da agrobiodiversidade dos quintais 

 

A coleta de dados nestas propriedades foi conduzida a partir de procedimentos 

metodológicos recomendados para a pesquisa etnobotânica e para o Diagnóstico Rural 

Participativo (DRP), segundo Verdejo (2006) e Albuquerque et al. (2010). Por meio de 

entrevistas com os moradores das 20 propriedades selecionadas, sempre na presença do líder 

familiar, foram aplicados questionários que abordaram questões como a quantidade de 

moradores das residências, a idade, ocupação e profissão de cada membro do domicílio, as 

fontes de renda da família, o tempo de moradia no local e a cidade de origem dos moradores.  

A mensuração da área dos quintais foi realizada por meio da tomada de pontos com 

aparelho GPS modelo Garmin GPS Map 64S®, demarcando e excluindo os espaços destinados 

às benfeitorias, residências, grandes galpões para criações de animais e áreas de lazer 

desprovidas de cobertura vegetal para representar mais efetivamente a área produtiva. Os dados 

coletados com o equipamento foram trabalhados com o software QGis 2.8.1 (QGIS 

Development Team. 2015). 

Para o levantamento da agrobiodiversidade foi realizado o inventário botânico de toda 

a área ocupada por cada quintal agroflorestal, fazendo o registro das espécies cultivadas e a 

contagem do número de indivíduos de cada espécie. Para dar suporte ao levantamento efetuou-

se a herborização de material vegetal para as espécies de identificação duvidosa, obedecendo a 

metodologia convencional para o preparo de exsicatas botânica, baseado em Rotta et al. (2008). 

O material foi submetido à avaliação por parabotânicos no Herbário do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia (INPA), em Manaus, AM, para definição específica. O sistema de 

classificação taxonômico utilizado foi o APG III (APG III 2009) e os nomes científicos e a 
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origem das espécies foram conferidos junto à base de dados Tropicos.org (Tropicos.org 2014), 

e à literatura técnica (Lorenzi e Matos 2008; Lorenzi 2013; Flora do Brasil 2020 em construção 

2016).  

Por se tratar de uma pesquisa que depende do ser humano para sua realização, o presente 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética na Pesquisa com seres humanos (CEP), do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), e está registrado na Plataforma Brasil sob o 

protocolo CAAE 39081214.2.0000.0006. Este procedimento tem por objetivo proteger a 

integridade, dignidade e conhecimentos dos indivíduos amostrais das pesquisas. De acordo com 

as exigências do CEP-INPA, todos os agricultores entrevistados assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) antes de participar da pesquisa. 

 

Análise da diversidade de espécies lenhosas 

 

Os descritores fitossociológicos densidade, frequência absoluta e abundância relativa 

(somente para espécies lenhosas) foram calculados segundo as fórmulas (Millat-e-Mustafa 

1998; Araújo e Ferraz 2010): 

 

𝐷𝑇 =  
𝑁

𝐴
 𝐹𝐴𝑖 =  (

𝑁𝑈𝐴

𝑁𝑈𝑇
) ×100 𝐴𝑅𝑖 =  

𝑛𝑖

𝑁
 

 

Onde: 

DT = Densidade total (indivíduos ha-1) 

N = Número total de indivíduos 

A = Área amostrada (m2) 

 

FAi = Frequência absoluta do táxon i (%) 

NUA = Número de unidades amostrais com ocorrência do táxon i 

NUT = Número total de unidades amostrais 

 

ARi = Abundância relativa do táxon i 

ni = número total de indivíduos da espécie i 

 

Para a medição da heterogeneidade dos quintais foi realizado o cálculo do índice de 

Shannon-Wiener (H’). Em seguida, foi realizada a medida de equitabilidade (J’), com o intuito 

de exibir como a abundância das espécies está distribuída nos quintais (Odum e Barret 2008; 

Araújo e Ferraz 2010; Magurran 2013). Os índices foram calculados segundo as fórmulas: 
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𝐻′ = − ∑(𝑃𝑖)(𝑙𝑜𝑔2𝑃𝑖)

𝑆

𝑖=1

 

Onde: 

H’ = Índice de diversidade de Shannon-Wiener (bits indivíduos-1) 

S = Número de espécies 

Pi = proporção de indivíduos pertencentes à i-ésima espécie (ni/N) 

ni = número total de indivíduos da espécie i 

N = número total de indivíduos levantados 

 

𝐽′ =  
𝐻′

𝐻′𝑚𝑎𝑥
 

Onde: 

J’ = medida de equabilidade da função Shannon-Wiener (varia de 0 a 1) 

H’ = índice de diversidade de Shannon-Wiener 

H’max = valor máximo de H’ = log S 

 

Análises de solo 

 

Após a delimitação dos quintais foram coletadas amostras compostas de solo, a partir 

de dez amostras simples, para análise de suas características químicas. Quando presentes foram 

feitas amostragens do solo em uma área de floresta natural, capoeira, roçado e monocultivo 

dentro da propriedade também para fins comparativos. As coletas de solo foram efetuadas na 

camada de 0-20 cm de profundidade e, para serem submetidas às análises, foram secas ao ar e 

peneiradas em malha de 2 mm. 

As análises das características químicas das amostras de solo coletadas foram realizadas 

no Laboratório Temático de Solos e Plantas do INPA, no Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia – LTSP/INPA, em Manaus, empregando a metodologia prescrita pela EMBRAPA 

(2009). Nestas análises, o pH do solo foi determinado em água. O Ca, Mg e Al trocáveis foram 

extraídos por KCl 1 mol L-1 e determinados por espectrometria de absorção atômica. O P, K, 

Na e os micronutrientes Fe, Cu, Mn e Zn, foram extraídos pela solução de Mehlich 1. O K, Na 

e os micronutrientes foram determinados por espectrometria de absorção atômica, enquanto que 

o P foi determinado por espectrofotometria UV-visível. A matéria orgânica foi obtida através 

do método volumétrico. 
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Análise estatística dos dados 

 

Os dados socioeconômicos foram tabulados em planilha eletrônica de acordo com as 

categorias das perguntas abordadas nos questionários. Posteriormente, foram realizadas 

análises descritivas e de regressão linear simples. Os percentuais, médias, amplitudes, 

regressões e gráficos foram calculados e construídos no programa R (R Core Team 2016). 

Para o cálculo da riqueza de espécies dos quintais foi utilizado o pacote vegan (Oksanen 

et al. 2016) no programa R (R Core Team 2016). Enquanto que para evidenciar o número de 

espécies registradas na área de estudo, foi realizada a construção da curva de acúmulo de 

espécies com o pacote BiodiveristyR (Kindt e Coe 2005). Também foi realizada análise de 

similaridade entre os quintais baseado no coeficiente de Bray-curtis, que leva em consideração 

a abundância das espécies, com o pacote vegan (Oksanen et al. 2016). 

Os resultados das análises de solo foram utilizados para elaboração de tabela com 

valores médios e para construção de gráficos boxplot das concentrações dos nutrientes. 
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Resultados e discussão 

 

Aspectos socioeconômicos das propriedades familiares e seus quintais agroflorestais  

 

No conjunto de 20 agrossistemas pesquisados, os quintais agroflorestais do ramal do 

Pau-rosa foram constituídos por núcleos familiares pequenos, cujos ocupantes são de origem 

essencialmente do Estado do Amazonas e com tempo de residência variável (Tabela 1). No que 

se refere à ocupação espacial dos agrossistemas visitados, foi verificado que alguns lotes não 

mantêm sua área original e foram desmembrados. Além disso, os trabalhos desenvolvidos 

permitiram evidenciar que os quintais agroflorestais visitados cumprem um evidente papel de 

produção para o consumo da família e geração de renda. 

 

Tabela 1- Características descritivas dos agrossistemas pesquisados na BR 174, Km 21, Ramal 

do Pau-rosa, Assentamento Tarumã-mirim, Manaus, AM. 

Agrossistemas 

Área da 

propriedade 

(ha) 

Área do 

quintal 

(ha) 

Quintal/Área 

total (%) 

Origem da 

família (UF) 

Nº de 

moradores 

Tempo de 

moradia 

(anos) 

(1) 28,6 2,6 9,20 AM 2 23 

(2) 15,0 2,7 18,20 AM 4 16 

(3) 32,5 3,0 9,35 AM 3 18 

(4) 38,5 1,3 3,48 AM/PA 4 10 

(5) 30,0 3,9 12,97 CE/PA 3 5 

(6) 36,3 1,5 4,14 AM 1 33 

(7) 27,0 0,7 2,48 AM 3 10 

(8) 39,1 0,5 1,35 PA 1 17 

(9) 25,0 1,8 7,40 AM/PA 2 6 

(10) 31,7 1,3 4,20 AM/CE 5 22 

(11) 19,0 1,6 8,63 AM 1 17 

(12) 31,0 0,6 2,06 AM/AC 5 15 

(13) 8,0 1,5 19,38 AM 2 6 

(14) 16,0 0,9 5,69 AM/AC/PA 3 17 

(15) 38,0 0,3 0,84 AC 1 17 

(16) 30,0 1,7 5,63 AM 1 2 

(17) 25,0 0,9 3,56 AM 3 18 

(18) 25,0 0,9 3,80 AM 2 17 

(19) 25,0 2,0 8,20 AM 2 21 

(20) 27,0 0,3 1,00 AM 5 10 

Total 547,7 30,4 - - 53 - 

Média 27,4 1,5 6,58 - 2,7 15 

Amplitude 8-39,1 0,3-3,9 0,84-19,38 - 1-5 2-33 

Desvio padrão 8,2 1,0 5,28 - 1,34 7,32 

 

Inicialmente, na implantação do assentamento Tarumã-mirim, foi planejada a 

distribuição de lotes com área média de 25,0 ha (INCRA 1999). Após 24 anos da instalação, as 

modificações quanto à posse dos lotes distribuídos no ramal do Pau-rosa podem ser 

evidenciadas em alterações de suas áreas originais em função da comercialização e/ou 
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desmembramento dos lotes. Assim, foi registrado que, dentre as 20 propriedades participantes 

da pesquisa, 25% dos lotes não estão mais em posse do primeiro proprietário (agrossistemas 2, 

5, 9, 13 e 16) e que 15 % dos lotes passaram por processo de compra e venda e por redução da 

área original (agrossistemas 2, 13 e 14). Atualmente, a área média das propriedades rurais 

estudadas é de 27,4 ha, com amplitude que varia entre 8,0 e 39,1 ha (Tabela 1). 

Independentemente da área total dos lotes, no ramal do Pau-rosa, a área de cultivo dos 

quintais varia entre 0,3 e 3,9 ha, com uma média de 1,5 ha (Tabela 1). A maior parte das 

propriedades (75%) possui quintais com até 2,0 ha e somente 10% possui área igual ou maior 

que 3,0 ha (Figura 3). Os agrossistemas 8, 12, 15 e 20 possuem os menores quintais, com áreas 

entre 0,3 e 0,6 ha, enquanto que os quintais 1, 2, 3 e 5 possuem os maiores quintais, variando 

de 2,6 a 3,9 ha. 

 

 
Figura 3. Distribuição de classes representativas da área ocupada em 20 quintais agroflorestais 

estabelecidos na BR 174, Km 21, em agrossistemas do Assentamento Tarumã-mirim, 

Ramal do Pau-rosa, em Manaus, AM. 

 

Segundo Kageyama et al. (2013), em análise sobre o censo agropecuário de 2006, os 

estabelecimentos de assentamentos rurais no Brasil possuem área média de 49,40 ha. Além 

disso, afirmam também que 31,80 % dos estabelecimentos possuem área inferior a 10 ha e que 

57,20 % possuem entre 10 e 100 ha.  

Kabir e Webb (2009), tomando com base os quintais do sudeste de Bangladesh, 

levantaram a hipótese de que o crescimento populacional da região do estudo levou ao 

crescimento do número de novas propriedades rurais. Isto, por sua vez, eleva o número de 

10,0

30,0

15,0

20,0

5,0

10,0

5,0 5,0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

0

10

20

30

40

Área (ha)

F
re

q
u

ê
n

c
ia

 (
%

)



20 

 

quintais na região sem, no entanto, reduzir a área dos quintais existentes ou que serão formados. 

Dessa forma, as áreas sob o cultivo de quintais estariam sempre em crescimento e 

possibilitariam a manutenção de agrobiodiversidade regionalmente.  

Neste sentido, semelhante relação pode ser verificada no ramal do Pau-rosa, pois foi 

verificado que novos quintais foram criados a partir da divisão de lotes originais, aumentando 

assim o número de quintais sem, necessariamente, afetar a área dos quintais existentes ou limitar 

o crescimento desses novos quintais. Assim, caso a tendência de comercialização e 

desmembramento de lotes prossiga, é possível que a agrobiodiversidade do local aumente, pois 

mesmo que a área total dos lotes seja reduzida, ela não possui correlação positiva com a área 

dos quintais.  

Sob outra perspectiva, essa dinâmica de ocupação e posse de lotes do ramal do Pau-rosa 

pode ser prejudicial à agricultura e a manutenção da biodiversidade caso o perfil agrícola da 

comunidade dê lugar à propriedades com propósitos distantes, como o de lazer e de descanso 

para moradores da zona urbana de Manaus. Fato que já pode ser evidenciado em alguns lotes e 

está atrelado à facilidade de acesso do ramal. 

Os quintais agroflorestais do ramal do Pau-rosa se destacam por suas amplas áreas de 

cultivos. Almeida e Gama (2014), em análise de quintais agroflorestais, em projeto de 

assentamento, no município de Santarém, Pará, verificaram uma área média de apenas 0,072 

ha. Vieira et al. (2012), ao analisar quintais também no Estado do Pará, encontraram amplitude 

de área entre 0,05 ha e 0,25 ha, com a média igual a 0,17 ha. Fraser et al. (2011), encontraram 

em Manicoré, Estado do Amazonas, quintais com área média de 2,0 ha. Major et al. (2005), 

registraram amplitude de área entre 0,01 e 0,25 ha em quintais da região metropolitana de 

Manaus. van Leeuwen e Gomes (1995), a partir de numerosas visitas a agricultores familiares 

de vários municípios do Estado Amazonas, afirmaram que a amplitude da área dos quintais 

agroflorestais dos agrossistemas analisados variam entre 0,2 e 2,5 ha, sendo que a maioria 

possui menos de 1 ha. 

A área ocupada pelos quintais agroflorestais pode estar relacionada a diversos fatores 

nas mais diversas regiões. Perrault-Archambault e Coomes (2008), afirmam que o crescimento 

dos quintais é limitado pela presença, em suas bordas, de quintais vizinhos, pelos campos de 

cultivo de monoculturas ou por estradas de acesso. Neste trabalho, observou-se que o fator 

determinante para o tamanho da área ocupada pelos quintais é aquele relacionado ao objetivo 

de produção estabelecido pelos agricultores para seus respectivos agrossistemas, o que atua 

fortemente sobre o direcionamento da força de trabalho disponível na propriedade. Em função 

do número reduzido de moradores por lote, muitas vezes em idade avançada, o aproveitamento 
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da área dificilmente vai contemplar duas atividades exigentes em mão de obra, como as hortas 

comerciais e os quintais simultaneamente, pois ambas demandam grande carga de trabalho.  

Foi observado que os menores quintais pertencem aos agrossistemas que possuem o 

cultivo de oleráceas como a principal atividade geradora de renda, ou seja, aqueles que 

priorizam a produção das hortas comerciais voltadas ao mercado. Por outro lado, os maiores 

quintais foram encontrados em propriedades cuja principal atividade é, justamente, o manejo 

dos próprios quintais, não havendo outras atividades de cultivo ou a criação de animais de forma 

intensiva, que exijam alta demanda de mão de obra. 

 Comparativamente, as hortas comerciais ocupam menores espaços que os quintais 

agroflorestais, mas isso não significa menor exigência laboral sobre a condução dos cultivos. 

Neste caso, a expansão dos quintais é mínima, em função da indisponibilidade de mão de obra 

e do foco direcionado ao cultivo de hortaliças, tornando-os áreas de cultivo de espécies 

frutíferas e condimentares destinadas apenas à complementação da dieta familiar. Enquanto que 

naqueles agrossistemas em que os quintais são considerados como prioridade para a produção 

de alimentos e geração de renda, as atividades que envolvem a sua manutenção e expansão 

podem ocupar todo o potencial de trabalho dos membros familiares, impossibilitando a 

condução de cultivos mais intensivos, como as hortas comerciais. Contudo, as hortas 

tradicionais são frequentemente encontradas em propriedades que possuem grandes quintais, 

no entanto, com área reduzida, que servem apenas para suprir as necessidades das famílias. 

A proporcionalidade média da área ocupada pelos quintais agroflorestais em relação à 

área total dos lotes é de 6,58 %, variando entre de 0,84 a 19,38 % (Tabela 1). Foi verificado 

adicionalmente que a soma da área total das 20 propriedades correspondeu a 547,7 ha e a soma 

da área ocupada com os quintais agroflorestais foi de 30,4 ha. Ou seja, apenas 5,55 % da área 

total é destinada ao cultivo dos quintais.  

Como é comum na Amazônia Central, as propriedades agrícolas apresentam extensas 

áreas de floresta preservada nas bordas dos seus cultivos. Estas áreas preservadas, além de 

funcionar como refúgios da fauna silvestre fornecem também lenha, madeira para construção, 

produtos florestais não madeireiros, óleos, frutas e plantas medicinais, que são explorados de 

modo extrativista e valorizado pelos agricultores. Esta importância da área floresta adjacente 

aos quintais para as populações rurais pode ser assegurada pelo trabalho de Costa e Mitja 

(2010), onde afirmam que até 35 espécies são coletadas na floresta primária para obtenção de 

madeira. E em Vásquez et al. (2014), que verificaram que 16,6 % das plantas medicinais citadas 

por agricultores ribeirinhos de Manacapuru são de origem silvestre. 
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Embora nem toda a área em utilização nas propriedades seja ocupada pelos quintais, 

esta proporcionalidade indica que as propriedades ainda possuem espaços para expansão destes 

sistemas. Outras áreas destinadas, por exemplo, à piscicultura, avicultura, monoculturas, 

roçados, capoeiras, pastagens e campos abertos, não foram computadas nestes cálculos. No 

entanto, não mudariam de forma significativa este quadro, já que são áreas pequenas se 

comparadas aos quintais, que representam as maiores porções de terra ocupadas nos lotes. 

Sendo assim, a expansão poderia se dar tanto pela abertura de novas áreas, como no 

enriquecimento e conversão de áreas já desmatadas que, por vezes, se encontram em pousio.  

De acordo com o código florestal brasileiro (Brasil, 2012) no bioma Amazônia os 

imóveis rurais devem preservar até 80 % da cobertura vegetal nativa, permitindo assim, a 

utilização de até 20 % para a agricultura. Neste caso, atualmente, apenas um quarto da área 

agricultável dos lotes pesquisados é ocupado pelos quintais agroflorestais. Além disso, o 

mesmo código permite que os sistemas agroflorestais sejam considerados no cumprimento da 

manutenção da Reserva Legal. Portanto, é possível desconsiderar a ausência de área como fator 

limitante para expansão dos quintais e reforçar que os fatores ligados à esta questão são de 

natureza socioeconômica. 

Os agricultores residentes nos agrossistemas pesquisados são oriundos 

predominantemente de Estados da região norte e em menor número da região nordeste do país 

(Tabela 1). A grande maioria é natural do Estado do Amazonas, seguido por Pará, Acre e, por 

último, Ceará, com apenas três representantes. Sendo assim, a influência cultural sobre a 

agrobiodiversidade dos quintais, no tocante à importância oferecida às espécies componentes 

destes espaços, tem provavelmente a região amazônica como base.  

Florentino et al. (2007) e Lins et al. (2015) concluem que a composição das espécies 

dos quintais é influenciada por aspectos culturais. Excetuando as inerentes limitações 

edafoclimáticas, é possível que a preferência na seleção das espécies para os quintais se dê 

sobre aquelas que, marcadamente, tem seu uso conhecido. Vásquez et al. (2014), sugerem que 

o baixo número de espécies em comum, em quatro comunidades ribeirinhas na Amazônia 

Central, seja atribuído à origem de moradores provenientes de outros estados do Brasil.  

As 20 propriedades visitadas apresentaram o total de 53 habitantes, com uma amplitude 

que vai de 1 a 5 moradores e uma média de 2,7 moradores por domicílio, considerando-se todas 

as faixas etárias (Tabela 1). Kageyama et al. (2013), afirmam que os estabelecimentos de 

assentamentos rurais no Brasil, possuem proporção média de 6,37 pessoas 100-1 ha. Neste 

estudo, esta proporção atingiu o valor de 9,9 pessoas 100-1 ha. Por isso, apesar da reduzida 

média de moradores por domicílio, a proporção populacional do local é elevada em função da 
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menor área dos lotes, se comparada à área média registrada no país, que é de 49,90 ha, contra 

27,40 ha registrados neste trabalho. 

Esse reduzido número de agricultores por propriedade influencia, principalmente, as 

atividades de manutenção, enriquecimento e expansão dos quintais. Sendo assim, para 

complementar as necessidades de força de trabalho para as práticas de manejo dos quintais é 

comum, por parte dos moradores, a busca por mão de obra externa à propriedade. A maior 

demanda é para execução das atividades rotineiras dentro dos agrossistemas como a capina, a 

limpeza, a colheita e a execução de obras. Isto leva ao aumento dos custos de produção dos 

quintais. Neste sentido, Kageyama et al. (2013) sustentam, baseado nos dados do Censo 

agropecuário de 2006 (MDA/IBGE 2009), que dos estabelecimentos rurais do Brasil que 

contratam mão de obra externa, a fatia representada pela região Norte é de apenas 4,94 % da 

totalidade. Ou seja, a realidade acompanhada dentro do ramal do Pau-rosa, com relação ao 

trabalho contratado, é bem distante daquela verificada para a região Norte do país. 

Nos quintais agroflorestais do ramal do Pau-rosa o agrossistema mais antigo foi 

implantado há 33 anos (Tabela 1). O tempo de moradia das propriedades visitadas possui, em 

média, 15 anos e o agricultor mais recente reside na área há somente dois anos. Esta ocupação 

recente pelos agrossistemas é relacionada ao processo de instalação do Assentamento Tarumã-

mirim, cujo início se deu em 1992 e se estendeu até 1997. Oficialmente os lotes apresentam 

entre 19 e 24 anos, que é o tempo de moradia máximo exibido pelas propriedades ao se excluir 

aquela que apresenta 33 anos de idade, cuja habitação se deu antes da inauguração do 

assentamento. 

Coomes e Ban (2004) verificaram que a diversidade dos quintais de Novo Triunfo, na 

Amazônia peruana, está diretamente relacionada com a idade dos quintais, ou seja, quintais 

mais antigos possuem maior número de espécies. Pois, ao longo do tempo há uma oportunidade 

maior para coleta e enriquecimento de quintais a partir da obtenção de propágulos de inúmeras 

fontes externas. No entanto, neste trabalho, não foi possível verificar o mesmo (r² =0,005; P ≥ 

0,05), evidenciando que a idade dos quintais ainda não é um fator determinante sobre a 

agrobiodiversidade vegetal local. 

A maior parte da atividade de manutenção dos quintais é realizada por homens. Dos 20 

quintais analisados, 16 deles (80 %) tem o homem como mantenedor do espaço cultivado, 

enquanto que as mulheres são as responsáveis em outros quatro quintais (20 %). Dentre estas 

quatro mulheres, três delas atualmente administram as propriedades por conta própria, embora 

no passado tenham iniciado o cultivo dos quintais com os seus cônjuges. Almeida e Gama 

(2014) verificaram resultados inversos em quintais de um assentamento rural em Santarém, 
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Estado do Pará, onde a maior parte do trabalho é realizado pelas mulheres. Assim como 

observaram Vieira et al. (2012), ao analisar quintais em Bonito, no mesmo Estado, onde 

encontraram que as mulheres também são as responsáveis pelo manejo destes espaços.  

Sob outra perspectiva, nos agrossistemas do ramal do Pau-rosa, é evidente a divisão de 

trabalho onde os homens dedicam mais ao manejo das fruteiras, colheita, preparo do solo e, 

principalmente, a capina, enquanto as mulheres se dedicam mais ao trabalho doméstico e ao 

cultivo da horta familiar e das plantas medicinais, tal como registrado por Pandey et al. (2007), 

Kabir e Webb (2009), Vasqués (2014) e Vieira et al. (2014). 

Em apenas cinco das vinte propriedades familiares visitadas a agricultura é a fonte 

exclusiva de sustento familiar. Em todas as outras, a renda proveniente da agricultura é 

complementada com outras fontes. No conjunto, a aposentadoria e a agricultura se equivalem 

e são as fontes de renda mais predominantes (Tabela 2). Assim, a aposentadoria e a atividade 

agrícola somadas são consideradas como as principais fontes de renda pelo líder familiar em 70 

% das residências. 

 

Tabela 2. Principais fontes de renda registradas em 20 propriedades familiares estabelecidas na 

BR 174, Km 21, em agrossistemas do Assentamento Tarumã-mirim, Ramal do Pau-rosa, 

em Manaus, AM. 

Fonte de renda Nº de propriedades Frequência (%) 

Agricultura 7 35,00 

Aposentadoria 7 35,00 

Comércio 2 10,00 

Pensão 2 10,00 

Benefício assistencial 1 5,00 

Serviços gerais 1 5,00 

Total 20 100,00 

 

 Dois dos agrossistemas se apoiam na renda resultante de atividade comercial. Uma 

delas possui um estabelecimento do tipo “mercearia” onde se comercializa, além de sua própria 

produção e dos vizinhos, produtos em geral. Nesta propriedade a atividade agrícola é 

diversificada e está em ascensão, embora o foco esteja centrado na administração do comércio. 

A outra propriedade é apoiada financeiramente por um estabelecimento comercial instalado na 

cidade de Manaus, local de residência dos proprietários do sítio, que contratam um funcionário 

para a sua administração. Esta propriedade é caracterizada como de alta produção agrícola e 

também como local para o lazer e descanso. 

Outras fontes de renda primária registradas na Tabela 2 foram: a pensão, recebida por 

viúvas e que hoje conduzem por conta própria a propriedade; o benefício assistencial; e o 
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trabalho assalariado executado na cidade. Em alguns casos, as propriedades se caracterizam 

apenas como local para moradia do que propriamente para desenvolvimento de atividades do 

campo ligadas à produção agrícola. Essa realidade atual evidencia que é possível que esses 

modelos de ocupação se tornem mais frequentes com o tempo na medida em que as demandas 

da metrópole se aproximam das áreas de produção agrícola que margeiam a cidade.  

Além disso, a diversidade de espécies no quintal pode ser influenciada pelo montante 

de trabalho dedicado ao cultivo desses espaços. Salam et al. (2000) afirmam que as famílias 

que exercem atividade profissional fora da propriedade, cuja renda é maior que aquela vinda 

dos quintais, são menos motivadas e mais limitadas ao exercício da agricultura em torno de 

suas casas. Neste sentido, é preciso que se incentive o cultivo de alimentos para o autoconsumo 

e a garantida da venda dos excedentes dos quintais para promover a permanência dos 

agricultores no campo de forma digna, priorizando a sua qualidade de vida e evitando os 

problemas urbanos decorrentes do êxodo rural (Almeida e Gama 2014). 

O distanciamento das propriedades do ramal do Pau-rosa de uma realidade agrícola mais 

próspera é acentuado pela elevada faixa etária da população. É notável o avançado grau de 

envelhecimento da população do local de estudo, cuja parcela de moradores adultos chega a 

85%. Mais que isto, 75% das propriedades possuem somente moradores adultos. É possível 

notar que não há perspectivas de inversão dessa situação, neste caso, representado pela presença 

de crianças e jovens envolvidos com a sucessão da liderança de suas respectivas propriedades.  

Na tabela 3, é possível analisar que há uma baixa frequência de crianças entre 0 e 10 

anos (6,0%) e de jovens entre 11 a 20 anos (13,0%). A presença de moradores jovens na área 

pode influenciar o futuro da propriedade e a expansão dos quintais e da produção. Seguindo 

nesta análise, os próximos intervalos também são pouco expressivos, como o que vai de 21 a 

30 anos, faixa potencialmente representativa para possíveis situações de sucessão dentro dos 

agrossistemas. Além de afetar a continuidade e evolução dos quintais, a idade elevada dos 

agricultores pode prejudicar a transmissão do conhecimento sobre as plantas dos quintais para 

as novas gerações (Damasceno e Barbosa 2008). 
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Tabela 3. Distribuição do número de moradores em faixas etárias registradas em 20 

propriedades familiares estabelecidas na BR 174, Km 21, em agrossistemas do 

Assentamento Tarumã-mirim, Ramal do Pau-rosa, em Manaus, AM. 

Faixa etária Nº de moradores Frequência (%) 

0-10 3 6,0 

11-20 7 13,0 

21-30 3 6,0 

31-40 5 9,0 

41-50 5 9,0 

51-60 10 19,0 

61-70 12 23,0 

71-80 7 13,0 

81-90 1 2,0 

Total 53 100 

 

Análise da composição florística dos quintais agroflorestais 

 

O levantamento dos recursos de agrobiodiversidade vegetal presentes em 20 quintais 

agroflorestais registrou em sua totalidade 241 espécies vegetais, numa faixa de riqueza que 

variou entre 31 e 95 espécies por quintal. O conjunto de espécies presentes nestes agrossistemas 

é constituído essencialmente de plantas cultivadas, nativas ou exóticas, com grande plasticidade 

de uso e de hábitos de crescimento, variando em sua frequência absoluta e abundância relativa, 

conforme relacionado na Tabela 4. 

A riqueza de espécies registrada nesta pesquisa se destaca em relação a outras pesquisas 

em agrossistemas amazônicos. Junqueira et al. (2016), encontraram 62 espécies sendo 

cultivadas em quintais do médio e baixo rio Madeira, Amazonas. Almeida e Gama (2014), 

analisando quintais de Santarém, Estado do Pará, registraram 90 espécies. Costa e Mitja (2010) 

registraram 97 espécies em quintais da zona rural de Manacapuru, Amazonas. Já Lins et al. 

(2015) observaram uma riqueza mais expressiva em agrossistemas ao longo do baixo rio Urubu, 

Amazonas, contabilizando 205 espécies. Enquanto que Perrault-Archambault e Coomes (2008), 

na Amazônia peruana, encontraram 309 espécies cultivadas nos quintais. 
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Tabela 4. Levantamento dos recursos de agrobiodiversidade vegetal, com informações sobre o uso principal, a origem, o hábito de crescimento, a 

frequência absoluta (FA) e a abundância relativa (AR) de espécies registradas em 20 quintais agroflorestais estabelecidos na BR 174, Km 

21, em agrossistemas do Assentamento Tarumã-mirim, Ramal do Pau-rosa, em Manaus, AM. Nc – Não contabilizado. 

Família/Nome científico Nome popular Uso principal Origem Hábito 
FA AR 

---------(%) -------- 

ACANTHACEAE 

Justicia calycina (Nees) V.A.W. Graham Sara-tudo Medicinal Nativa Arbustivo 10 Nc 

Justicia pectoralis Jacq. Melhoral Medicinal Nativa Herbáceo 5 Nc 

Sanchezia sp. Sanquézia Ornamental Exótica Arbustivo 5 Nc  

ADOXACEAE 

Sambucus sp. Sabugueiro Medicinal Nativa Arbustivo 5 Nc 

AMARANTHACEAE 

Chenopodium ambrosioides L. Mastruz Medicinal Nativa Herbáceo 5 Nc 

AMARYLLIDACEAE 

Allium fistulosum L.  Cebolinha Condimentar Exótica Herbáceo 35 Nc 

ANACARDIACEAE 

Anacardium occidentale L. Caju Frutífera Nativa Arbóreo 80 1,16 

Mangifera indica L. Manga Frutífera Exótica Arbóreo 100 3,11 

Spondias dulcis Parkinson Cajarana Frutífera Exótica Arbóreo 25 0,10 

Spondias mombin L. Taperebá Frutífera Nativa Arbóreo 60 0,27 

Spondias purpurea L. Seriguela Frutífera Exótica Arbóreo 25 0,06 

ANNONACEAE 

Annona montana Macfad. Araticum Frutífera Nativa Arbóreo 20 0,08 

Annona muricata L. Graviola Frutífera Exótica Arbóreo 75 0,43 

Annona reticulata L. Condessa Frutífera Exótica Arbóreo 5 0,01 

Annona squamosa L. Ata Frutífera Exótica Arbóreo 5 0,05 

Rollinia mucosa (Jacq.) Baill. Biribá Frutífera Nativa Arbóreo 90 1,01 
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Tabela 4. Levantamento dos recursos de agrobiodiversidade vegetal, com informações sobre o uso principal, a origem, o hábito de crescimento, a 

frequência absoluta (FA) e a abundância relativa (AR) de espécies registradas em 20 quintais agroflorestais estabelecidos na BR 174, Km 

21, em agrossistemas do Assentamento Tarumã-mirim, Ramal do Pau-rosa, em Manaus, AM. Nc – Não contabilizado. (Cont.) 

 

Família/Nome científico Nome popular Uso principal Origem Hábito 
FA AR 

------- (%) ------ 

APIACEAE 

Coriandrum sativum L. Coentro Condimentar Exótica Herbáceo 15 Nc 

APOCYNACEAE 

Allamanda cathartica L. Alamanda Ornamental Nativa Lianescente 10 Nc 

Ambelania acida Aubl. Pepino-do-mato Frutífera Nativa Arbóreo 10 0,05 

Geissospermum laeve (Vell.) Miers Quina-quina Medicinal Nativa Arbóreo 15 0,04 

Himatanthus sucuuba (Spruce ex Müll. Arg.) Woodson Sucuuba Medicinal Nativa Arbóreo 25 0,09 

Plumeria pudica Jacq. Jasmim Ornamental Exótica Arbustivo 15 Nc 

ARACEAE 

Anthurium andraeanum Linden Antúrio Ornamental Exótica Herbáceo 5 Nc 

Caladium bicolor (Aiton) Vent. Tajá Ornamental Nativa Herbáceo 10 Nc 

Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott Comingo-ninguém-pode Ornamental Exótica Herbáceo 15 Nc 

Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott Taioba Olerácea Nativa Herbáceo 5 Nc 

ARECACEAE 

Astrocaryum aculeatum G. Mey. Tucumã Frutífera Nativa Arbóreo 85 3,61 

Bactris gasipaes Kunth. Pupunha Frutífera Nativa Arbóreo 95 6,05 

Cocos nucifera L. Coco Frutífera Exótica Arbóreo 95 5,74 

Elaeis guineensis Jacq. Dendê Condimentar Exótica Arbóreo 10 0,03 

Euterpe oleracea Mart. Açaí Frutífera Nativa Arbóreo 100 23,49 

Mauritia flexuosa L. f. Buriti Frutífera Nativa Arbóreo 35 0,10 

Oenocarpus bacaba Mart. Bacaba-da-mata Frutífera Nativa Arbóreo 50 0,34 

Oenocarpus bataua Mart. Patauá Frutífera Nativa Arbóreo 10 0,03 

Oenocarpus minor Mart. Bacabinha Frutífera Nativa Arbóreo 55 1,32 

Roystonea oleracea (Jacq.) O.F. Cook Palmeira imperial Ornamental Exótica Arbóreo 5 0,01 
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Tabela 4. Levantamento dos recursos de agrobiodiversidade vegetal, com informações sobre o uso principal, a origem, o hábito de crescimento, a 

frequência absoluta (FA) e a abundância relativa (AR) de espécies registradas em 20 quintais agroflorestais estabelecidos na BR 174, Km 

21, em agrossistemas do Assentamento Tarumã-mirim, Ramal do Pau-rosa, em Manaus, AM. Nc – Não contabilizado. (Cont.) 
 

Família/Nome científico Nome popular Uso principal Origem Hábito 
FA AR 

-------- (%) -------- 

ASPARAGACEAE  

Agave sisalana Perrine ex Engelm. Agave Ornamental Exótica Herbáceo 20 Nc 

Cordyline terminalis (L.) Kunth Dracena-vermelha Ornamental Exótica Arbustivo 15 Nc 

Dracaena sp. Dracena Ornamental Exótica Arbustivo 5 Nc 

Sansevieria trifasciata Prain Espada-de-são-jorge Ornamental Exótica Herbáceo 25 Nc 

ASTERACEAE 

Ayapana triplinervis (Vahl) R.M. King & H. Rob. Japana Medicinal Nativa Herbáceo 15 Nc 

Bidens pilosa L. Picão Medicinal Nativa Herbáceo 5 Nc 

Eryngium foetidum L. Chicória Condimentar Nativa Herbáceo 25 Nc 

Lactuca sativa L. Alface Olerácea Exótica Herbáceo 10 Nc 

Spilanthes oleracea L.   Jambu Condimentar Nativa Herbáceo 30 Nc 

Tanacetum vulgare L. Catinga-da-mulata Medicinal Exótica Arbustivo 5 Nc 

BIGNONIACEAE 

Arrabidaea chica (Bonpl.) B. Verl. Crajiru Medicinal Nativa Arbustivo 35 Nc 

Crescentia cujete L. Cuia Utensílios Exótica Arbóreo 40 0,11 

Mansoa alliacea (Lam.) A.H. Gentry Cipó-alho Medicinal Nativa Lianescente 20 Nc 

Tabebuia sp. Ipê Ornamental Nativa Arbóreo 25 0,58 

BIXACEAE 

Bixa orellana L. Urucum Condimentar Nativa Arbustivo 85 0,37 

BRASSICACEAE 

Brassica oleraceae L. Couve Olerácea Exótica Herbácea 20 Nc 

BROMELIACEAE 

Ananas comosus (L.) Merr. Abacaxi Frutífera Nativa Herbáceo 5 Nc 

Ananas sp. Ananas-grande Frutífera Nativa Herbáceo 30 Nc 
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Tabela 4. Levantamento dos recursos de agrobiodiversidade vegetal, com informações sobre o uso principal, a origem, o hábito de crescimento, a 

frequência absoluta (FA) e a abundância relativa (AR) de espécies registradas em 20 quintais agroflorestais estabelecidos na BR 174, Km 

21, em agrossistemas do Assentamento Tarumã-mirim, Ramal do Pau-rosa, em Manaus, AM. Nc – Não contabilizado. (Cont.) 

 

Família/Nome científico Nome popular Uso principal Origem Hábito 
FA AR 

------- (%) -------- 

CACTACEAE 

Cereus jamacaru DC. Mandacaru Ornamental Nativa Arbustivo 5 Nc 

CARICACEAE 

Carica papaya L. Mamão Frutífera Exótica Arbóreo 45 0,25 

CARYOCARACEAE 

Caryocar villosum (Aubl.) Pers. Piquiá Frutífera Nativa Arbóreo 65 0,22 

CHRYSOBALANACEAE 

Couepia bracteosa Benth. Pajurá Frutífera Nativa Arbóreo 35 0,11 

Couepia edulis (Prance) Prance Castanha-de-galinha Frutífera Nativa Arbóreo 10 0,01 

Licania tomentosa (Benth.) Fritsch Oiti Ornamental Exótica Arbóreo 15 0,20 

CLUSIACEAE 

Garcinia brasiliensis Mart. Bacuri Frutífera Nativa Arbóreo 30 0,11 

Garcinia macrophylla Mart. Bacuripari Frutífera Nativa Arbóreo 20 0,06 

CONVOLVULACEAE 

Ipomoea batatas (L.) Lam. Batata-doce Olerácea Nativa Herbácea 15 Nc 

COSTACEAE 

Costus spicatus (Jacq.) Sw. Pobre-velho Místico Nativa Herbáceo 30 Nc 

CRASSULACEAE 

Kalanchoe gastonis-bonnieri Raym.-Hamet & H. Perrier Planta-da-vida Ornamental Exótica Herbáceo 5 Nc 

Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. Corama Medicinal Exótica Herbáceo 40 Nc 

CUCURBITACEAE 

Cucumis anguria L Maxixe Olerácea Exótica Herbáceo 10 Nc 

Cucumis sativus L. Pepino Olerácea Exótica Herbáceo 5 Nc 

Cucurbita sp. Jerimum Olerácea Exótica Herbáceo 25 Nc 
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Tabela 4. Levantamento dos recursos de agrobiodiversidade vegetal, com informações sobre o uso principal, a origem, o hábito de crescimento, a 

frequência absoluta (FA) e a abundância relativa (AR) de espécies registradas em 20 quintais agroflorestais estabelecidos na BR 174, Km 

21, em agrossistemas do Assentamento Tarumã-mirim, Ramal do Pau-rosa, em Manaus, AM. Nc – Não contabilizado. (Cont.) 
 

Família/Nome científico Nome popular Uso principal Origem Hábito 
FA AR 

-------- (%) -------- 

DAVALLIACEAE 

Davallia fejeensis Hook. Samambaia-renda Ornamental Exótica Herbáceo 5 Nc 

DIOSCOREACEAE 

Dioscorea trifida L. f. Cará-roxo Olerácea Nativa Herbáceo 10 Nc 

EUPHORBIACEAE 

Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss. Brasileirinho Ornamental Exótica Arbustivo 5 Nc 

Euphorbia milii Des Moul. Coroa-de-cristo Ornamental Exótica Arbustivo 10 Nc 

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch Rabo-de-arara Ornamental Exótica Arbustivo 5 Nc 

Euphorbia tirucalli L. Dedo-de-adão Medicinal Exótica Arbustivo 5 Nc 

Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg. Seringueira Látex Nativa Arbóreo 30 0,08 

Hevea spruceana (Benth.) Müll. Arg. Seringa-barriguda Látex Nativa Arbóreo 5 0,01 

Jatropha curcas L. Pinhão-branco Medicinal Exótica Arbustivo 30 Nc 

Jatropha gossypifolia L. Pinhão-roxo Medicinal Nativa Arbustivo 25 Nc 

Manihot esculenta Crantz Mandioca Olerácea Nativa Arbustivo 45 Nc 

FABACEAE 

Abarema floribunda Barneby & J.W. Grimes Tento-azul Sombreamento Nativa Arbóreo 5 0,01 

Acacia mangium Willd. Acácia Ornamental Exótica Arbóreo 5 0,03 

Albizia pedicellaris (DC.) L. Rico Favinha-do-igapó Sombreamento Nativa Arbóreo 5 0,01 

Arachis repens Handro Amendoim Ornamental Nativa Herbáceo 5 Nc 

Caesalpinia echinata Lam. Pau-brasil Ornamental Nativa Arbóreo 10 0,01 

Caesalpinia ferrea Mart. ex Tul. var. ferrea Jucá Medicinal Nativa Arbóreo 35 0,08 

Calliandra carbonaria Benth. Caliandra Ornamental Exótica Arbóreo 5 0,01 

Calopogonium mucunoides Desv. Calopogônio Forragem Nativa Herbáceo 10 Nc 

Canavalia ensiformis (L.) DC. Feijão-de-porco Adubação verde Exótica Lianescente 5 Nc 

Cassia fastuosa Willd. ex Benth. Chuva-de-ouro Ornamental Nativa Arbóreo 5 0,02 
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Tabela 4. Levantamento dos recursos de agrobiodiversidade vegetal, com informações sobre o uso principal, a origem, o hábito de crescimento, a 

frequência absoluta (FA) e a abundância relativa (AR) de espécies registradas em 20 quintais agroflorestais estabelecidos na BR 174, Km 

21, em agrossistemas do Assentamento Tarumã-mirim, Ramal do Pau-rosa, em Manaus, AM. Nc – Não contabilizado. (Cont.) 

 

Família/Nome científico Nome popular Uso principal Origem Hábito 
FA AR 

------- (%)------ 

FABACEAE (cont.) 

Cassia leiandra Benth. Mari-mari Frutífera Nativa Arbóreo 10 0,01 

Cenostigma tocantinum Ducke Pau-pretinho Ornamental Nativa Arbóreo 5 0,03 

Clitoria fairchildiana R.A. Howard Palheteira Sombreamento Nativa Arbóreo 10 0,08 

Copaifera officinalis (Jacq.) L.  Copaíba Medicinal Nativa Arbóreo 15 0,06 

Cynometra bauhiniifolia Benth. Jutairana Ornamental Nativa Arbóreo 5 0,01 

Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. Flamboyant Ornamental Exótica Arbóreo 5 0,01 

Desmodium heterocarpon subsp. ovalifolium (Prain) H. Ohashi Desmódio Cobs Exótica Herbácea 5 Nc 

Dinizia excelsa Ducke Angelim-pedra Madeireira Nativa Arbóreo 30 0,17 

Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. Cumaru Medicinal Nativa Arbóreo 20 0,06 

Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth. Orelha-de-negro Madeireira Nativa Arbóreo 30 0,06 

Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp.  Gliricídia Adubação verde Exótica Arbóreo 10 0,03 

Hymenaea courbaril L. Jatobá Madeireira Nativa Arbóreo 10 0,08 

Inga alba (Sw.) Willd. Ingá-turi Frutífera Nativa Arbóreo 25 0,12 

Inga cinnamomea Spruce ex Benth. Ingá-chinelo Frutífera Nativa Arbóreo 35 0,14 

Inga edulis var. edulis Mart. Ingá-cipó Frutífera Nativa Arbóreo 95 2,15 

Inga macrophylla Humb. & Bonpl. ex Willd. Ingá-chata Frutífera Nativa Arbóreo 30 0,10 

Inga pezizifera Benth. Ingá-de-flores-amarelas Frutífera Nativa Arbóreo 35 0,51 

Inga semialata (Vell.) Mart. Ingá-da-praia Frutífera Nativa Arbóreo 10 0,02 

Parkia multijuga Benth. Pinho-cuiabano Madeireira Nativa Arbóreo 5 0,01 

Piptadenia suaveolens Miq. Timborana Sombreamento Nativa Arbóreo 5 0,04 

Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke Paricá Madeireira Nativa Arbóreo 5 0,80 

Senna occidentalis (L.) Link Manjerioba Medicinal Nativa Arbustivo 5 Nc 

Stryphnodendron guianense (Aubl.) Benth. Faveira-camuzé Ornamental Nativa Arbóreo 20 0,03 

Swartzia corrugata Benth. Coração-de-negro Madeireira Nativa Arbóreo 10 0,01 
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Tabela 4. Levantamento dos recursos de agrobiodiversidade vegetal, com informações sobre o uso principal, a origem, o hábito de crescimento, a 

frequência absoluta (FA) e a abundância relativa (AR) de espécies registradas em 20 quintais agroflorestais estabelecidos na BR 174, Km 

21, em agrossistemas do Assentamento Tarumã-mirim, Ramal do Pau-rosa, em Manaus, AM. Nc – Não contabilizado. (Cont.) 

 

Família/Nome científico Nome popular Uso principal Origem Hábito 
FA AR 

--------- (%) --------- 

FABACEAE (cont.) 

Tamarindus indica L. Tamarindo Frutífera Exótica Arbóreo 20 0,09 

Tephrosia candida DC. Tefrósia Adubação verde Exótica Arbustivo 10 0,01 

GESNERIACEAE 

Episcia cupreata (Hook.) Hanst. Laço-de-amor-lilás Ornamental Exótica Herbáceo 5 Nc 

HUMIRIACEAE 

Endopleura uchi (Huber) Cuatrec. Uxi Frutífera Nativa Arbóreo 10 0,04 

HYDRANGEACEAE 

Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. Hortência Ornamental Exótica Arbustivo 5 Nc 

ICACINACEAE 

Poraqueiba sericea Tul. Umari Frutífera Nativa Arbóreo 80 4,25 

LAMIACEAE 

Clerodendrum paniculatum L.   Coroa-de-rainha Ornamental Exótica Arbustivo 10 Nc 

Coleus blumei Benth. Cóleus Ornamental Exótica Herbáceo 5 Nc 

Mentha arvensis L. Hortelã Medicinal Exótica Herbáceo 35 Nc 

Mentha sp. Vique Medicinal Exótica Herbáceo 5 Nc 

Ocimum basilicum L. Alfavaca Condimentar Exótica Arbustivo 40 Nc 

Ocimum selloi Benth. Elixir paregórico Medicinal Nativa Arbustivo 5 Nc 

Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. Malvarisco Medicinal Exótica Herbáceo 30 Nc 

Plectranthus barbatus Andrews  Boldo Medicinal Exótica Herbáceo 30 Nc 

Pogostemon patchouli Pellet. Oriza Medicinal Exótica Herbáceo 5 Nc 

Tectona grandis L. f. Teca Madeireira Exótica Arbóreo 5 0,01 

LAURACEAE 

Aniba rosaeodora var. amazonica Ducke Pau-rosa Essência Nativa Arbóreo 4 Nc 
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Tabela 4. Levantamento dos recursos de agrobiodiversidade vegetal, com informações sobre o uso principal, a origem, o hábito de crescimento, a 

frequência absoluta (FA) e a abundância relativa (AR) de espécies registradas em 20 quintais agroflorestais estabelecidos na BR 174, Km 

21, em agrossistemas do Assentamento Tarumã-mirim, Ramal do Pau-rosa, em Manaus, AM. Nc – Não contabilizado. (Cont.) 

 

Família/Nome científico Nome popular Uso principal Origem Hábito 
FA AR 

--------- (%) --------- 

LAURACEAE (cont.) 

Aniba canelilla (Kunth) Mez Preciosa Medicinal Nativa Arboreo 20 0,03 

Cinnamomum zeylanicum Blume Canela Medicinal Exótica Arbóreo 25 0,04 

Persea americana Mill. Abacate Frutífera Exótica Arbóreo 95 0,96 

LECYTHIDACEAE 

Bertholletia excelsa Bonpl. Castanha-da-amazônia Frutífera Nativa Arbóreo 90 1,50 

Couroupita guianensis Aubl. Abricó Frutífera Nativa Arbóreo 15 0,03 

Lecythis pisonis Cambess. Castanha-sapucaia Frutífera Nativa Arbóreo 5 0,02 

LILIACEAE 

Lilium sp. Lírio Ornamental Exótica Herbáceo 5 Nc 

LYTHRACEAE 

Punica granatum L. Romã Frutífera Exótica Arbustivo 5 0,01 

MALPIGHIACEAE 

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth Murici Frutífera Nativa Arbóreo 40 1,69 

Malpighia emarginata DC. Acerola Frutífera Exótica Arbustivo 35 0,08 

MALVACEAE 

Abelmoschus esculentus (L.) Moench Quiabo Olerácea Exótica Herbáceo 10 Nc 

Abutilon striatum Dicks. ex Lindl. Balão-chinês Ornamental Exótica Arbustivo 5 Nc 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Samaúma Ornamental Nativa Arbóreo 5 0,01 

Hibiscus mutabilis L. Amor-de-homem Ornamental Exótica Arbustivo 10 Nc 

Hibiscus rosa-sinensis L. Papoula Ornamental Exótica Arbustivo 20 Nc 

Hibiscus sabdariffa L. Vinagreira Medicinal Exótica Arbustivo 15 Nc 

Quararibea cordata (Bonpl.) Vischer Sapota Frutífera Nativa Arbóreo 5 0,01 

Scleronema micranthum (Ducke) Ducke Cedrinho Madeireira Nativa Arbóreo 5 0,01 

Theobroma cacao L. Cacau Frutífera Nativa Arbóreo 50 0,16 
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Tabela 4. Levantamento dos recursos de agrobiodiversidade vegetal, com informações sobre o uso principal, a origem, o hábito de crescimento, a 

frequência absoluta (FA) e a abundância relativa (AR) de espécies registradas em 20 quintais agroflorestais estabelecidos na BR 174, Km 

21, em agrossistemas do Assentamento Tarumã-mirim, Ramal do Pau-rosa, em Manaus, AM. Nc – Não contabilizado. (Cont.) 

 

Família/Nome científico Nome popular Uso principal Origem Hábito 
FA AR 

--------- (%) --------- 

MALVACEAE (cont.) 

Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) K. Schum. Cupuaçu Frutífera Nativa Arbóreo 100 15,09 

Theobroma speciosum Willd. ex Spreng. Cacauí Frutífera Nativa Arbóreo 10 0,02 

Theobroma subincanum Mart. Cupuí Frutífera Nativa Arbóreo 5 0,04 

MARANTACEAE 

Calathea allouia (Aubl.) Lindl. Ariá Olerácea Nativo Herbáceo 10 Nc 

MELASTOMATACEAE 

Bellucia grossularioide (L.) Triana Goiaba-de-anta Frutífera Nativa Arbóreo 5 0,01 

Tibouchina grandifolia Cogn. Orelha-de-onça Ornamental Nativa Arbustivo 5 Nc 

MELIACEAE 

Azadirachta indica A. Juss. Neem Repelente Exótica Arbóreo 5 0,01 

Carapa guianensis Aubl.  Andiroba Medicinal Nativa Arbóreo 70 1,21 

Swietenia macrophylla King Mogno Madeireira Nativa Arbóreo 15 0,04 

MORACEAE 

Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg Fruta-pão-de-caroço Frutífera Exótica Arbóreo 50 0,16 

Artocarpus heterophyllus Lam. Jaca Frutífera Exótica Arbóreo 85 0,41 

Ficus carica L. Figo Frutífera Exótica Arbóreo 5 0,01 

MUSACEAE 

Musa paradisiaca L. Banana Frutífera Nativa Arbóreo 80 7,49 

MYRTACEAE 

Eugenia stipitata McVaugh Araçá-boi Frutífera Nativa Arbustivo 45 0,29 

Eugenia uniflora L. Pitanga Frutífera Nativa Arbustivo 15 0,06 

Myrciaria cauliflora (Mart.) O. Berg Jabuticaba Frutífera Nativa Arbóreo 25 0,47 

Myrciaria dubia (Kunth) McVaugh Camu-camu Frutífera Nativa Arbustivo 5 0,01 
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Tabela 4. Levantamento dos recursos de agrobiodiversidade vegetal, com informações sobre o uso principal, a origem, o hábito de crescimento, a 

frequência absoluta (FA) e a abundância relativa (AR) de espécies registradas em 20 quintais agroflorestais estabelecidos na BR 174, Km 

21, em agrossistemas do Assentamento Tarumã-mirim, Ramal do Pau-rosa, em Manaus, AM. Nc – Não contabilizado. (Cont.) 

 

Família/Nome científico Nome popular Uso principal Origem Hábito 
FA AR 

--------- (%) --------- 

MYRTACEAE (cont.) 

Psidium acutangulum DC. Araçá-pera Frutífera Nativa Arbóreo 10 0,05 

Psidium guajava L. Goiaba Frutífera Nativa Arbóreo 80 1,55 

Psidium guineense Sw. Goiaba-araçá Frutífera Nativa Arbustivo 5 0,04 

Syzygium jambolanum (Lam.) DC Azeitona-preta Frutífera Exótica Arbóreo 95 0,51 

Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M. Perry Jambo Frutífera Exótica Arbóreo 80 0,48 

NYCTAGINACEAE 

Bougainvillea spectabilis Willd. Primavera Ornamental Nativa Arbustivo 5 0,02 

Mirabilis jalapa L. Maravilha Ornamental Nativa Arbustivo 5 Nc 

OLACACEAE 

Minquartia guianensis Aubl. Acariquara Madeireira Nativa Arbóreo 5 0,01 

ORCHIDACEAE 

Arundina bambusifolia Lindl. Orquídea-bambu Ornamental Exótica Herbácea 5 Nc 

OXALIDACEAE 

Averrhoa bilimbi L. Limão-caiana Frutífera Exótica Arbóreo 25 0,07 

Averrhoa carambola L. Carambola Frutífera Exótica Arbóreo 50 0,13 

PASSIFLORACEAE 

Passiflora edulis Sims Maracujá Frutífera Nativa Trepadeira 10 Nc 

Passiflora nitida Kunth. Maracujá-do-mato Frutífera Nativa Trepadeira 15 Nc 

PIPERACEAE 

Piper callosum Ruiz & Pav. Panquilé Medicinal Nativa Herbáceo 25 Nc 

Piper hispidinervum C. DC. Pimenta-longa Medicinal Nativa Arbustivo 5 Nc 

Piper nigrum L. Pimenta-do-reino Condimentar Exótica Trepadeira 50 Nc 

Pothomorphe umbellata (L.) Miq. Capeba Medicinal Nativa Arbustivo 10 Nc 
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Tabela 4. Levantamento dos recursos de agrobiodiversidade vegetal, com informações sobre o uso principal, a origem, o hábito de crescimento, a 

frequência absoluta (FA) e a abundância relativa (AR) de espécies registradas em 20 quintais agroflorestais estabelecidos na BR 174, Km 

21, em agrossistemas do Assentamento Tarumã-mirim, Ramal do Pau-rosa, em Manaus, AM. Nc – Não contabilizado. (Cont.) 

 

Família/Nome científico Nome popular Uso principal Origem Hábito 
FA AR 

--------- (%) --------- 

PLANTAGINACEAE 

Antirrhinum majus L. Boca-de-leão Ornamental Exótica Herbáceo 5 Nc 

Scoparia dulcis L. Vassourinha Medicinal Nativa Herbáceo 10 Nc 

POACEAE 

Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C. Wendl. Bambu Cerca viva Exótica Arbustivo 10 Nc 

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf  Capim-santo Medicinal Exótica Herbáceo 45 Nc 

Cymbopogon nardus (L.) Rendle Citronela Repelente Exótica Herbáceo 5 Nc 

Saccharum officinarum L. Cana-de-açúcar Alimento Exótica Herbáceo 30 Nc 

Zea mays L. Milho Alimento Exótica Herbácea 10 Nc 

POLYGONACEAE 

Antigonon leptopus Hook. & Arn. Mimo-do-céu Ornamental Exótica Lianescente 5 Nc 

PORTULACACEAE 

Portulaca pilosa L.  Amor-crescido Medicinal Exótica Herbáceo 5 Nc 

PRIMULACEAE 

Ardisia crenata Sims Café-de-jardim Ornamental Exótica Arbustivo 5 Nc 

RHAMANACEAE 

Zizyphus mauritiana Lam. Dão Frutífera Exótica Arbustivo 5 0,01 

ROSACEAE 

Cydonia oblonga Mill. Marmelo Místico Exótica Arbóreo 10 0,02 

Rosa sp. Rosa Ornamental Exótica Arbustivo 25 Nc 

Rubus sp. Amora Frutífera Exótica Arbustivo 45 0,13 

RUBIACEAE 

Borojoa sorbilis (Ducke) Cuatrec. Puruí Frutífera Nativa Arbóreo 15 0,14 

Coffea sp. Café-moca Estimulante Exótica Arbustivo 40 0,57 
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Tabela 4. Levantamento dos recursos de agrobiodiversidade vegetal, com informações sobre o uso principal, a origem, o hábito de crescimento, a 

frequência absoluta (FA) e a abundância relativa (AR) de espécies registradas em 20 quintais agroflorestais estabelecidos na BR 174, Km 

21, em agrossistemas do Assentamento Tarumã-mirim, Ramal do Pau-rosa, em Manaus, AM. Nc – Não contabilizado. (Cont.) 

 

Família/Nome científico Nome popular Uso principal Origem Hábito 
FA AR 

--------- (%) --------- 

RUBIACEAE (cont.) 

Genipa americana L. Jenipapo Frutífera Nativa Arbóreo 35 0,13 

Ixora coccinea L. Ixora Ornamental Exótica Arbustivo 30 Nc 

Morinda citrifolia L. Noni Medicinal Exótica Arbóreo 40 0,14 

Mussaenda erythrophylla Schumach. & Thonn. Mussaenda Ornamental Exótica Arbustivo 10 0,03 

RUTACEAE 

Citrus × latifolia Tanaka ex Q. Jiménez Limão-taiti Frutífera Exótica Arbóreo 35 0,14 

Citrus × limonia (L.) Osbeck Limão-tangerina Frutífera Exótica Arbóreo 70 0,24 

Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle Limão-comum Frutífera Exótica Arbóreo 55 0,25 

Citrus aurantium L. Laranja-da-terra Frutífera Exótica Arbóreo 15 0,05 

Citrus limettioides Tanaka Lima Frutífera Exótica Arbóreo 25 0,21 

Citrus limon (L.) Burm. f.  Limão-galego Frutífera Exótica Arbóreo 15 0,06 

Citrus medica L. Cidra Frutífera Exótica Arbóreo 55 0,27 

Citrus reticulata Blanco Tangerina Frutífera Exótica Arbóreo 50 1,14 

Citrus sinensis (L.) Osbeck Laranja-doce Frutífera Exótica Arbóreo 95 1,52 

Fortunella sp. Laranjinha-kunquat Frutífera Exótica Arbóreo 15 0,03 

Ruta graveolens L. Arruda Medicinal Exótica Arbustivo 40 Nc 

SAPINDACEAE 

Litchi chinensis Sonn. Lichia Frutífera Exótica Arbóreo 5 0,01 

Nephelium lappaceum L. Rambutã Frutífera Exótica Arbóreo 90 3,68 

Paullinia cupana Kunth Guaraná Estimulante Nativa Lianescente 5 0,01 

Talisia esculenta (A. St.-Hil.) Radlk. Pitomba Frutífera Nativa Arbóreo 40 0,09 

SAPOTACEAE 

Manilkara zapota (L.) P. Royen Sapotilha Frutífera Exótica Arbóreo 20 0,11 

Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. Abiu Frutífera Nativa Arbóreo 85 0,67 
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Tabela 4. Levantamento dos recursos de agrobiodiversidade vegetal, com informações sobre o uso principal, a origem, o hábito de crescimento, a 

frequência absoluta (FA) e a abundância relativa (AR) de espécies registradas em 20 quintais agroflorestais estabelecidos na BR 174, Km 

21, em agrossistemas do Assentamento Tarumã-mirim, Ramal do Pau-rosa, em Manaus, AM. Nc – Não contabilizado. (Cont.) 

 

Família/Nome científico Nome popular Uso principal Origem Hábito 
FA AR 

--------- (%) --------- 

SAPOTACEAE 

Pouteria macrophylla (Lam.) Eyma Cutite Frutífera Nativa Arbóreo 5 0,01 

SIPARUNACEAE 

Siparuna guianensis Aubl. Capitiú Repelente Nativa Arbustivo 5 Nc 

SOLANACEAE 

Capsicum chinense Jacq. Pimenta-ardosa Condimentar Nativa Arbustivo 35 Nc 

Capsicum frutescens L. Pimenta-malagueta Condimentar Nativa Arbustivo 20 Nc 

Lycopersicon esculentum Mill. Tomate Olerácea Exótica Arbustivo 5 Nc 

Physalis angulata L. Camapu Medicinal Nativa Herbáceo 5 Nc 

Solanum sessiliflorum Dunal Cubiu Olerácea Nativa Arbustivo 65 Nc 

TALINACEAE 

Talinum esculentum Hedw. Caruru Condimentar Nativa Herbáceo 25 Nc 

URTICACEAE 

Pourouma cecropiifolia Mart. Mapati Frutífera Nativa Arbóreo 20 0,04 

VERBENACEAE 

Duranta repens L. Pingo-de-ouro Ornamental Nativa Arbustivo 5 Nc 

Lippia alba (Mill.) Br. ex Britton & P. Wilson Erva-cidreira Medicinal Nativa Arbustivo 50 Nc 

VERBENACEAE 

Lippia origanoides Kunth Salva-de-marajó Medicinal Nativa Arbustivo 25 Nc 

Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl Rinchão Medicinal Nativa Arbustivo 10 Nc 

Aloe vera (L.) Burm. f. Babosa Medicinal Exótica Herbáceo 10 Nc 
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Tabela 4. Levantamento dos recursos de agrobiodiversidade vegetal, com informações sobre o uso principal, a origem, o hábito de crescimento, a 

frequência absoluta (FA) e a abundância relativa (AR) de espécies registradas em 20 quintais agroflorestais estabelecidos na BR 174, Km 

21, em agrossistemas do Assentamento Tarumã-mirim, Ramal do Pau-rosa, em Manaus, AM. Nc – Não contabilizado. (Cont.) 

  

Família/Nome científico Nome popular Uso principal Origem Hábito 
FA AR 

--------- (%) --------- 

ZINGIBERACEAE 

Alpinia purpurata (Vieill.) K. Schum. Alpínia Ornamental Exótica Herbáceo 5 Nc 

Alpinia zerumbet (Pers.) B.L. Burtt & R.M. Sm.  Vindicá Medicinal Exótica Herbáceo 10 Nc 

Zingiber officinale Roscoe Mangarataia Medicinal Exótica Herbáceo 30 Nc 

Categoria de uso: Cobs = Cobertura do solo. 
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Concordando com a afirmação de que os agricultores familiares são importantes 

mantenedores da variabilidade genética de plantas cultivadas e que os quintais são verdadeiros 

espaços de conservação dos recursos vegetais e importantes bancos de germoplasma (Guarim 

Neto e Amaral 2012; Santilli 2012), os dados obtidos evidenciaram uma elevada riqueza de 

recursos de agrobiodiversidade preservados nos quintais agroflorestais visitados. Na área 

pesquisada, uma média de 59 espécies por quintal foi registrada (Figura 4).  

 
Figura 4. Riqueza de espécies vegetais registradas em 20 quintais agroflorestais estabelecidos 

na BR 174, Km 21, em agrossistemas do Assentamento Tarumã-mirim, Ramal do Pau-

rosa, em Manaus, AM. 

 

Os quintais com menor número de espécies vegetais estão presentes nos agrossistemas 

8, 9, 15 e 20 e é possível que esta menor riqueza esteja relacionada com o perfil da produção e 

com a ocupação principal dos agricultores destas propriedades. Por exemplo, foi verificado que 

nos agrossistemas 15 e 20, a atividade produtiva principal do sítio não é desenvolvida nos 

quintais, mas sim, a horticultura com enfoque na comercialização. No agrossistema 8, onde o 

menor valor de riqueza de espécies foi levantado, trata-se de um domicílio onde a agricultura 

não é a principal atividade, mas apenas um complemento ao trabalho assalariado praticado 

externamente.  

Por outro lado, os agrossistemas 2, 3, 11 e 13, com elevada riqueza de espécies, são 

representativos de agricultores que buscam diversificar o conjunto de espécies no quintal, seja 

pela maior ênfase na oferta variada de frutas, seja pela afinidade paisagística ou, mais 
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especificamente, como o interesse por hortaliças e plantas medicinais, o que amplia o número 

de espécies registradas.  

No agrossistema 2, o quintal apresenta alta riqueza em espécies frutíferas pela ênfase na 

comercialização de produtos que é dada pelo agricultor, que possui um ponto de venda direta 

da produção da safra posicionado na entrada do seu lote. O agrossistema 11 segue uma 

tendência aproximada, também concedendo especial atenção sobre a diversificação dos quintais 

visando o mercado, porém o destino da produção é a feira da própria comunidade. Enquanto 

que no agrossistema 3, além da comercialização da produção do quintal, feita em menor escala 

que em 2, a prioridade é a oferta diversificada de alimentos à família. Sob outra perspectiva, o 

agrossistema 13 apresentou uma variedade muito grande de plantas ornamentais e medicinais, 

revelando uma característica particular de seus moradores sobre embelezamento da propriedade 

e a disponibilidade de plantas para o preparo de remédios caseiros para uso próprio.  

Estes resultados concordam conceitualmente com a definição de agrobiodiversidade 

vegetal, que considera a intervenção do homem sobre os ecossistemas. Onde, por meio de sua 

inventividade e criatividade na interação com o ambiente natural, praticam o manejo, o cultivo 

e a seleção das espécies de importância agrícola, priorizando suas plantas de interesse e que, 

por isso, são preservadas nos agrossistemas (Santilli 2012). Ao considerar um agrupamento 

para a riqueza de espécies dos quintais pesquisados, verifica-se que metade deles apresenta 

entre 50 e 70 espécies, 20 % mais de 70 espécies vegetais e que apenas 5 % menos de 40 

espécies (Figura 5). 
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Figura 5. Histograma da distribuição de classes representativas da riqueza de espécies vegetais 

registradas em 20 quintais agroflorestais estabelecidos na BR 174, Km 21, em 

agrossistemas do Assentamento Tarumã-mirim, Ramal do Pau-rosa, em Manaus, AM. 

 

A alta diversidade de espécies também é notada ao nível de famílias botânicas e no 

levantamento efetuado nos quintais do ramal do Pau-rosa, foram listadas 70 delas (Figura 6).  

 
Figura 6. Famílias botânicas com maior número de espécies registradas em 20 quintais 

agroflorestais estabelecidos na BR 174, Km 21, em agrossistemas do Assentamento 

Tarumã-mirim, Ramal do Pau-rosa, em Manaus, AM. 

  

A família Fabaceae é a que possui maior número de espécies, com 36 táxons, três vezes 
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alta variedade de espécies de Fabaceae pode ser relacionada às características de “múltiplo uso”, 

que é relatada para muitas espécies da família, bem como com a importância desta família de 

plantas na Amazônia, devido ao seu grau de adaptação ao seu ambiente tropical de origem e 

elevado número de espécies. Contudo, é a terceira maior família botânica entre as angiospermas 

(Freitas et al. 1989; Souza, 2010; 2012), classificando-se após Orquidaceae e Asteraceae. 

As demais famílias com número destacável de espécies apresentam alguns táxons 

tradicionalmente estabelecidos na agricultura mundial, como é o caso da família Rutaceae, que 

apresenta 11 táxons, com uma grande variedade de citros. Já nas famílias Arecaceae, Lamiaceae 

e Myrtaceae, com 10 espécies cada, a relevância é dada às palmeiras amazônicas, aos 

fitoterápicos e também às fruteiras de elevada apreciação, como o araçá-boi (Eugenia stipitata), 

a goiaba (Psidium guajava), a jabuticaba (Myrciaria cauliflora) e o jambo (Syzygium 

malaccense). Da família Euphorbiaceae, com nove espécies, o destaque é para o seu significado 

como fonte primordial de amido dos ameríndios – a mandioca (Manihot esculenta), seguida da 

família Asteraceae, com sete espécies, Rubiaceae com seis espécies e Solanaceae com cinco 

espécies. Juntas, estas famílias englobam 46% das espécies presentes nos quintais agroflorestais 

do ramal do Pau-rosa. 

No elenco das 241 espécies encontradas nos quintais agroflorestais pesquisados, os açaís 

(Euterpe oleraceae e E. precatoria), o cupuaçu (Theobroma grandiflorum) e a manga 

(Mangifera indica) foram as mais frequentes e encontradas em todas as propriedades (Tabela 

5). As duas espécies de açaí foram consideradas como um único nome popular, em função da 

facilidade para realização das estimativas de abundância conduzida pela contagem de 

indivíduos durante o levantamento florístico. Entre estas três espécies presentes em todos os 

quintais, o cupuaçu e o açaí destacam-se como espécies-chave para geração de renda das 

propriedades familiares, já que estão entre os produtos mais comercializados pelos agricultores. 

Por outro lado, a manga representa um importante papel para a complementação da dieta das 

famílias e de criação de animais devido à afinidade dos agricultores pela fruta, além de servir 

ao sombreamento e ao preparo de xaropes (Almeida e Gama 2014). 
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Tabela 5. Espécies vegetais mais frequentes em 20 quintais agroflorestais estabelecidos na BR 

174, Km 21, em agrossistemas do Assentamento Tarumã-mirim, Ramal do Pau-rosa, em 

Manaus, AM. 

Nome científico Nome popular Frequência (%) Origem 

Euterpe spp.*1 Açai 100 Nativa 

Theobroma grandiflorum Cupuaçu 100 Nativa 

Mangifera indica Manga 100 Exótica 

Bactris gasipaes Pupunha 95 Nativa 

Cocos nucifera. Coco 95 Exótica 

Inga edulis Ingá-cipó 95 Nativa 

Citrus sinensis Laranja-doce 95 Exótica 

Persea americana Abacate 95 Exótica 

Syzygium jambolanum Azeitona-preta 95 Exótica 

Nephelium lappaceum Rambutã 90 Exótica 

Bertholletia excelsa Castanha 90 Nativa 

Rollinia mucosa Biribá 90 Nativa 
*1 – Corresponde a soma de indivíduos de Euterpe oleracea e E. precatoria. 

 

As fruteiras exercem papel extremamente relevante para os agricultores familiares 

mantenedores dos quintais agroflorestais devido a sua importância para a segurança alimentar 

e geração de renda (Vieira et al. 2012). Além disso, são demasiadamente apreciadas pelo seu 

sabor pelas populações rurais. As três espécies mais frequentes neste estudo são comuns nos 

quintais amazônicos e outros estudos também relatam sua predominância nos levantamentos 

(Major et al. 2005; Semedo e Barbosa 2007; Almeida e Gama 2014; Fraser 2011; Vieira et al. 

2012; Lins et al. 2015). 

O rambutã (Nephelium lappaceum) é outra espécie com relevante importância local, 

com 90 % de frequência de ocorrência nos quintais (Tabela 5), cujo cultivo destaca-se nos 

agrossistemas do ramal do Pau-rosa pela contribuição na geração de renda e como fonte 

alimentar das famílias. Trata-se de uma espécie exótica de introdução relativamente recente, 

bem adaptada à região, que cada vez mais ganha espaço nos quintais pelo aumento de demanda 

no mercado consumidor da metrópole. O lote com 1000 unidades de frutos de rambutã é 

vendido em média por R$ 130,00, diretamente na propriedade. Esta fruteira é a principal cultura 

do quintal do agrossistema 1, cuja produção atingiu 30 mil frutos na última safra.  

Não há dúvida que a prioridade de cultivo de espécies geradoras de renda, ilustradas 

aqui pelo açaí, cupuaçu e rambutã, é definida pela facilidade de escoamento de sua produção 

para um mercado consumidor próximo, de fácil acesso, de rápido crescimento e pouco 

competitivo (a demanda de frutos é maior do que a oferta, resultando em preços altos). De 

acordo com Kabir et al. (2016), a qualidade e a proximidade de estradas de acesso ao comércio 

são fatores geralmente considerados sobre a composição de espécies dos quintais, pois, 
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dependendo de suas condições, podem levar a um aumento do número de espécies comerciáveis 

e a introdução de espécies exóticas.  

Visando o melhor aproveitamento dos agrossistemas, as espécies mais frequentes 

encontradas neste estudo podem ser utilizadas como componentes principais na implantação ou 

otimização de sistemas agroflorestais na Amazônia, aproveitando a afinidade dos agricultores 

e adaptabilidade às condições edafoclimáticas da região. Neste sentido, áreas em pousio, 

abandonadas ou com baixa densidade de plantas, seriam melhor aproveitadas com o objetivo 

de melhorar o uso do solo, garantir a produção de alimentos para o autoconsumo e promover a 

geração de renda sobre a venda dos excedentes (Almeida e Gama 2014): 

Diferindo do ambiente natural, a composição do arranjo das espécies que constituem os 

quintais agroflorestais tem proporção quase equivalente entre espécies nativas e exóticas. 

Ressalta-se que os recursos da agrobiodiversidade vegetal, manejada pelos agricultores de toda 

parte, reúnem um conjunto de espécies que constituem a base alimentar da humanidade e que 

foi definido ao longo da civilização, cumprindo etapas de domesticação de cultivos. Assim, 

quanto à origem, 112 das espécies encontradas são exóticas (46 %) e 129 espécies (54 %) são 

nativas dos ecossistemas brasileiros ou do bioma Amazônia. Esta distribuição proporcional 

também se reproduz entre as 30 espécies que foram registradas em mais da metade dos quintais, 

onde 13 delas são exóticas, enquanto que 17 são nativas. 

De acordo com Sivieiro et al. (2011) e Almeida e Gama (2014), o elevado número de 

espécies exóticas nos quintais é atribuído à influência da imigração na região. Semedo e 

Barbosa (2007) argumentam que a migração pode causar mudanças no uso dos recursos da 

agrobiodiversidade regionais por meio da incorporação de espécies exóticas à agricultura 

praticada localmente. Contudo, o fator migração não pode ser considerado para explicar a alta 

proporção de espécies exóticas neste estudo, pois os agricultores da área de estudo são 

predominantemente do Amazonas. No entanto, em função da fácil comunicação entre o ramal 

do Pau-rosa e a cidade, assim como o intenso fluxo de pessoas na região, facilitado pelas boas 

condições de acesso, o intercâmbio de influências e propágulos podem explicar a originalidade 

das espécies (Damasceno e Barbosa 2008; Florentino et al. 2007), sobretudo para as espécies 

ornamentais, que apresenta 67% de espécies exóticas.  

A maior parte das espécies vegetais dos quintais agroflorestais analisados apresenta uma 

frequência muito baixa, ou seja, são espécies pontuais nos quintais, cujo cultivo ou manutenção 

é definido pelo agricultor a partir das preferências intrínsecas aos membros da família e do 

perfil da produção do agrossistema. Assim, das 241 espécies vegetais registradas, 117 delas (49 

%) estão presentes somente em um ou dois quintais, isto é, uma frequência de ocorrência de até 
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10 % (Figura 7), enquanto outras 32 foram registradas em três ou quatro quintais, o que 

evidencia a variabilidade dos quintais (Major et al. 2005). 

 
Figura 7. Classes representativas da frequência de ocorrência de espécies vegetais registradas 

em 20 quintais agroflorestais estabelecidos na BR 174, Km 21, em Agrossistemas do 

Assentamento Tarumã-mirim, Ramal do Pau-rosa, Manaus, AM. 

 

De acordo com Clement et al. (2001), em estudos de quintais na região do alto rio 

Solimões, observou-se que dentre as 47 espécies de fruteiras registradas, 11 (23%) foram 

encontradas em apenas um ou dois quintais, de um grupo de onze analisados. Por outro lado, 

aproximadamente quatro das 47 espécies frutíferas foram frequentes em mais de 80 % dos 

quintais analisados. 

Seguindo esta tendência de baixa frequência com que a maioria das espécies se 

apresenta, 211 espécies (88%) foram registradas em até 50% dos quintais, restando então, 

apenas 30 espécies mais frequentemente encontradas e que estão presentes em mais da metade 

dos quintais. Destas, apenas nove espécies (4%) são encontradas em quase todos os quintais 

(frequência > 90%). Estas espécies são, em sua totalidade, frutíferas, o que reforça a 

importância destas para a segurança alimentar das famílias e sua adicional relevância quanto à 

geração de renda (Clement et al. 2001; Florentino et al. 2007).  

O açaí e o cupuaçu são espécies que além de estarem presentes em todos os quintais 

analisados, também são as que apresentam maior abundância, com 3687 e 2369 indivíduos 

registrados, respectivamente (Figura 8). A manga, que também ocorre em 100% dos quintais, 

está entre as dez espécies mais abundantes, com 488 indivíduos. Comparativamente o porte dos 
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indivíduos adultos de manga é muito mais dominante que os de açaí e cupuaçu, o que 

possivelmente afeta sua abundância. 

 

 
Figura 8. Espécies mais abundantes registradas em 20 quintais agroflorestais estabelecidos na 

BR 174, Km 21, em agrossistemas do Assentamento Tarumã-mirim, Ramal do Pau-rosa, 

em Manaus, AM. 
*1 – Corresponde a soma de indivíduos de Euterpe oleracea e E. precatoria. 

 

As espécies mais abundantes também apresentam relação com aquelas mais 

comercializadas pelos agricultores. Em quintais orientados à comercialização, a escolha das 

espécies é determinada pela demanda de mercado (Abdoellah et al. 2006), bem como o número 

de indivíduos que serão cultivados. Dentre estas espécies, o açaí, o cupuaçu, a pupunha (Bactris 

gasipaes), o umari (Poraqueiba sericea), o rambutã e o tucumã (Astrocaryum aculeatum) são 

importantes na geração de renda e possuem grande demanda, sendo frequentemente vendidos 

in natura ou processadas minimamente em forma de polpa, como o cupuaçu. 

A importância econômica e alimentar destas espécies estimula a expansão de seus 

cultivos com o objetivo de aumentar a rentabilidade da propriedade, assim como a oferta de 

alimentos, já que são produtos altamente apreciados pelos consumidores e pelos próprios 

agricultores. Contudo, é preciso que se preserve ao máximo a função de produção de alimento 

para o autoconsumo dos quintais agroflorestais em contraponto ao cultivo intensivo crescente 

observado nos quintais comerciais, que tendem a reduzir a diversidade de espécies em 

detrimento de um grupo reduzido de espécies, com número elevado de indivíduos. E assim, 
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visar a manutenção da sustentabilidade ecológica e econômica deste sistema agroflorestal 

tradicional (Abdoellah et al. 2006). 

Das 241 espécies vegetais registradas nos quintais agroflorestais do ramal do Pau-rosa, 

as categorias com maior número de espécies foram as frutíferas, com 88 espécies (36 %); 

seguida pelo grupo de espécies de uso ornamental, com 49 espécies (20 %), pelas medicinais, 

com 46 espécies (19 %) e pelas oleráceas, com 13 espécies (5 %) (Figura 9). Outras 45 espécies 

são destinadas a outros usos, como: condimentar, com 12 representantes; madeireiro, com 10; 

sombreamento, com quatro; para preparo de solução repelente de insetos e adubação verde, 

com três espécies cada; para uso místico, extração de látex, como estimulante e para consumo 

alimentar (o milho e a cana-de-açúcar), com duas espécies cada um, e como preparação de 

utensílios, forragem, aproveitamento da essência, cobertura do solo e cerca viva, com uma 

espécie cada. 

 
Figura 9. Classificação do uso principal das espécies vegetais registradas em 20 quintais 

agroflorestais estabelecidos na BR 174, Km 21, em agrossistemas do Assentamento 

Tarumã-mirim, Ramal do Pau-rosa, em Manaus, AM. 

 

O destaque apresentado pelo conjunto de espécies frutíferas (88 táxons) corrobora com 

a conclusão de Lourenço et al. (2009), que afirmam que as fruteiras apresentam papel 

fundamental na composição dos quintais, destacando-se como um dos principais componentes. 
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O elevado número de fruteiras expressa alta relevância do ponto de vista da qualidade da 

alimentação, pois podem fornecer vitaminas e minerais, por meio da oferta de frutas e, 

consequentemente, promover o bem-estar dos mantenedores destes sistemas (Trinh 2003). 

De acordo com Semedo e Barbosa (2007), o cultivo das espécies frutíferas pode 

contribuir com a suplementação alimentar das populações de baixa renda. E que a diversificação 

da oferta de frutas proporciona melhores efeitos nutricionais em comparação aos cultivos 

restritos a poucas espécies. Ainda nesta perspectiva, as fruteiras promovem um reforço na 

alimentação, especialmente, das crianças (Coomes e Ban 2004). Por outro lado, o papel dos 

quintais agroflorestais, marcadamente compostos por espécies frutíferas, vai além do 

fornecimento de alimentos. Este levantamento evidencia que estes sistemas produtivos 

funcionam, também, como fonte de germoplasma vegetal por comportar esta alta diversidade 

de espécies (Eichemberg et al. 2009). 

As plantas ornamentais exibiram alta diversidade nos quintais, onde ocupam, 

principalmente, a frente da residência das propriedades, as trilhas e caminhos, e as cercas que 

delimitam a parte frontal dos lotes. Estas plantas apresentam importante significado para os 

moradores no sentido de embelezamento de seus domicílios, onde a ornamentação está 

relacionada ao zelo das famílias com os seus imóveis. Estas plantas fornecem valor estético às 

propriedades baseado nas características físicas da beleza. Às vezes, também tem importância 

simbólica para os agricultores, como a espada-de-são-jorge (Sansevieria trifasciata), à qual é 

atribuída a capacidade de proteger contra a inveja e o “mau-olhado”, uma crença popular 

amplamente disseminada na sociedade brasileira (Hurrel 2016). 

As plantas ornamentais são cultivadas especialmente pelas mulheres, que demonstram 

maior envolvimento, interesse e preocupação com a estética de suas residências (Eichemberg 

et al. 2009). Assim, as mulheres, que normalmente se dedicam mais as tarefas domésticas e 

cuidados com a horta para uso familiar, cuidam também das plantas ornamentais.  

Esta categoria apresenta em sua maioria (67%) espécies exóticas no seu conjunto, um 

índice alto para a região mais biodiversa do planeta. Isto evidencia a limitada atenção dada às 

espécies amazônicas com potencial para ornamentação, como as helicônias e as bromélias. 

Além disso, o cultivo de espécies ornamentais exóticas pode representar uma fonte de espécies 

invasoras ao bioma em questão (Hurrel 2016). 

A categoria de plantas medicinais apresentou razoável número de espécies. A 

diversidade de espécies medicinais está relacionada, geralmente, à indisponibilidade de 

tratamento médico do local de estudo. Neste caso, o ramal do Pau-rosa pode ser considerado 

como uma zona bem servida por este tipo de assistência. Há um posto médico em pleno 
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funcionamento e que, segundo os moradores, atende a demanda da comunidade. Mesmo assim, 

os agricultores mantêm em seus quintais uma alta diversidade de plantas medicinais, como 

forma de segurança, recorrendo ao atendimento profissional em situações mais graves. Além 

disso, sob outra perspectiva, em função da elevada idade dos moradores, o conhecimento sobre 

plantas medicinais, adquirido de gerações passadas é preservado nos quintais, especificamente 

nas hortas, espaços que comportam esta categoria de plantas. O que evidencia o quanto os 

quintais são importantes fontes de materiais vegetais para os mais diversos tratamentos de 

saúde.  

Mas é preciso que se criem maneiras de preservar este conhecimento, já que a 

perspectiva com relação à sucessão das propriedades familiares está ameaçada pelo êxodo rural 

dos jovens herdeiros. A tendência, baseada nas faixas etárias da população registradas nos 

imóveis pesquisados é que, caso os jovens sucessores não absorvam a cultura tradicional da 

utilização de plantas medicinais, a diversidade destas seja reduzida devido ao seu desuso, já que 

a recorrência ao posto de saúde e a medicamentos industrializados se intensificaria.  

Cumprindo o conceito de sistemas agroflorestais como modelos mistos de 

consorciamento de espécies onde o componente arbóreo está arranjado espacialmente e 

permanentemente, os quintais agroflorestais analisados apresentam um predomínio de árvores 

(Figura 10). Levando em consideração que na área de estudo os quintais apresentam média de 

15 anos e podem chegar a 33 anos de cultivo, é possível observar que os quintais estão em 

processo avançado de estabelecimento ou já estão estabelecidos em relação à sua arquitetura.  
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Figura 10. Hábito de crescimento das espécies vegetais registradas em 20 quintais agroflorestais 

estabelecidos na BR 174, Km 21, em agrossistemas do Assentamento Tarumã-mirim, 

Ramal do Pau-rosa, em Manaus, AM. 

 

A cobertura florestal permanente permite a compartimentação de estratos e cria nichos 

para as espécies cultivadas que apresentam menor porte. Assim, as plantas que constituem o 

componente arbustivo (57 espécies) e herbáceo (55 espécies), encontram o ambiente adequado 

para se estabelecerem, prosperar e produzir. De outro modo, as árvores também proporcionam 

o conforto térmico e sombra aos moradores, seja ao redor da casa, ou nos locais de lazer dentro 

do sítio (Abdoellah et al. 2006). Adicionalmente, o componente arbóreo pode servir de suporte 

e de tutoramento de espécies de hábito lianescente (5 espécies) ou trepadeiras (3 espécies), que 

ascendem algumas vezes até o dossel. 

As espécies arbustivas predominam sob o estrato arbóreo e estão dispostas por todo o 

terreno, com táxons destinados a vários usos, como: o grupo das frutíferas com destaque, por 

exemplo, para acerola (Malpighia emarginata), araçá-boi (Eugenia stipitata), pitanga (Eugenia 

uniflora), e amora (Rubus sp.); para ornamentação como o jasmin (Plumeria pudica), a papoula 

(Hibiscus rosa-sinensis), a mussaenda (Mussaenda erythrophylla) e a ixora (Ixora coccinea); 

para medicina tradicional, como a erva-cidreira (Lippia alba), o crajiru (Arrabidaea chica), 

pinhão-branco (Jatropha curcas), e a salva-de-marajó (Lippia origanoides), e para os 

condimentos como as pimentas (Capsicum spp.) e o urucum (Bixa orellana), de extrema 

relevância para a culinária típica da população rural da Amazônia. 

As plantas arbustivas possuem maior proximidade das casas, a zona central das 

atividades de um agrossistema, quando comparadas às plantas arbóreas. Isto se deve ao 
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predomínio de plantas que geralmente recebem os cuidados rotineiros das mulheres e 

necessitam de maior atenção em seus cultivos, embora sejam plantas encontradas em diversas 

áreas dos quintais, em função da presença das frutíferas neste grupo de alta importância 

nutricional para os agricultores.  

As espécies herbáceas possuem porte baixo e são encontradas com mais intensidade 

próximas às residências. Neste grupo, prevalecem as espécies do tipo medicinal, ornamental, 

as oleráceas e as condimentares, que são plantas geralmente cultivadas em canteiros, hortas, 

jardins e viveiros próximos às habitações, que necessitam de mais atenção e, na maioria das 

vezes, estão sob o cuidado das mulheres (Florentino 2007). 

Estes setores proporcionam uma maior garantia de sobrevivência e produção das plantas 

cultivada. Assim, podem, por exemplo, criar um ambiente favorável à germinação e ao 

desenvolvimento inicial de mudas. Ou, no caso das hortas, é comum a utilização de canteiros 

suspensos, com intuito de melhorar os cuidados sobre as plantas. Isto permite aumentar a 

luminosidade incidente sobre as plantas, protegê-las contra os animais domésticos, bem como 

facilitar o manejo e o controle de pragas e doenças (Siviero et al. 2011). 

Por outro lado, em propriedades onde há a presença de hortas comerciais nas margens 

dos quintais, raramente são encontradas espécies arbóreas de grande porte próximas a estes 

locais, devido ao sombreamento excessivo causado por estas plantas sobre as espécies de 

interesse econômico, o que sugere que os estratos da vegetação podem variar em função das 

necessidades e preferências dos agricultores (Abdoellah et al. 2006). Ou seja, o quintal é 

resultante da percepção da arquitetura paisagística daquele que o maneja, associado ao espaço 

disponível para o cultivo (Siviero et al. 2011). 

É possível perceber nos quintais agroflorestais de terra-firme analisados uma presença 

alta de espécies arbóreas distribuídas em toda extensão do quintal com certo distanciamento das 

casas (priorizando a segurança contra queda de galhos e manter animais peçonhentos distantes), 

enquanto que as plantas arbustivas e herbáceas são encontradas com maior proximidade das 

residências, em zonas mais abertas, com maior incidência de luz, em áreas de tamanhos 

menores, de fácil acesso e controle, que é o caso dos terreiros, hortas e jardins.  

 

Análise da diversidade de espécies lenhosas dos quintais agroflorestais 

 

Os quintais agroflorestais do Ramal do Pau-rosa apresentam alta variação no número de 

indivíduos lenhosos cultivados, que compreendem as plantas de hábito arbóreo, arbustivo e 
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lianescente. Nos 20 quintais analisados, observou-se uma amplitude que vai de 94 plantas, no 

quintal com menor abundância, a 3013 plantas no quintal com maior número de registros, sendo 

a média igual 785 indivíduos lenhosos por quintal. No total, foram registradas 15698 plantas 

nos 20 quintais. (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Abundância, Densidade (D), riqueza (S), índice de Shannon-Wiener (H’) e 

equitabilidade (J’) de espécies lenhosas registradas em 20 quintais agroflorestais 

estabelecidos na BR 174, Km 21, em agrossistemas do Assentamento Tarumã-mirim, 

Ramal do Pau-rosa, em Manaus, AM. 

Quintal Abundância D (indivíduos ha-1) S H’ J’ 

(1) 769 292 31 2,36 0,48 

(2) 2103 770 73 2,97 0,61 

(3) 953 313 68 3,17 0,65 

(4) 565 422 42 2,69 0,55 

(5) 3013 775 38 1,70 0,35 

(6) 1529 1019 54 2,56 0,52 

(7) 335 500 34 2,26 0,46 

(8) 147 277 27 2,89 0,59 

(9) 911 492 35 1,52 0,31 

(10) 531 399 35 1,98 0,40 

(11) 611 373 55 3,06 0,63 

(12) 209 327 42 3,01 0,62 

(13) 1107 714 63 3,17 0,65 

(14) 606 666 44 2,51 0,51 

(15) 256 800 33 2,54 0,52 

(16) 267 158 35 2,62 0,54 

(17) 448 503 41 2,33 0,48 

(18) 612 644 39 1,74 0,36 

(19) 632 308 44 2,72 0,56 

(20) 94 348 25 2,86 0,58 

Total 15698 - 133 - - 

Média 785 505 43 2,53 0,52 

Desvio padrão 714,95 226 13,25 0,49 0,10 

 

Considerando a contagem de plantas e a área aferida de cada quintal, a densidade (D) 

de indivíduos variou entre 158 e 1019 indivíduos ha-1, com uma média de 505 plantas ha-1 por 

quintal (Tabela 6). Em relação à riqueza de espécies (S), foi registrada uma média de 43 

espécies por quintal, sendo o número mínimo igual a 25 espécie e o máximo igual a 73 espécies 

lenhosas em cada unidade amostral (Tabela 6). 

Quanto ao índice de Shannon-Wiener (H’), os quintais foram considerados como 

altamente diversificados, com valor variando entre 1,52 e 3,17 e uma média de 2,53 (Tabela 6). 

Para comparação, o valor do índice obtido neste estudo pode ser contrastado com o estudo de 
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Vieira et al. (2012), que em levantamento florístico de espécies arbustivas e arbóreas, realizado 

em quintais de terra-firme de Roraima, obtiveram o valor do índice de Shannon entre 1,60 e 

2,77, e média de 2,21. Os valores deste índice geralmente variam entre 1,5 e 3,5 e, raramente, 

ultrapassam 4,5 (Mattsson et al. 2015). A principal função deste índice é evidenciar como está 

distribuída a população das espécies da unidade amostral analisada. Segundo Magurran (2013), 

o índice de Shannon-Wiener é uma medida de heterogeneidade e leva em consideração o grau 

de uniformidade na abundância de espécies. Assim, a diversidade máxima possível seria 

encontrada quando todas as espécies apresentassem o mesmo número de indivíduos.  

Neste estudo, a média calculada para este índice indica que, levando em consideração o 

conjunto de quintais, na média, há uma boa distribuição dos indivíduos lenhosos, priorizando a 

diversidade de espécies. Mas ao analisar pontualmente os quintais, é possível avaliar que os de 

número 5, 9 e 18 apresentam os menores valores para este índice e, portanto, deficiente 

distribuição das espécies. Enquanto que os quintais 2, 3, 11, 12 e 13 exibem os maiores valores 

para o índice e, consequentemente, melhor distribuição da abundância de cada espécie, não 

priorizando determinados cultivos, como nos casos anteriores. A análise do índice de Shannon 

(H’) é complementada pela análise da equitabilidade (J’), que revela com mais detalhes o perfil 

da produção das propriedades citadas acima. 

Para a equitabilidade (J’), a amplitude calculada variou entre 0,31, nos quintais menos 

equitativos, e 0,65 para os quintais mais equitativos, com uma média de 0,52 por quintal (Tabela 

6). Este índice é utilizado para medir a uniformidade da população estudada, por meio da razão 

entre a diversidade observada e a diversidade máxima (Pielou 1965; 1969). O valor pode variar 

de 0, nos quintais menos uniformes na distribuição da abundância das espécies, a 1, para os 

quintais mais equitativos, que exibem melhor distribuição de indivíduos entre as espécies, ou 

seja, que apresentam menor concentração de determinados táxons.  

Neste estudo, os quintais 5, 9 e 18 apresentaram os menores valores de equitabilidade 

(J’ ≤ 0,36) e isto está diretamente relacionado com o perfil da produção destes espaços, que 

priorizam o cultivo de açaí (Euterpe oleraceae e E. precatoria) voltado para a comercialização 

(Tabela 6). Assim, estes quintais apresentam um alto número de indivíduos destas espécies, 

resultando em uma baixa uniformidade na distribuição da abundância por espécies nos quintais. 

Estes quintais apresentam os baixos valores de riqueza (S ≤ 39), todos abaixo da média, o que 

evidencia a orientação da produção ao mercado e menor ênfase na diversificação. 

Das e Das (2005) registraram alta densidade de indivíduos em quintais do nordeste da 

Índia, que em média chega a 1535 indivíduos ha-1, e atribuíram este fato à presença em grande 

número de uma palmeira (Areca catechu) e várias espécies de bambu. Neste trabalho, a inclusão 
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de açaizeiros (Euterpe oleracea e E. precatoria) também causou efeitos sobre a abundância dos 

quintais. O quintal 5 exibe alta densidade devido a este fato, já que o açaizeiro é uma palmeira 

e sua alta abundância é facilitada em função do número de elevado de indivíduos por touceira 

e da sua copa reduzida em comparação com outras espécies como a mangueira (Mangifera 

indica), o que permite muitos exemplares em espaço reduzido. 

Por outro lado, os quintais 2, 3, 11, 12 e 13 apresentaram os maiores valores de 

equitabilidade (J’ ≥ 0,65). Com exceção do quintal 2, estes quintais não apresentam prioridade 

de produção voltada para a comercialização. São diversificados e tendem a ter um equilíbrio na 

distribuição dos indivíduos de espécies. Deste grupo, os quintais 2, 3 e 13 também apresentam 

os maiores valores de riqueza (S) e os quintais 2 e 13 estão entre os mais abundantes. Ou seja, 

os quintais que exibem as maiores uniformidades de distribuição de espécies possuem riqueza 

muito próxima ou acima da média, que é de 43 espécies, variando entre 42 e 73 espécies quintal-

1. 

Major et al. (2005) sustentam que a dominância de espécies nos quintais acompanha o 

crescimento do grau de comercialização dos quintais em função da grande proporção das 

espécies de interesse comercial. Ou seja, quintais destinados à produção de alimentos para o 

autoconsumo são mais diversificados e menos dominados por certas espécies, em relação 

àqueles que destinam sua produção ao mercado.  

 Considerando a riqueza de espécies lenhosas em função da área dos quintais, foi 

observada uma fraca relação positiva entre o número total de espécies e a área dos quintais (r² 

= 0,20) (Figura 11). Por outro lado, foi observada uma relação negativa entre o número de 

número de espécies por hectare e a área dos quintais (r² = 0,79).  
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Fugra 11. Riqueza de espécies lenhosas e riqueza de espécies lenhosas por hectare (ha) em 

função da área de 20 quintais agroflorestais estabelecidos na BR 174, Km 21, em 

agrossistemas do Assentamento Tarumã-mirim, Ramal do Pau-rosa, em Manaus, AM. 

 

Assim, apesar do número de espécies aumentar em função da área, o número de espécies 

proporcional à área diminui, pois o aumento da riqueza é baixo em relação ao crescimento da 

área. Isto se deve à aproximação do limite do conjunto de espécies que compõem a 

agrobiodiversidade no local de estudo. Assim, mesmo que a área dos quintais seja expandida, 

a tendência é que a presença de certas espécies se reforce e que poucas espécies novas sejam 

registradas. Portanto, a expansão dos quintais não está muito ligada ao plantio de espécies 

diferentes, mas ao crescimento da abundância das espécies. Dessa maneira, foi verificada que 

à medida que há o aumento da área dos quintais, a abundância de indivíduos lenhosos também 

cresce (r² = 0,64, p < 0,01) (Figura 12). 
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Figura 12. Abundância de indivíduos lenhosos em função da área de 20 quintais agroflorestais 

estabelecidos na BR 174, Km 21, em agrossistemas do Assentamento Tarumã-mirim, 

Ramal do Pau-rosa, em Manaus, AM. 

 

De acordo com Das e Das (2005), o número de espécies levantadas nos quintais do 

nordeste da Índia está relacionado com a área, ou seja, os menores quintais apresentam as 

menores riquezas de espécie. Por outro lado, Abdoellah et al. (2006), em estudos em quintais 

na Indonésia, verificaram uma a baixa correlação entre o número de espécies e o tamanho dos 

quintais, sugerindo que o tamanho dos quintais provavelmente não é o principal fator que afeta 

a diversidade de espécies. Albuquerque et al. (2005), também encontraram baixa correlação 

entre o número de espécies e a área dos quintais. As análises dos quintais do ramal do Pau-rosa 

estão mais de acordo com estes dois últimos trabalhos, já que a diversidade de espécies nos 

quintais visitados é influenciada por outros diversos fatores, além dos seus tamanhos. 

Na Figura 13 é apresentada a curva de acúmulo de espécies ou curva do coletor, que 

exibe o registro de espécies novas após o levantamento em cada quintal. Foi constatado que 

entre os cinco primeiros levantamentos houve um alto crescimento da riqueza. Mas, a partir do 

sexto levantamento foi verificada redução na taxa de registros de novas espécies o que resulta 

na estabilização da curva entre os últimos quintais, com um total de 133 espécies lenhosas 

levantadas. Isto reforça o padrão de repetição das espécies entre os quintais e a baixa observação 

de novos táxons. Além disso, esta análise permite evidenciar a eficiência do esforço amostral, 

mostrando que o número de quintais levantados (n=20) foi suficiente para representar a riqueza 

da agrobiodiversidade vegetal de espécies lenhosas da área de estudo. 
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Figura 13. Curva de acúmulo de espécies lenhosas registradas em 20 quintais agroflorestais 

estabelecidos na BR 174, Km 21, em agrossistemas do Assentamento Tarumã-mirim, 

Ramal do Pau-rosa, em Manaus, AM. 

 

Na análise de agrupamento dos quintais agroflorestais do Ramal do pau-rosa em função 

das espécies lenhosas registradas foram observados três grupos que exibem diferentes perfis de 

produção agrícola, de diversidade de espécies lenhosas e de grau de comercialização (Figura 

14). Além disso, foi verificado o destaque de uma das propriedades dos demais grupos devido 

ao seu perfil singular (propriedade 5). A formação dos grupos demonstrou a influência do grau 

de comercialização e de subsistência da produção dos quintais sobre a composição de espécies 

do quintal, reforçando que os quintais podem ser destinados à geração de renda ou à segurança 

alimentar em função das prioridades das famílias, com efeitos variados sobre a 

agrobiodiversidade (Trinh et al. 2003). 
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Figura 14. Similaridade entre 20 quintais agroflorestais em função da composição de espécies 

lenhosas com base na distância de Bray-Curtis em agrossistemas na BR 174, Km 21, no 

Assentamento Tarumã-mirim, Ramal do Pau-rosa, em Manaus, AM. 

 

O grupo dos quintais 1, 2, 3, 11, 13 e 19 apresenta altos valores de índices de 

diversidade, baixa dominância e se caracteriza pela ênfase na produção de alimentos de forma 

diversificada, visando, de forma concomitante, o suprimento alimentar das famílias e a geração 

de renda por meio da comercialização. Os quintais 1 e 2, neste caso, demonstram certa 

dependência da comercialização de seus excedentes, que é feita em bancas montadas à frente 

das suas propriedades. Assim, a diversificação dos cultivos pode estar ligada com a questão 

comercial da produção agrícola, que oportuniza uma maior variedade de produtos, maior 

resiliência à sazonalidade, e, consequentemente, geração de renda por períodos mais longos 

durante o ano. 

Na análise de agrupamentos, o quintal de número 5 foi alocado separadamente dos 

demais grupos em função do seu alto valor do coeficiente de Bray-Curtis. Este quintal se 

diferencia de todos os outros pela área ocupada, a maior entre os quintais analisados (3,9 ha), e 

pelo seu perfil altamente comercial, cujo foco principal é a produção de açaí, fruteira com 1700 

indivíduos registrados (56% da abundância de espécies lenhosas do quintal). Esta produção é 

influenciada pela alta demanda, pela facilidade no escoamento da produção, que é feita em 

forma de polpa ou in natura, para o mercado de Manaus e, também, pela visão empreendedora 

dos sitiantes, que exercem atividade comercial na cidade. Este quintal apresenta riqueza de 

espécies abaixo da média (38 espécies), assim como um dos menores índices de diversidade e 
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equitabilidade (H’ = 1,70; J’ = 0,35). Ou seja, o perfil da produção deste quintal, nitidamente 

voltada ao mercado, é refletido claramente na análise da diversidade de espécies. 

Kabir e Webb (2009), afirmam que, entre os pesquisadores, a hipótese geral é que os 

quintais de subsistência exibem correlação positiva entre a área e riqueza de espécies. Enquanto 

que os quintais comerciais exibem associação negativa ou não exibem associação entre a área 

e o número de espécies, ou seja, quintais comerciais amplos priorizam um pequeno grupo de 

espécies destinadas ao mercado. 

O segundo grupo é composto pelos quintais 6, 9, 14, 17 e 18 que, comparados aos 

quintais do primeiro grupo, apresentam menores valores de índice de Shannon e de 

equitabilidade, e maior grau de comercialização da produção. Os valores de equitabilidade 

encontrados para estas unidades são iguais ou abaixo da média (J’ ≤ 0,52), o que evidencia 

maior concentração da abundância sobre determinadas espécies. Neste caso, a concentração se 

dá sobre os táxons mais rentáveis atualmente como o açaí e o cupuaçu. Assim, este agrupamento 

reforça que quanto maior a destinação da produção para o mercado, menor a diversidade de 

espécies dos quintais. 

Finalmente, os quintais 4, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 18 e 20 compõem o terceiro grupo, que 

se caracteriza pelas unidades menos diversificadas, pela presença de outras atividades geradoras 

de renda dentro dos agrossistemas e por quintais de tamanhos reduzidos. Neste grupo, os 

quintais recebem menores esforços e atenção quanto ao seu enriquecimento ou expansão, e 

assim, figuram como atividade agrícola complementar nos agrossistemas. Os seus 

mantenedores destinam a maior parte de seus esforços a outras atividades intensivas como a 

horticultura, a avicultura, ou à atividade comercial, por meio da administração de pequenos 

comércios de produtos em geral. 

 

Características químicas dos solos dos quintais agroflorestais e áreas adjacentes  

 

Em áreas de terra firme da bacia amazônica, predominam os solos tropicais não 

hidromórficos, que tem em comum a acidez elevada, a baixa fertilidade natural e são 

constituídos basicamente pelas diferentes classes de Latossolos e Argissolos. Na região, estas 

classes de solo ocupam 75 % da área total (Sanchez et al. 1982; Nicholaides et al. 1983). O 

Assentamento Tarumã-mirim e, mais especificamente, o Ramal do Pau-rosa ocupam uma 

extensa área de platô onde predominam a classe de solos Latossolo Amarelo distrófico, de 

textura argilosa ou muito argilosa. Esta classe de solo tem perfis profundos e bem drenados, 
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com boas propriedades físicas, além de elevada atividade biológica superficialmente. 

Entretanto, são solos muito intemperizados onde o mineral de origem, o argilito, representa 

menos de 4 % de material original preservado, tornando a caulinita a argila predominante. Além 

da elevada acidez, a maior limitação dos Latossolos Amarelos é a sua baixa capacidade de troca 

de cátions associada a níveis elevados de alumínio que podem ser restritivos ao 

desenvolvimento vegetal (RADAMBRASIL 1975; Ker 1997). 

No desenvolvimento das pesquisas, foi constatada uma grande variação da fertilidade 

do solo dentro de cada propriedade. Todos os agrossistemas visitados apresentam em comum 

as áreas de quintal e a reserva legal de floresta natural (n = 20). Uma parte possue também áreas 

de capoeira (n = 14), roçados (n = 4) e monocultivo (n = 3). As características químicas destes 

ambientes estão representadas na Tabela 7. 

 



63 

 

Tabela 7. Valores médios de nutrientes dos solos de quintais agroflorestais, florestas, capoeiras, roçados e monocultivos de 20 agrossistemas na 

BR 174, Km 21, no Assentamento Tarumã-mirim, Ramal do Pau-rosa, em Manaus, AM. 

Ambiente 

Variáveis 

pH 

(H2O) 

 Ca Mg Al H+Al K  P Fe Zn Mn  C MOS*1 

 ----------------------- cmolc kg-1 -----------------------  ------------------ mg kg-1 -----------------  ------ g kg-1 ----- 

Quintais (n = 20) 4,45  0,73 0,31 1,12 5,86 0,07  6,93 34,53 1,45 4,69  22,97 39,51 

Florestas (n = 20) 3,91  0,24 0,21 1,59 6,28 0,06  2,88 29,91 1,09 2,26  23,23 39,96 

Capoeiras (n = 14) 4,32  0,42 0,26 1,32 5,91 0,06  3,03 29,26 0,85 4,24  22,44 38,61 

Roçados (n = 4) 4,42  0,71 0,40 1,14 5,87 0,06  4,86 34,15 0,85 4,27  22,00 37,84 

Monocultivos (n = 3) 4,14  1,06 0,65 1,03 5,67 0,11  46,14 27,47 2,30 5,70  22,38 38,50 
*1 –  MOS = matéria orgânica do solo. 
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Desconsiderando-se os registros do histórico de fertilização química ou orgânica 

efetuado nos agrossistemas, todos os ambientes apresentam reação fortemente ácida com pH 

inferior a 5,0. Associado a acidez elevada, todas as determinações efetuadas para os teores de 

Al3+ nestes solos indicaram valores elevados que podem afetar diretamente a produção. Além 

disso, em todos os locais amostrados as determinações efetuadas classificam estes solos como 

distróficos, o que evidencia as suas baixas reservas nutricionais para os cultivos (Tabela 7). 

Desta forma, a agricultura praticada nestas áreas torna-se um grande desafio. Somente a adoção 

de modelos de produção sustentáveis e de práticas agroecológicas adaptadas ao ambiente 

tropical podem minimizar as adversidades decorrentes das limitações pedogenéticas inerentes 

da terra firme amazônica. 

Quanto aos estoques de matéria orgânica presentes nos solos analisados, em todos os 

ambientes os valores ultrapassaram 37 g Kg-1 (Tabela 7), classificando-os como teores 

orgânicos medianos de acordo Cochrane et al. (1984). Os teores medianos encontrados nestes 

solos sugerem um importante papel dos estoques orgânicos no aumento da capacidade de troca 

de cátions bem como das reservas de nutrientes essenciais para os cultivos. 

Considerando-se a disponibilidade de nutrientes essenciais analisados nos solos do 

ramal do Pau-rosa foi verificado que os teores de cálcio, magnésio e potássio são classificados 

como deficientes (Tabela 7) (Cochrane et al. 1984), o que quase sempre é visualizado na área 

por plantas que manifestam deficiência destes macronutrientes. Quanto ao fósforo, destacou-se 

a identificação de níveis medianos deste elemento nas áreas de monocultivo comparado a 

quintais, florestas, capoeiras e roçados onde os níveis deste elemento são baixos (Embrapa 

2009). A maior disponibilidade de fósforo nas áreas de monocultivos deve ser atribuída à 

fertilização mineral praticada pelos agricultores que optaram por esse sistema de produção, o 

que se reflete nos maiores níveis de cálcio, magnésio e potássio também encontrados, embora, 

como já mencionado, ainda em níveis de deficiência. 

Quanto a disponibilidade dos micronutrientes ferro, zinco e manganês, foi verificado 

que nos quintais e roçados visitados os teores de ferro são medianos, ao passo que na floresta, 

capoeira e nos monocultivos são baixos (Tabela 7). Em todos os ambientes a disponibilidade 

de manganês foi muito baixa. Para o zinco, foram verificados teores superiores a 2,2 mg kg-1 

nas áreas de monocultivos, classificados como de alta disponibilidade (Embrapa 2009), em 

contraponto aos sistemas de quintais e florestas onde os níveis verificados foram baixos e nas 

áreas de capoeiras e roçados onde foram muito baixos. 

Considerando-se o pH do solo é possível verificar que a maior variação encontrada 

ocorreu em áreas de monocultivos (Figura 15a), resultado da adição de fertilizantes e corretivos 
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minerais, de forma desigual entre estas áreas. Ou seja, é possível que os monocultivos 

apresentem manejos diferenciados sob o ponto de vista de intensidade de adubação. Exceto o 

ambiente de floresta, onde a acidez do solo apresentou-se como extremamente elevada, com 

valor médio de pH inferior a 4,0, houve muita similaridade na acidez do solo nos ambientes de 

capoeira, quintais e roçados. 

As observações entre os ambientes, para a disponibilidade de cálcio e magnésio, foram 

similares (Figura 15b,c), ou seja, as maiores variações são encontradas nas áreas de 

monocultivos. Nos outros sistemas, onde o cálcio e o magnésio são recursos escassos, há um 

incremento de disponibilidade destes elementos na sequência floresta < capoeira < quintal < 

roçado. Os roçados, quintais e capoeiras são áreas que, geralmente, passam por processos de 

corte e queima, cujos efeitos podem ser refletidos sobre o pH e nos teores de nutrientes. Neste 

caso, os roçados passaram por este processo há pouco tempo e, por isso, apresentam os maiores 

valores.  

Menezes et al (2008) verificaram que o pH e os teores de Ca2+ e Mg2+ foram mais 

elevados nos solos dos sistemas agroflorestais que naqueles de floresta adjacentes. Enquanto 

que Junqueira et al. (2016) verificaram que os solos de quintais em solos antropizados 

(conhecidos como terra preta de índio) apresentam, entre outros parâmetros químicos, maiores 

valores de pH e Ca2+ em comparação aos roçados adjacentes nos mesmos solos.  

Alfaia et al. (2004) em estudos no norte de Rondônia, verificaram que os sistemas 

agroflorestais apresentaram níveis mais elevados de cálcio e magnésio quando comparados com 

as áreas de pastagem e floresta primária. Estas áreas passaram por processo de corte e queima, 

e que 10 anos depois os efeitos desta prática ainda foram detectados sobre o incremento destes 

macronutrientes. De acordo com Menezes et al. (2008), o processo de corte e queima pode 

prover nutrientes, entre eles o cálcio e o magnésio, por meio das cinzas depositadas sobre o 

solo. Neste sentido, os sistemas agroflorestais possuem a capacidade de manter os níveis de Ca 

e Mg nos solos após as atividades de corte e queima para implantação do sistema (Alafaia et al. 

2004).  

As variações observadas para os níveis de Al3+ no solo (Figura 15d), obedecem a uma 

lógica inversa da disponibilidade de nutrientes essenciais, ou seja, onde os menores níveis de 

cálcio, magnésio e potássio são encontrados é também onde o alumínio trocável apresenta-se 

em níveis mais elevados. Assim, no solo da floresta tropical os teores de Al3+ são muito 

elevados comparados aos diferentes sistemas de cultivo aqui avaliados. Dentre as características 

químicas do solo apresentadas a acidez trocável também foi elevada nos diferentes ambientes, 

exceto nos monocultivos (Figura 15e), onde foi verificada uma pequena variação nos níveis de 
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acidez trocável, o que sugere que a adição de fertilizantes e corretivos contribui para a ocupação 

dos pontos de trocas das partículas do solo com nutrientes essenciais, reduzindo a retenção de 

hidrogênio e alumínio. 

Especificamente para o potássio é possível afirmar que o seu padrão de disponibilidade 

nas áreas de monocultivos apresentou maior amplitude entre os valores obtidos, embora o valor 

mediano seja igual ou muito próximo dos de outros ambientes pesquisados, que apresentaram 

menor variação que as áreas de monocultivos (Figura 15f). Contudo, foi evidenciado que em 

todos os sistemas este é um elemento que necessita de um maior incremento, já que o potássio 

desempenha papel metabólico indispensável no desenvolvimento vegetal, pois atua nos 

processos respiratórios, na fotossíntese, na abertura e fechamento de estômatos e no transporte 

de íons e moléculas na planta (Marschner et al., 1990a) e, assim como os outros nutrientes 

essenciais, seu baixo suprimento condiciona negativamente a produtividade dos cultivos. 

Alfaia et al. (2004) verificaram, ao comparar a fertilidade de solos de sistemas 

agroflorestais e pastagens, que os níveis baixos de potássio são atribuídos à exportação de 

nutrientes pelas consecutivas colheitas de frutas. O que evidenciou que estes sistemas 

necessitavam de reposição deste nutriente e, provavelmente, mostrariam resposta positiva à 

fertilização potássica. Assim, os níveis deficientes de potássio dos solos dos quintais do ramal 

do Pau-rosa também podem ser atribuídos às exportações de nutrientes, visto a grande 

diversidade de fruteiras registrada nestes sistemas.  
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Figura 15. Concentrações de pH (a), Cálcio (b), Magnésio (c), Alumínio (d), Acidez trocável 

(e) e Potássio (f), em quintais agroflorestais (Qnt), floresta (Flr), capoeiras (Cap), roçados 

(Roç) e monocultivos (Mon) em agrossistemas na BR 174, Km 21, no Assentamento 

Tarumã-miri 
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m, Ramal do Pau-rosa, em Manaus, AM. 

 

Muitos pesquisadores consideram que os dois principais nutrientes que limitam a 

produção vegetal nos trópicos são o nitrogênio e o fósforo (Cravo 1990). De fato, nos ambientes 

de floresta, capoeira e roçados, as variações observadas para a disponibilidade de fósforo foram 

mínimas já que este elemento foi determinado em concentrações próximas ou abaixo de 10 mg 

kg-1 (Figura 16a), o que revela estoques deficientes para manutenção da produtividade dos 

cultivos. Embora ainda baixo, os valores verificados nos quintais foram superiores a estes 

ambientes citados. 

Contrariamente, nos locais amostrados com áreas de monocultivo de banana, laranja e 

coco, a correção do solo feita com fertilizantes fosfatados explica a elevada disponibilidade de 

fósforo no manejo de culturas agrícolas que visam o mercado. Os resultados verificados aqui 

sugerem que no conjunto de módulos de produção presentes no agrossistema alguma atenção 

ao suprimento de fósforo para os cultivos deva ser dada. 

Pinho et al. (2011) verificaram níveis superiores de P e K em quintais agroflorestais 

quando comparados à vegetação nativa adjacente. Além disso, afirmam que os níveis de P estão 

relacionados ao histórico da ocupação humana dos agrossistemas. Dessa maneira, a 

concentração de P aumenta de acordo com a idade dos quintais, embora numa mesma classe de 

idade sejam encontradas grandes variações. Estas variações ocorrem devido aos diferentes 

padrões de manejo dos quintais ao longo do tempo. O padrão da deposição material descartado 

contendo nutrientes, a forma de manejo da vegetação, a introdução e manutenção de espécies, 

e o número de moradores, são fatores que contribuem com a heterogeneidade das características 

dos solos dos quintais. 

A adição de matéria orgância, via deposição de restos vegetais, como casca de frutos de 

cupuaçuzeiro (Theobroma grandiflorum) e folhas de pupunheira (Bactris gasipaes), e sua 

posterior mineralização, podem ser uma alternativa para o fornecimento de N, P e K (Alfaia et 

al. 2004). Neste sentido, é possível que os níveis mais elevados de K e P, verificados nos solos 

dos quintais do ramal do Pau-rosa em relação aos outros ambientes, seja resultante da deposição 

da matéria orgânica gerada pelas atividades de poda, capina e varrição, com posterior amontoa 

da biomassa, dos terreiros e quintais, ou pela utilização do produto da compostagem de restos 

vegetais, práticas comuns entre os agricultores para a adubação orgânica do sistema. Os 

sistemas agroflorestais podem enriquecer nutricionalmente as camadas superficiais do solo pelo 

incremento de biomassa e disponibilizar nutrientes provenientes das camadas mais profundas 

pelo processo da ciclagem de nutrientes (Fávero et al. 2008). 
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Contudo, as concentrações de N, P e K ainda são consideradas deficientes nos solos dos 

quintais analisados, o que indica que a exportação de nutrientes supere esta incorporação do 

material vegetal. Por outro lado, é possível que a concentração de P nos solos dos quintais do 

ramal do Pau-rosa se intensifique ao longo do tempo, caso as estratégias de adição de matéria 

orgânica ao solo sejam mantidas ou ampliadas. 

A disponibilidade de ferro nos solos analisados não diferiu consideravelmente entre os 

diferentes sistemas (Figura 16b), com as menores medianas sendo observadas no solo com 

cobertura florestal e de monocultivos. A disponibilidade de zinco, por outro lado, diferenciou-

se entre os sistemas especialmente nos módulos com monocultivos, sugerindo que alguma 

correção para este micronutriente foi efetuada na área (Figura 16c), resultando em um 

comportamento de disponibilidade no solo muito similar à observada para o fósforo. Ressalta-

se uma variação na disponibilidade de zinco nas áreas dos quintais. Como este micronutriente 

se mantém no solo formando complexos organometálicos (Marschner 1990b), é possível que 

esta variação observada seja atribuída ao manejo de matéria orgânica nestes sistemas. Os 

resultados observados para a disponibilidade de Manganês nos solos que foram amostrados nos 

diferentes sistemas produtivos estão disponibilizados na Figura 16d. Nota-se que nas áreas com 

floresta foram observados os menores valores de manganês comparados aos outros sistemas, 

onde a sua disponibilidade aumenta em níveis quase equivalentes. 

Todas as características químicas do solo discutidas para os diferentes sistemas de uso 

da terra no ramal do Pau-rosa, pesando-se as limitações de fertilidade dos solos tropicais, 

apontam que o entendimento da dinâmica dos estoques de carbono e da matéria orgânica no 

solo são condicionantes da agricultura local. Sendo assim, considerando que as árvores podem 

contribuir para o acúmulo de carbono no solo (Pinho et al. 2012), os resultados obtidos 

evidenciam o importante papel das florestas e agroflorestas no sequestro de carbono, visto que 

foram nestes tipos de cobertura que as maiores variações dos estoques deste elemento foram 

verificadas (Figura 16e).  

Em contraponto, comparativamente, nas áreas de monocultivos aqui amostradas 

observaram-se as menores variações para o carbono, sinalizando que nos monocultivos, e, 

possivelmente nas áreas de roçados, sejam praticadas estratégias de descanso ou pousio pelos 

agricultores. É possível que os baixos valores de carbono verificados nas áreas de monocultivos 

sejam atribuídos a fertilização mineral e calagem que ali são praticadas. Estas práticas, aliada 

às operações mecânicas de preparo do solo, criam ambientes mais favoráveis à ação dos 

microorganismos, através da oferta de melhores condições de arejamento e disponibilidade de 
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nutrientes, intensificando a atividade biológica do solo e as taxas de decomposição da matéria 

orgânica (Paustian et al. 1997; Leite et al. 2003). 

As observações sobre o Carbono se estendem aos teores de matéria orgânica presentes 

nos sistemas (Figura 16f). Estas concentrações parecem sugerir que as práticas adotadas nos 

quintais contribuem para a sua manutenção e que as áreas de capoeira são também estratégias 

nos agrossistemas de resistência à perturbação, na medida em que também contribuem para a 

recuperação de seus estoques orgânicos. 

A matéria orgânica diversificada adicionada pelo componente arbóreo, na forma de 

folhas, raízes e exsudatos das raízes serve como substrato para os organismos do solo que, 

através de sua atividade biológica de decomposição, promovem efeitos importantes sobre a 

disponibilidade de nutrientes e a fertilidade do solo (Pinho et al. 2012). Além disso, a 

diversidade da matéria orgânica torna a sua decomposição de forma mais fácil (Fávero et al. 

2008). Assim, a consorciação de espécies nativas ou adaptadas às condições edafoclimáticas da 

região promovem, através da distribuição de seus sistemas radiculares, nas suas diversas 

variações em profundidade e lateralmente, a reciclagem de nutrientes nos sistemas 

agroflorestais (Marques et al. 2004). 

Isto posto, a manutenção do teor de matéria orgânica está diretamente relacionada com 

a qualidade química e física do solo, pois pode promover a melhoria da capacidade de retenção 

de água e nutrientes, bem como da estrutura do solo (Menezes et al. 2008). Ou seja, a 

manutenção do processo de decomposição da liteira é fundamental para assegurar os estoques 

de nutrientes que alimentam a produção do sistema (Marques et al. 2004).  
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a) b) 

 
 

c) 

 

d) 

 
 

e) 

 

f) 

 
Figura 16. Concentração de Fósforo (a), Ferro (b), Zinco (c), Manganês (d), Carbono (e) e 

matéria orgânica (f) em quintais agroflorestais (Qnt), floresta (Flr), capoeiras (Cap), 

roçados (Roç) e monocultivos (Mon) em agrossistemas na BR 174, Km 21, no 

Assentamento Tarumã-mirim, Ramal do Pau-rosa, em Manaus, AM. 
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Conclusão 

 

Os quintais agroflorestais do Ramal do Pau-rosa foram estabelecidos nas últimas três 

décadas e, apesar da ocorrência da modificação da posse de alguns lotes, a área média destes 

não foi limitada, variando entre 0,3 ha e 3,9 ha e média de 1,5 ha. Ocupam entre 0,84 e 19,38 

% da área total dos lotes, que apresentam em média 27,4 ha. É fator determinante para o 

tamanho da área ocupada pelos quintais a finalidade da produção agrícola. Os quintais são 

menores em propriedades que priorizam a horticultura e a criação animal para o mercado, e são 

maiores quando os próprios quintais são a principal fonte de renda das propriedades. Os quintais 

apresentam considerável margem para expansão, pois somados ocupam apenas 30,4 ha dos 

547,5 ha da área total das propriedades analisadas.  

Os agrossistemas possuem entre 1 e 5 moradores, sendo a média de 2,7 pessoas por 

domicílio. Existe baixa presença de jovens e crianças e 57 % dos moradores possuem mais de 

50 anos de idade. Dessa forma, a força de trabalho é reduzida, o que leva os agricultores a 

recorrerem à mão de obra externa. A elevada faixa idade da população poderá comprometer a 

sucessão familiar dos agrossistemas e, consequentemente, criar oportunidades para a venda dos 

lotes, dificultando a atransmissão de conhecimento sobre a agrobiodiversidade vegetal. A 

agricultura é a principal fonte de renda em apenas 35% das propriedades pesquisadas. A 

reduzida dependência da renda gerada pelos produtos agroflorestais leva a uma redução do 

aproveitamento produtivo dos quintais na medida em que desvia a força de trabalho para 

execução de outras atividades laborais ou reduz a necessidade de produção de alimentos. 

A concepção de que os quintais agroflorestais representam uma estratégia de 

preservação e conservação da variabilidade genética das plantas cultivadas foi demonstrada 

com o registro de 241 espécies. As fruteiras de hábito arbóreo constituem a categoria 

predominante, com 88 espécies. Os quintais menos equitativos são orientados à 

comercialização e concentram esforços em espécies de importância econômica. Ao contrário 

da riqueza, a abundância de espécies lenhosas é condicionada pelo aumento da área dos 

quintais. O agrupamento dos quintais pela similaridade evidenciou a existência de pelo menos 

três vertentes produtivas: os quintais para agroflorestais com produção de alimentos para o 

autoconsumo da família; os quintais agroflorestais orientados para o mercado; e os quintais 

agroflorestais associados com atividades de olericultura e criação animal orientadas ao 

mercado. Dentre os recursos de agrobiodiversidade mais importantes, considerando-se a 

frequência e abundância das espécies, estão o açaí (Euterpe oleracea e E. precatoria), o 
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cupuaçu (Theobroma grandiflorum), a pupunha (Bactris gasipaes) e o coco (Cocus nucifera), 

a manga (Mangifera indica) e a banana (Musa paradisiaca). 

Os solos dos quintais e das áreas de floresta, capoeira, roçado e monocultivo 

apresentaram elevada acidez, com valor médio de pH inferior a 5,0 e altos níveis de Al+3. As 

concentrações de Ca2+, Mg2+ e K+, em todas as áreas, foram deficientes. Para os 

micronutrientes, foram encontrados níveis altos (2,30 mg kg-1) apenas para o Zinco nos 

monocultivos. Todos os ambientes apresentaram níveis medianos de matéria orgânica, com 

concentrações maiores que 37 g kg-1. Assim, foi constado que os solos da área de estudo 

demandam um alto aporte de nutrientes para o ajuste dos níveis adequados, que promovam a 

produção satisfatória. Neste sentido, especial atenção deve ser dada ao aumento da matéria 

orgânica com intuito de melhorar a atividade biológica do solo, a manutenção da decomposição 

da liteira, o incremento na troca de cátions e, consequentemente, o aumento das reservas 

nutricionais. 
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Apêndice A 

 

Formulário 

 

Identificação dos entrevistados:  

Nomes: 

Idades:  

 

Dados gerais 

1) Qual o tamanho da sua propriedade? 

 

2) Quantos membros possuem a sua família? (dados de idade e sexo dos outros membros) 

 

3) Qual é a cidade de origem dos moradores? 

 

4) Há quanto tempo moram nesta propriedade? 

 

5) Qual é a principal ocupação dos Srs? ( ) Agricultor ( ) Outra: 

 

6) Qual é a principal fonte de renda da família? 

 

7) Recebe algum tipo de benefício social? 

( )Não ( ) Sim. Quais? 

 

8) Recebe algum crédito agrícola? 

( )Não ( ) Sim. Qual? 

 

Quintais agroflorestais 

 

9) Possui alguma criação de animal? Qual? 

 

10) Quais animais são criados especificamente no quintal? 

 

11) Quem é o principal responsável pela manutenção do quintal? 

 

12) Em média, quanto tempo o Sr. gasta diariamente nos tratos do quintal? 

 

13) Há necessidade de manejo para os cultivos mais rentáveis? Que manejo é feito? 

( ) irrigação 

( ) capina 

( ) adubação 

( ) poda 

( ) uso de agroquímicos 

( ) outro: 

 

14) O que o Sr.(a) mais “tira” / “come” do quintal? 

 

15) São comprados vegetais ou frutas para a família? Quais? 

 

16) Quando varre o terreiro, para onde levam o que é varrido? 
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17) Há algum problema que impede de produzir mais no seu quintal? Qual? 

 

18) Que espécie o Sr.(a) gostaria de plantar no quintal? Por quê?  

 

19) Qual o destino do lixo produzido em sua casa? 

( ) Recolhido pela Prefeitura 

( ) Queimado 

( ) Enterrado 

( ) Jogado em lixões 

Outro.Qual?  

 

20) O Sr.(a) faz uso de agrotóxicos? 

( ) Não ( ) Sim. Quais?  

 

21) Faz uso de adubos minerais? 

( ) Não ( ) Sim. Quais? 

 

22) Em caso afirmativo, em quais plantas usa adubos? 

 

IV - Características da atividade Econômica da propriedade 

 

23) Qual atividade econômica dá mais dinheiro na sua propriedade? Por quê? 

 

24) Qual é a renda gerada anualmente por essa atividade?  

 

25) Essa renda satisfaz as necessidades da família? 

 

26) Quais são os outros cultivos mais rentáveis: 

 

27) Qual a produção média das criações? 

 

28) Qual o destino de sua produção? 

( ) somente para o próprio consumo 

( ) Comércio  

( ) Consumo e venda de excedente 

( ) Outro. Qual? 

 

29) (Se houver a comercialização dos produtos do quintal) Quem são os principais 

compradores? 

 

30) Onde é feita a venda dos produtos? 

 

31) De que forma é comercializado? 

( ) in natura 

( ) semiprocessado  

( ) processado  

( ) outro. Qual? 

 

32) Existe alguma dificuldade para a comercialização dos produtos? Quais? 



85 

 

Apêndice B 

Comitê de Ética em Pesquisas Envolvendo Seres Humanos 

INSTIUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO                   (____/24) 

 

Nós, os pesquisadores Danilo de Oliveira Machado (aluno de mestrado) e Luiz Augusto 

Gomes de Souza (orientador), nos apresentamos ao(s) senhor(es), como responsáveis pelo 

desenvolvimento de um projeto de pesquisa que tem como título “Diagnóstico da 

agrobiodiversidade de quintais agroflorestais em propriedades agrícolas familiares na BR 

174, Ramal do Pau Rosa, Manaus, AM” e pedimos a sua participação no referido projeto. 

 

1) Esta pesquisa se faz necessária em função de um melhor entendimento da composição, 

da dinâmica e do uso das espécies que constituem a agrobiodiversidade dos quintais de 

agricultores familiares da Amazônia Central e que pode complementar o conhecimento 

existente, contribuir para o incremento da produção e também para a manutenção e conservação 

da variabilidade genética de plantas cultivadas. Além disso, é de grande interesse estudar a 

influência da proximidade da zona urbana de Manaus sobre a produção de alimentos e de que 

maneira estes sistemas servem à segurança alimentar e à geração de renda aos agricultores 

familiares. 

 

2) O procedimento para obtenção da amostra do participante da pesquisa será realizado 

através de aplicação de formulários referentes aos aspectos socioeconômicos da família e sobre 

as atividades agrícolas desenvolvidas na propriedade, além de inventário botânico e das 

criações do seu quintal agroflorestal. 

 

3) A sua propriedade fará parte de um grupo composto por 24 produtores rurais do ramal 

do Pau Rosa e o seu auxílio na pesquisa será muito necessário para a realização da técnica de 

turnê-guiada, que consiste em uma caminhada por todo o quintal, junto ao pesquisador, para se 

fazer o levantamento das espécies cultivadas. 

 

4) Para efeito de coleta suficiente de dados, confirmamos a permissão para fotografar as 

áreas cultivadas, bem como os seus componentes, como as plantas e animais, e fazer anotações 

das informações geradas durante a sua entrevista. 

 

5) O levantamento da agrobiodiversidade da sua propriedade será compartilhado com 

você ao final do trabalho, possibilitando a discussão dos dados e a recomendação de estratégias 

técnicas que possibilitem o incremento da produção e expansão dos seus quintais. 

 

6) Os riscos oferecidos aos participantes do estudo são mínimos e mesmo assim as 

entrevistasforam formuladas de forma a reduzir ainda mais os mesmos. A sua participação é de 

caráter voluntário, ficando assegurado que a qualquer momento você poderá desistir da 

participação, sem que haja nenhuma penalidade à sua pessoa. Você não terá nenhuma despesa 

e também nenhuma remuneração pela participação. No entanto, você contribuirá para o 

levantamento de informações sobre a agrobiodiversidade na Amazônia central. 

 

7) Os resultados da pesquisa serão analisados e divulgados na forma de textos científicos 

e apresentações em congressos. Porém, sua identidade será mantida em sigilo para sempre. Sua 
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participação auxiliará na elaboração de um trabalho de mestrado do curso de Agricultura no 

Trópico Úmido do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. 

 

8) Conforme as exigências, este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será 

elaborado em duas vias, sendo que uma via será entregue para o pesquisador e outra via para o 

agricultor entrevistado.  

 

Você será informado sobre o final desta pesquisa e terá acesso a todos os resultados 

gerados a partir dela, por meio do retorno das informações realizado pelo pesquisador. Se você 

quiser saber mais detalhes e os resultados da pesquisa, faça contato com os pesquisadores pelos 

telefones XXXXX e XXXXX ou pelos E-mails: danilo.machado@inpa.gov.br e 

souzalag@inpa.gov.br. 

O Sr. participante da pesquisa também pode entrar em contato, caso tenha interesse com 

o Comitê de Ética do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, situado na sede Av. André 

Araújo, 2936, Prédio da Diretoria, térreo, Sala-CEP, telefone (92)3643-3287 ou pelo e-mail: 

cep.inpa@inpa.gov.br. 

 

 

Consentimento Após–Informação 

 

Eu,____________________________________________________________,por me 

considerar devidamente informado e esclarecido sobre o conteúdo deste documento e da 

pesquisa a ser desenvolvida, livremente dou meu consentimento para inclusão como 

participante da pesquisa e atesto que me foi entregue uma cópia desse documento. 

 

 

 

 

 

________________________ ou                                               ____-______-_____ 

   Assinatura do participante                                                                   Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

         _________________________                                                 ____-______-_____ 

               Pesquisador Responsável                                                                Data 

 

 

 

Impressão do dedo polegar 

Se necessário 
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