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Resumo 

Os quintais agroflorestais se constituem um dos sistemas produtivos mais 

importantes devido à sua produção intensiva, fornecendo uma diversidade de produtos 

para uso local, contribuindo com a qualidade de vida das populações e na manutenção 

de diversos produtos para o consumo familiar, além de gerar excedentes 

comercializáveis, colaborando com a economia regional. Este estudo teve como 

objetivo, caracterizar quintais agroflorestais da comunidade rural Boa Esperança, 

município de Presidente Figueiredo, Amazonas, em relação à agrobiodiversidade e à 

socioeconomia. Foram selecionados para este estudo, 30 quintais agroflorestais, que 

contribuem para a geração de renda e produção de alimentos para as famílias 

mantenedoras dos quintais.  O trabalho foi conduzido a partir de entrevistas estruturadas 

e semiestruturadas, associadas à técnica da turnê-guiada, além da aplicação de 

questionários. Para análise dos dados, construiu-se um banco de dados com as 

informações obtidas nas entrevistas e no levantamento florístico. Posteriormente, 

utilizou-se uma estatística descritiva onde os dados foram sistematizados no programa 

Excel for Windows®. As entrevistas foram realizadas principalmente com os moradores 

responsáveis pela manutenção dos quintais, sendo 21 entrevistados do sexo feminino e 9 

do sexo masculino. A idade dos entrevistados variou de 15 a 78 anos. A renda familiar 

da maioria das famílias é proveniente da produção de hortaliças. Os quintais comportam 

em média 3,6 pessoas por domicílio. A área de cultivo dos quintais varia entre 0,3 e 2,6 

ha, com uma média de 1,2 ha. Foram registradas 152 espécies de plantas, de 65 famílias 

botânicas, destinadas a 10 diferentes usos. As fruteiras mais frequentes, principais 

componentes dos quintais, foram manga, banana, abacate, coco e o cupuaçu. As 

procedências das espécies são, na maioria dos casos, obtidas com vizinhos, parentes e 

amigos ou produzidas pelo próprio agricultor, correspondendo a 76,7% e 53,3% da 

origem, respetivamente. Os principais animais encontrados nos quintais foram 

cachorros, galinhas, gatos, patos. A produção dos quintais é destinada exclusivamente 

ao consumo da família; no entanto, 47%, além do próprio consumo, realizam a 

comercialização do excedente de produção para auxiliar na composição de renda da 

família. O manejo é realizado pelo homem e a mulher da família na maioria dos 

quintais. As práticas de manejo mais realizadas nos quintais são a capina e a introdução 

de novas espécies. A maior parte dos resíduos inorgânicos sintéticos é queimada e os 

resíduos orgânicos são utilizados principalmente para alimentar os animais. A utilização 

de plantas medicinais é realizada em 83,3% dos quintais.  

Palavras-chave: Agroecossistemas, sistemas agroflorestais, conservação da 

biodiversidade, segurança alimentar, pequenos produtores, agricultura familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Abstrct 

The agroforestry homegardens constitute one of the most important agroforestry 

systems due to its intensive production, providing a variety of products for local use, 

contributing to the quality of life of the populations and in the maintenance of various 

products for family consumption, in addition to generate marketable surpluses, 

collaborating with the regional economy. The objective of this study was to characterize 

agroforestry homegardens of rural community Good Hope, municipality of Presidente 

Figueiredo, Amazonas, in relation to agrobiodiversity and the socioeconomics. They 

were selected for this study 30 agroforestry homegardens, contributing to the generation 

of income and food production for families sponsors of homegardens. The study was 

conducted from semi-structured interviews and associated with the technique of tour-

guided, in addition to the application of questionnaires. For data analysis, has built up a 

database with information obtained in the interviews and the floristic. Subsequently, we 

used a descriptive statistics where the data were systematized in the Excel program for 

Windows®. The interviews were conducted primarily with the residents are responsible 

for the maintenance of homegardens, being interviewed 21 female and 9 male 

interviewees. The age of the interviewees ranged from 15 to 78 years. The family 

income of the majority of households is derived from the production of vegetables. The 

homegardens behave on average 3.6 people per household. The area of cultivation of 

homegardens varies between 0.3 and 2.6 ha, with an average of 1.2 ha. Were recorded 

152 plant species from 65 plant families, intended for 10 different uses. The fruit trees, 

main components of homegardens, more frequent were mango, avocado, banana, 

coconut and cupuaçu. The provenances of the species is, in the majority of cases 

obtained with neighbors, relatives and friends or produced by the farmer himself, 

corresponding to 76.7% and 53.3% of the origin, respectively. The main animals found 

in the homegardens were dogs, cats, chickens, ducks. The production of homegardens is 

intended exclusively for the consumption of the family, however, 47% besides the own 

consumption, perform marketing of surplus production to assist in the composition of 

family income. The management is performed by a man and a woman of the family in 

most backyards. The management practices more held in homegardens are weeding and 

the introduction of new species. The majority of synthetic inorganic wastes are burned 

and the organic waste used primarily to feed the animals. The use of medicinal plants is 

performed in 83.3% of homegardens. 

Keywords: Agroecosystem, Agroforestry systems, conservation of Biodiversity, food 

safety, smallholder farmers, family farming. 
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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, a agricultura familiar desempenha um importante papel para o 

abastecimento de alimentos no mercado interno. No entanto, mesmo representando uma 

significativa parcela da produção nacional, os agricultores familiares ainda necessitam 

de sistemas de produção apropriados à sua capacidade de investimento, ao tamanho de 

suas propriedades rurais e ao tipo de mão-de-obra empregada (Savoldi e Cunha 2010; 

Vieira et al. 2012). 

Segundo Armando et al. (2003), o sistema agroflorestal (SAF) surge como uma 

alternativa bastante viável para a agricultura familiar, tendo em vista que reúne vários 

benefícios econômicos e ambientais. O uso sustentável dos recursos naturais aliado a 

uma menor dependência de insumos externos que caracterizam este sistema de 

produção resultam em maior segurança alimentar e economia, tanto para os agricultores, 

como para os consumidores. 

Os SAFs são sistemas sustentáveis de manejo do solo e de plantas que buscam 

aumentar a produção de forma contínua, combinando a produção de árvores (incluindo 

fruteiras e outras) com espécies agrícolas e/ou animais, simultaneamente ou 

sequencialmente, na mesma área, utilizando práticas de manejo compatíveis com a 

população local (Dubois 1996; Macedo 2000). 

Por serem considerados perenes, os sistemas agroflorestais podem durar séculos, 

sendo podados e renovados diversas vezes ao longo do seu ciclo. Sistemas 

agroflorestais acumulam maiores ativos de biomassa dentre todos os sistemas 

agropecuários. O manejo tem por finalidade, tornar líquido este ativo para uma certa 

cultura ou para levar adiante determinada evolução (Osterrooht 2002). 

De acordo com Nair (1993), os SAFs estão representados por diferentes sistemas de 

uso da terra, e um destes são os quintais agroflorestais. Sendo uma das formas mais 

antigas de uso da terra, possuem uma longa tradição em muitos países tropicais. São 

caracterizados como sistemas tradicionais resultantes de conhecimentos acumulados e 

transmitidos através de gerações. 

Os quintais agroflorestais são também conhecidos por sítios ou pomares. É um 

local onde pode ser encontrada uma grande variedade de espécies de plantas e pequenos 

animais destinados à produção de alimentos e outros bens. Suas características 

ecológicas e socioeconômicas são sobretudo adequadas quando se procura estabilidade 

produtiva no âmbito da unidade familiar (Kabashima et al. 2009; Gervazio 2015).  
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Nos quintais agroflorestais, espécies agrícolas e florestais são conjugadas buscando-

se aperfeiçoar o uso dos recursos naturais através de interações positivas entre os 

componentes vegetais e/ou animais com baixo uso de insumos. Nessas áreas, 

localizadas próximas às residências, são obtidos produtos alimentícios, medicinais e 

para outros fins, fortemente voltados para o autoconsumo familiar (Gomes 2010). 

Na Amazônia, os quintais agroflorestais possuem um importante papel na vida das 

famílias, principalmente daquelas de baixa renda, sejam elas rurais ou urbanas, por 

serem capazes de propiciar recursos terapêuticos, conforto ambiental e lazer para a 

família (benefícios sociais); conservação de material genético, estabilidade do solo e 

ciclagem de nutrientes (benefícios ecológicos); e geração de renda extra, a partir da 

venda de produtos provenientes do próprio sistema de produção (benefícios 

econômicos) (Santos 2013; Almeida e Gama 2014). 

Estudos realizados na Amazônia destacam os benefícios dos quintais agroflorestais 

para agricultores familiares, sendo esses: aumento da quantidade de alimentos durante o 

ano, possibilidade de venda do excedente da produção, fortalecimento das relações intra 

e extrafamiliares, e perpetuação da cultura local, além de contribuir para a conservação 

da biodiversidade (Pereira et al. 2010; Chagas et al. 2012; Almeida e Gama 2014; 

Garcia et al. 2015, Guimarães 2015; Pereira 2015; Santos et al. 2017). 

Conforme Florentino et al. (2007), os quintais agroflorestais são considerados uma 

saída para a redução dos impactos ambientais, pois incorpora à concepção 

agroecológica, a diversificação das atividades produtivas e a preocupação com a 

conservação do solo, água, espécies e populações nos ecossistemas. 

Diante disso, o presente estudo teve como objetivo caracterizar quintais 

agroflorestais da comunidade rural Boa Esperança, município de Presidente Figueiredo, 

Amazonas, em relação à agrobiodiversidade e à socioeconomia. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Agricultura familiar 

No Brasil, a agricultura familiar produz a maior parte dos alimentos que 

abastecem a mesa dos brasileiros. Cerca de 70% dos alimentos básicos consumidos são 

produzidos na pequena propriedade rural familiar, sendo muito importante para o 

desenvolvimento da comunidade e para a diminuição do êxodo rural, tendo como 

destino final, a comercialização da grande maioria de sua produção para o mercado 

local e regional (Wanderley 2009). 

Conforme Abramovay (1997), a agricultura familiar é aquela em que a gestão da 

propriedade, assim como grande parte do trabalho realizado, é feito por indivíduos que 

mantêm entre si laços matrimoniais ou de parentesco. 

Wanderley (1997) considera o conceito de agricultura familiar como genérico, 

que incorpora uma diversidade de situações específicas e particulares. Para a autora, a 

agricultura familiar é compreendida como aquela em que a família é ao mesmo tempo a 

proprietária dos meios de produção e assume o trabalho no estabelecimento produtivo. 

De acordo com a Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006, no artigo 3º, são 

necessários alguns requisitos para que o produtor seja caracterizado como um agricultor 

familiar, a saber: 

 

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; 

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do 

seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; 

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família (BRASIL 2006). 

 

Para Abramovay (1997), o conceito de agricultura familiar não deve ser 

confundido erroneamente com “produção de baixa renda”, pequena produção ou 

agricultura de subsistência, conceitos esses que carregam uma carga de preconceito. O 

conceito de agricultura familiar deve remeter a um conceito de agricultura social, 

ambiental e economicamente viável e competitivo. 

A agricultura familiar é a forma social mais apropriada para, na esfera da 

produção agropecuária, garantir a segurança alimentar e a agricultura sustentável 

(Menezes 1998). Este fato deve-se à maior diversidade de produtos oferecidos, além da 

https://www.sinonimos.com.br/erroneamente/
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utilização mínima ou inexistente de insumos externos, produção para o autoconsumo, 

podendo proporcionar a redução da pobreza e da desnutrição rural. 

Diante disso, os SAFs, têm sido utilizados por agricultores familiares como 

estratégia para garantir o autoconsumo, fortalecendo as comunidades e diversificando os 

agroecossistemas (Silva 2010). 

De acordo com Sivieiro et al. (2011), a agricultura familiar tem um papel 

bastante importante no desenvolvimento socioeconômico da Amazônia, principalmente 

na produção de alimentos, na geração de renda e na fixação do homem ao campo. Entre 

os sistemas praticados pelos agricultores familiares, destacam-se os quintais 

agroflorestais, que contribuem para a diminuição dos desmatamentos e são importantes 

para a produção de alimentos, destinada sobretudo ao autoconsumo e à geração de renda 

às famílias de agricultores com a comercialização da produção excedente. 

 

2.1.1 Agricultura Familiar na Amazônia 

Na Amazônia, a produção agrícola caracterizar-se pela presença de pequenos 

estabelecimentos rurais que desenvolvem a atividade da produção familiar, responsável 

por grande parte da produção, geração de renda e emprego rural, contribuindo com 

redução do êxodo rural. Além disso, a agricultura familiar diversifica os sistemas de 

produção, possibilitando uma atividade econômica em maior harmonia com o meio 

ambiente, colaborando com o desenvolvimento local (Maciel e Lima Junior 2011). 

A agricultura familiar na Amazônia é considerada uma importante forma de 

organização da produção que associa família, produção e trabalho nos diversos 

ambientes de produção terrestres e aquáticos. Os critérios empregados pelos agricultores 

amazônicos para direcionar as decisões relativas às atividades agrícolas na agricultura 

familiar não visam apenas à rentabilidade, mas principalmente atender as necessidades 

básicas da família. Os agricultores familiares amazônicos se caracterizam por exercerem 

uma pluralidade de atividades produtivas que são fundamentais para complementar seus 

rendimentos e suas necessidades de sobrevivência (Santiago et al. 2010; Fraxe 2011). 

Para Noda et al (2006) e Noda (2007), a Agricultura familiar na Amazônia vem 

passando por um momento de transição, com modificações nas suas estruturas 

organizativas e políticas decorrentes de novas formas de uso dos recursos naturais na 

produção agrícola, construídas a partir de valores externos, pois foram incorporados 

mecanismos e processos tecnológicos intervenientes na forma de produção 

caracterizando o modelo atual de Agricultura.  
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Os agricultores familiares, buscando uma agricultura de base sustentável, estão 

superando a agricultura “moderna”, adquirindo um novo significado em práticas mais 

adaptadas à agricultura familiar, responsável por mais da metade da produção de 

alimentos de subsistência do país (Serafim et al. 2013).  

No Amazonas, a agricultura familiar está baseada em Sistemas Agroflorestais 

(SAFs), que foram e são implantados por comunidades indígenas, caboclas e 

ribeirinhas, integrando a agricultura aos diversos ambientes e recursos da região. Esses 

sistemas asseguram e estabelecem os contornos das formas de produção e de consumo 

dos bens necessários à reprodução socioeconômica e cultural das unidades familiares de 

produção. A atividade é realizada e organizada pela família, e a força de trabalho 

apresenta-se assentada em dois tipos: o trabalho utilizado na produção agroflorestal e o 

trabalho realizado por meio de serviços domésticos (NODA et al. 2007). 

Outrossim, representam uma forma de produção agroecológica, por atrelar 

interesses sociais e ambientais, pautados na diversificação da produção, o que 

possibilita a oferta de produtos ao longo de todo o ano, e contribui para a segurança 

alimentar e geração de renda dos agricultores tradicionais. Se por um lado a agricultura 

“moderna” ocasionou a degradação ambiental, por outro lado a agroecologia expressa 

uma agricultura de base sustentável, menos agressiva ao meio ambiente (Caporal e 

Costabeber 2002). 

2.2 Sistemas Agroflorestais (SAFs) 

Somarriba (1992) define os sistemas agroflorestais (SAFs) como uma forma de 

cultivo múltiplo, onde pelo menos duas espécies de plantas interagem biologicamente, 

no qual pelo menos uma é arbórea, sendo que a outra é manejada para a produção 

agrícola ou pecuária. Já para Santos e Paiva (2002) é uma modalidade de uso integrado 

da terra para fins de produção florestal, agrícola e pecuário.  

Os SAFs constituem uma modalidade viável de uso e manejo da terra, conforme 

o princípio do rendimento sustentado. O sistema permite o aumento total da produção 

ou de uma maneira escalonada no tempo e no espaço, por meio da integração de 

florestas com espécies agrícolas e/ou criações, aplicando práticas de manejo 

compatíveis com os padrões culturais da população local, de modo que haja interação 

entre os elementos que compõem o sistema (Khatounian 2002; Kehlenbeck e Mass 

2004; Peyre et al. 2006). 
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Os sistemas agroflorestais são considerados como uma alternativa promissora 

para propriedades rurais dos países em desenvolvimento. Pela integração da floresta 

com culturas agrícolas e com a pecuária, esse sistema oferece uma alternativa quanto 

aos problemas da baixa produtividade, de escassez de alimentos e da degradação 

ambiental generalizada (Santos 2000). 

De acordo com Castro (2009), os SAFs apresentam diversas características 

importantes, entre elas se destaca o uso de uma grande diversidade de plantas, 

manejadas para atender às necessidades vitais da comunidade, como: alimentação, 

saúde, confecção de vestuário, construção de casas e abrigos, bem como manufatura de 

diversos objetos de uso comum, que incluem sistemas indígenas, cultivo itinerante ou 

migratório, sistemas tradicionais abertos ao mercado e intercultivo de plantas perenes 

arbóreas, arbustivas e palmáceas.  

Os sistemas agroflorestais podem ser introduzidos pelo agricultor ou surgir 

espontaneamente. Nesse processo são definidas como agroflorestais pelo cuidado que o 

agricultor tem quando faz a limpeza ou a poda ao redor das árvores (Brasil, 1999). 

Podem ser classificados ainda, em três grandes grupos: sistemas agrosilviculturais com 

árvores e culturas agrícolas, sistemas silvipastoris com criação de animais e culturas 

florestais e sistemas agrosilvipatoris incluindo árvores, culturas agrícolas e criação de 

animais (Macdicken e Vergara 1990). 

Apesar dos sistemas agroflorestais serem utilizados milenarmente na agricultura 

em todos os continentes, a agricultura moderna rejeitou essa prática em favor da 

monocultura em larga escala. No entanto, pela falha das promessas de sustentabilidade 

da agricultura convencional, os sistemas agroflorestais têm estado cada vez mais em 

evidência nos meios científicos e na sociedade como um todo (Fernandes e Nair 1986; 

Nair 1983).   

Para Medrado (2000), os sistemas agroflorestais apresentam uma série de 

vantagens quando comparado aos monocultivos. Dentre elas, a utilização mais eficiente 

do espaço, redução efetiva da erosão, sustentabilidade da produção e estímulo à 

economia de produção com base participativa. Outrossim, contribui para a recuperação 

de áreas alteradas ou degradadas, permitindo assim, sua utilização novamente no 

sistema produtivo, de forma que representa uma alternativa para o uso dos recursos 

naturais, que aumente ou mantenha a produtividade da terra sem ocasionar degradação. 

Na Amazônia, a adoção de SAFs tem sido indicada como uma das maneiras de 

desenvolver o setor rural, através de maior geração de renda, redução da pobreza rural e 
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proteção do meio ambiente. Contudo, a adoção de tais sistemas, pelos agricultores, 

depende de incentivos como políticas públicas na forma de apoio institucional, crédito, 

fomento ao plantio de árvores, entre outras (Costa 2007). 

Os SAFs, do ponto de vista ambiental e ecológico, melhoram as relações de 

estrutura do solo, umidade e ciclagem de nutrientes, pois por meio das raízes das plantas 

de diferentes tamanhos, ocupam o solo em diferentes profundidades (Gliessman 2001). 

Dessa forma, muitos sistemas agroflorestais têm sido estudados e caracterizados em 

muitas partes do mundo, mas especialmente nas regiões tropicais pela sua abundância e 

biodiversidade (Nair 1989; Montagnine 1992).  

Compreende-se, portanto, que o Sistema Agroflorestal é uma alternativa bastante 

interessante e viável dentre os modelos possíveis ao pequeno produtor, tendo em vista 

que as árvores sempre apresentaram um papel fundamental na vida dos homens, tanto 

no fornecimento de produtos (madeira, mel, produtos medicinais) como de benefícios 

indiretos. Entre os benefícios indiretos estão os de bem-estar e saúde pública (sombra, 

umidade do ar, temperatura e poluição atmosférica), proteção dos solos e dos 

mananciais, bem como outros benefícios sociais (turismo, educação ambiental) (Abdo et 

al. 2008). 

Além disso, a importância das árvores contra as mudanças climáticas vem 

ganhando destaque nos últimos anos, sendo excelentes sequestradoras de carbono ao 

captarem o CO2 atmosférico no processo de fotossíntese e mantendo esse carbono 

fixado por um longo período já que a madeira é extraída após alguns anos quando 

podem ser empregadas na construção civil e fabricação de móveis (Abdo et al. 2008). 

 

2.3 Quintais agroflorestais 

Dentre os SAFs, os quintais agroflorestais, são os mais utilizados, por conter 

uma maior diversidade de espécies agrícolas e florestais, consorciadas à criação de 

animais, que trazem inúmeros benefícios à propriedade como o bem-estar dos 

moradores, sendo também espaços de conservação da identidade cultural da família, 

feitas através dos tipos de espécies e da forma como são cultivadas, onde plantas e 

receitas são trocadas entre vizinhos e familiares e é neles que são desenvolvidas as 

atividades de lazer da família (Figueiredo Junior et al. 2013). 

Para Rocha Garcia et al. (2015), esse tipo de sistema está fortemente relacionado 

à segurança alimentar das famílias, devido a produção de alimento para 
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complementação da dieta familiar baseada no cultivo de espécies alimentícias, horta 

caseira e plantas medicinais. 

Pesquisas realizadas por Lourenço et al. (2009), em quintais agroflorestais em 

assentamentos na Amazônia Central, constataram que 73% das espécies presentes nos 

quintais são espécies para uso alimentar e, 16% são usadas como condimentos e típicas 

de hortas caseiras. Carneiro et al. (2013), estudando a importância dos quintais para a 

segurança alimentar dos agricultores no Ceará, constataram que a produção destes 

sistemas permite uma alimentação mais sadia às famílias, refletindo na melhoria da 

qualidade de vida. 

Os quintais agroflorestais são considerados uma forma de uso da terra que 

proporciona uma utilização mais eficiente dos fatores ambientais como luz, água e 

nutrientes, além de uma oferta diversificada de produtos durante todo o ano (Alam e 

Masum 2005; Peyre et al. 2006; Carvalho et al. 2007). 

De acordo com Miller et al. (2006), na Amazônia os quintais agroflorestais 

apresentam diferentes tamanhos e número de espécies, tanto a nível local, onde 

propriedades numa mesma comunidade divergem umas das outras em relação aos seus 

quintais, como também, no nível regional. No entanto, ainda que essas diferenças 

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

agroflorestais, existindo apenas tendências e padrões, apesar de possuírem 

características em comum pela complexidade estrutural e suas múltiplas funções.  

Desse modo, os quintais agroflorestais podem ser encontrados em quase todas as 

regiões tropicais e subtropicais do mundo, onde os sistemas de produção de subsistência 

predominam. A escolha das espécies a serem utilizadas nos sistemas é definida por 

fatores ambientais e socioeconômicos como hábitos alimentares, demandas do mercado 

local, mas muitas espécies são utilizadas em diferentes sistemas em várias regiões 

(Kabashima et al. 2009).  

Portanto, vários modelos de quintais agroflorestais podem ser encontrados, tendo 

em vista que cada família tem distintos objetivos, necessidades e estratégias que podem 

estar voltadas para subsistência, comercialização e preservação ambiental, refletindo-se 

também nos tipos de espécies encontradas. Sendo que nestes sistemas, os modelos 

podem modificar-se ao longo do tempo (Costantin 2010). 

São, consequentemente, agroecossistemas que caracterizam-se por uma imitação dos 

ecossistemas naturais e, portanto, requerem a utilização de baixos insumos, além de 
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causarem menos danos ao meio ambiente. O aproveitamento mais intensivo de recursos 

como água, radiação solar e nutrientes do solo pela reciclagem das folhas faz com que 

este sistema de cultivo se apresente como uma das melhores alternativas para produção 

de proteínas, vitaminas e calorias nos trópicos, além de sua comprovada 

sustentabilidade (Carvalho et al. 2007; Peyre et al. 2006).   

De acordo com Peyre et al. (2006), Khatounian (2002), Kehlenbeck (2004), os 

sistemas de quintais agroflorestais constituem-se, sobretudo, em práticas já utilizadas 

tradicionalmente em muitas regiões sob condições econômicas, sociais e ecológicas 

diversificadas. Esse fato permite o aumento na produção total ou de uma maneira 

escalonada no tempo e no espaço, através da integração de espécies florestais com 

espécies agrícolas e/ou criações, aplicando práticas de manejo compatíveis com os 

padrões culturais da população local, de forma que haja interação entre os elementos 

que compõem o sistema. 

O manejo dos quintais, quando realizado por membros da família, é feito pelas 

mulheres, que são comumente as responsáveis pela sua formação e manutenção. Dessa 

forma, desempenham um papel fundamental na decisão de quais espécies serão 

cultivadas, sendo esta atividade vista como contribuição da esposa ao marido no 

orçamento doméstico, assegurando uma complementação alimentar importante para a 

família e a preservação da biodiversidade (Florentino et al. 2007; Rosa et al. 2007; 

Amaral e Guarim Neto 2008). 

Costantin e Vieira (2004), citaram algumas características gerais dos quintais 

agroflorestais, saber: a) produção de alimentos para o consumo familiar; b) criação de 

pequenos animais; c) local para adaptação de variedades ou espécies novas de plantas; 

d) a produção de matéria prima para o artesanato; e) produção de plantas medicinais e 

ornamentais; f) local de beneficiamento de produtos agrícolas produzidos em outras 

áreas da propriedade; g) espaço de convivência agradável e recreação.  

Siviero et al. (2012), pesquisando plantas medicinais em quintais agroflorestais de 

Rio Branco, Acre, encontrou uma grande riqueza de plantas medicinais nas residências, 

registrando-se 109 espécies de plantas de uso medicinal, das quais 66,2% são exóticas e 

28,9% e 16,8% espécies estão associadas ao uso alimentar e ornamental 

respectivamente. 

De acordo com Rosa et al. (2007), considerados por serem as formas mais antigas 

de manejo da terra, os quintais agroflorestais são sistemas ecologicamente sustentáveis e 

se diferenciam por sua eficiência, uma vez que são constituídos de espécies com 
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diferentes hábitos de vida, formando múltiplos estratos, assemelhando-se à estrutura de 

florestas tropicais. 

Conforme Alam e Masum (2005), Peyre et al. (2006), Carvalho et. al. (2007), os 

quintais agroflorestais são considerados como sistemas sustentáveis ao longo dos anos, 

por oferecer uma série de produtos e serviços, diminuindo de forma considerável os 

gastos da família para obtê-los fora da propriedade. 

Os quintais agroflorestais exercem inúmeras funções ecológicas, incluindo 

benefícios hidrológicos, modificações microclimáticas e controle da erosão do solo, 

além da conservação de recursos genéticos (Brito e Coelho 2000). 

Santos et al. (2017), estudando os quintais agroflorestais do reassentamento 

Mariana, TO, constataram que os quintais agroflorestais são importantes, tanto no 

âmbito ecológico, quanto no socioambiental, uma vez que refletem a capacidade dos 

proprietários de diversificarem esses espaços, preservarem espécies nativas e, 

consequentemente, contribuírem para a conservação da biodiversidade, bem como 

garantirem o bem estar das suas famílias. 

Apesar de serem importante em vários aspectos e citados como uma alternativa 

viável de uso da terra, tem sido dada pouca atenção aos quintais agroflorestais, 

especialmente no Brasil, existindo ainda poucos estudos sobre estes sistemas, 

ignorando-se também nas estatísticas de consumo alimentar, a sua contribuição na 

produção global de alimentos (Brito e Coelho 2000; Florentino et al. 2007). 

Na região amazônica, os quintais agroflorestais são também conhecidos como sítio 

ou pomar caseiro, geralmente pequenos, raramente ultrapassando um hectare, tendo em 

sua composição botânica, em média, 25 espécies perenes plantadas, que contribuem 

para que as populações locais obtenham uma complementação importante de alimentos 

e outros recursos para sua sobrevivência, além de permitir aumento da renda (Dubois 

1996). Para o autor, a Amazônia brasileira é conhecida mundialmente por sua 

importância ambiental, com destaque para sua vasta extensão territorial e riqueza de 

biodiversidade, considerada um bioma estratégico na produção de alimentos e 

agrobiodiversidade.  

 

2.3.1 Importância socioeconômica e ambiental proporcionada pelos quintais 

agroflorestais 

Os quintais agroflorestais exercem um papel fundamental na contribuição para a 

segurança alimentar dos agricultores familiares, uma vez que, a associação de espécies 
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vegetais e animais manejados nestes espaços são utilizados principalmente como fontes 

de alimentos. Isto porque este sistema proporciona uma produção variada de alimentos, 

proporcionando melhoria de qualidade alimentar (Freitas 2009). 

Segundo Schmitt (2003) e Amaral e Guarim Neto (2008), os quintais 

agroflorestais possuem uma organização complexa, com uma aparente desordem, onde 

as plantas possuem diferentes funções, tais como: produção de alimentos necessários e 

saudáveis; local de adaptação das variedades de espécies, ou seja, importante banco de 

germoplasma para a garantia da variabilidade genética; produção de matéria-prima para 

artesanato; abastecimento da farmácia caseira e espaço de convivência e sociabilidade 

dos agricultores. 

A função econômica dos quintais agroflorestais está representada, 

sobretudo, pela produção de alimentos para autoconsumo e para comercialização, 

podendo fornecer melhoria na alimentação das populações rurais e urbanas de baixa 

renda. Saragoussi et al.(1988) asseguram que os quintais agroflorestais de tamanho 

suficiente e constituídos por um grande número de espécies perenes podem 

proporcionar uma grande parte dos alimentos consumidos pelo agricultor e sua 

família. Além de ser usado na complementação da alimentação e da renda familiar, 

o quintal pode ajudar na autossuficiência do produtor.  

Oliveira (2006), pesquisando os quintais agroflorestais das comunidades do 

Baixo Irituia, no estado do Pará, constatou que a diversificação dos SAFs resulta em 

uma maior contribuição para a segurança alimentar, pois existem sazonalidades 

produtivas, ou seja, várias safras ao longo do ano. 

Para Dubois (1996), entre as atividades desenvolvidas por pequenos agricultores 

em comunidades rurais, o quintal vem complementar a produção obtida em outras áreas 

da propriedade, tais como: roças de lavoura branca, pomares comerciais, pastagens 

agroflorestais e capoeiras melhoradas. 

Além disso, de acordo Altieri (2009), os quintais agroflorestais proporcionam 

materiais de construção, lenha, ferramentas, medicamentos, alimentos para os animais, 

como também é local de domesticação e adaptação das espécies cultivadas pela 

agricultura familiar. 

Silva (2011), estudando os quintais agroflorestais de propriedades agrícolas 

familiares no município de Presidente Figueiredo, Amazonas, evidenciou que das 

espécies que compõe os quintais, algumas como pupunha (Bactris gasipaes Kunth.), 

tucumã (Astrocaryum aculeatum Meyer), buriti (Mauritia flexuosa L.) e ingá (Inga 
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spp.) são usadas para diversas finalidades. Das palmeiras, além dos frutos, aproveita-se 

também a palha e a madeira para construção de casas e barracos, e as sementes são 

usadas para confecção de artesanatos. 

De acordo com Jose e Shanmugaratnam (1993) e Kumar e Nair (2004), são 

muitas as contribuições dos quintais agroflorestais para a sustentabilidade, como a 

eficiente ciclagem de nutrientes, a conservação da agrobiodiversidade, a 

diversificação de produtos, a redução da erosão, bem como o fornecimento de 

produtos e serviços não-mercantis. 

Para Viana et al. (1996), os quintais agroflorestais integram diferentes 

componentes em uma mesma área, tendo como vantagem a capacidade de manter os 

níveis de produção, melhorando a produtividade de forma sustentável. São quase 

sempre manejados sem aplicação de agrotóxicos ou requerem quantidades mínimas 

dessas substancias químicas/ dessa forma, reduzem os efeitos negativos sobre o 

ambiente. 

Além disso, há uma boa utilização do espaço e do tempo pela alta biodiversidade 

presente com diferentes ciclos biológicos e formas de crescimento, fornecendo, para o 

agricultor, uma diversidade de alimentos e entradas. E ainda é um bem valioso para 

programas futuros de cruzamento na forma de bancos de germoplasma, contribuindo 

para a sustentabilidade a longo prazo (Torquebiau 1992). 

Estudos realizados por Machado (2016) em quintais agroflorestais em 

propriedades agrícolas familiares na BR 174, Ramal do Pau-Rosa, Manaus, Amazonas, 

constataram uma elevada riqueza de recursos de agrobiodiversidade preservados nos 

quintais agroflorestais. De acordo com o autor, na área pesquisada, uma média de 59 

espécies por quintal foi registrada. 

No que se refere à doação e trocas dos recursos disponíveis nos sistemas de 

produção como uma importância de sociabilidade, as famílias agricultoras têm o hábito 

de doarem ou trocarem o excesso ou parte da produção que poderia ser comercializada 

para parentes e vizinhos mais necessitados, caracterizando-os como pessoas prestativas 

e solidárias (Freitas 2009).  

Em pesquisa realizada por Barbosa (2018) em quintais agroflorestais do bairro 

de São Raimundo, Zona Oeste de Manaus, Amazonas, foi constatado que 36% dos 

entrevistados realizam a troca de material vegetativo entre parentes, amigos e vizinhos. 

Em outro estudo realizado por Oliveira (2006) na cidade de Alta Floresta – MT, 53,4% 

dos entrevistados responderam que a origem das sementes e mudas utilizadas no plantio 
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de seus quintais possui como procedência a doação de vizinhos, parentes, escola e de 

viveiros do município. 

Os quintais agroflorestais são considerados modelos de sistema que 

proporcionam custo reduzido e aliam produção à conservação dos recursos naturais, 

permitindo uma utilização mais eficiente dos fatores ambientais como luz, água e 

nutrientes com uma oferta diversificada de produtos durante todo o ano (Miranda 2011). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral: 

 

Caracterizar quintais agroflorestais da comunidade rural Boa Esperança, 

município de Presidente Figueiredo, Amazonas, em relação à agrobiodiversidade e à 

socioeconomia. 

 

3.2 Objetivos específicos: 

 

1) Caracterizar a estrutura e a composição florística dos quintais agroflorestais; 

2) Identificar as práticas de manejo e utilização dos recursos naturais nestes espaços; 

3) Identificar as principais espécies consumidas e comercializadas provenientes dos 

quintais agroflorestais; 

4) Caracterizar o perfil social dos mantenedores dos quintais agroflorestais. 
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4. METODOLOGIA 

4.1 O Local de Estudo 

A pesquisa foi realizada no período de setembro a outubro de 2018, em 

propriedades selecionadas na comunidade Boa esperança, localizada no município de 

Presidente Figueiredo, no km 1.004 (antigo km 120) da rodovia federal BR 174, situada 

nas coordenadas geográficas 01º 56’ 506” S e 60º 02’ 667” W, distante de Manaus cerca 

de 130 km, com uma rodovia de fácil acesso para o escoamento de sua produção. A 

distância entre o Centro do município de Presidente Figueiredo até o início da 

comunidade, via BR 174, é de apenas 13 km. Boa Esperança possui aproximadamente 

42 km de extensão, tendo mais de 700 famílias residindo.   

 
Figura 1. Localização do município de Presidente Figueiredo, no estado do Amazonas. 
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Figura 2. Mapa de localização da área de estudo, destacada com o círculo vermelho a 

comunidade Boa Esperança, Presidente Figueiredo, AM. Fonte: Google Earth (2018). 

 

O clima da região é caracterizado conforme a classificação de Köppen como 

tropical úmido. As temperaturas regionais são uniformes ao longo de todo o ano e 

variam entre a mínima de 20 ºC e a máxima de 38 ºC, com média anual de 26,7 ºC. A 

umidade relativa do ar se apresenta alta e uniforme durante o ano, com média de 97%. 

A maior incidência de chuvas ocorre entre os meses de dezembro e maio, com 

precipitação média anual de 2.400 mm (Nava 1998; Vilela 2003). 

4.2 Procedimentos Metodológicos 

O presente estudo comtemplou uma abordagem qualitativa, que é justificada por 

ser o meio mais adequado quando se trata de entender a complexidade da natureza de 

um fenômeno social (Richardson 1999).   

4.2.1 Seleção dos agricultores familiares 

Foi realizada uma visita exploratória antes do início da pesquisa, visando 

contatar o líder comunitário e algum outro membro importante da comunidade de Boa 

Esperança. Na ocasião foram escolhidos os informantes chave, que contribuíram mais 

ativamente com o desenvolvimento da pesquisa. Estes informantes chave foram 

escolhidos por terem conhecimento das atividades desenvolvidas pelas pessoas da 

comunidade estudada. 

Informantes chave são pessoas selecionadas, para colaborar mais ativamente da 

pesquisa, os quais são escolhidos pelo pesquisador de acordo com seus critérios 

(Albuquerque et al. 2008). 
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Segundo Freitas (2009), o pesquisador escolhe os informantes adequados para o 

seu estudo de acordo com o seu objetivo e o número de informantes de modo que os 

dados obtidos sejam representativos. Para o autor, em uma pesquisa qualitativa, a 

quantidade ideal de indivíduos é aquela em que se pode abranger a totalidade do 

problema investigado em suas várias dimensões e na pesquisa quantitativa, depende de 

uma avaliação estatística para que se possa definir a amostra que represente a população 

em estudo. 

Foram selecionados para este estudo, 30 quintais agroflorestais, que contribuem 

para a geração de renda e produção de alimentos para às famílias mantenedoras dos 

quintais. 

 
Figura 3. Características ilustrativas das residências e vista parcial dos quintais 

agroflorestais situados na comunidade Boa Esperança, Presidente Figueiredo, AM. 

Fonte: Lima e Oliveira (2018). 

 

4.2.2 O método e as técnicas utilizadas na coleta de dados 

O método utilizado foi o estudo de caso, que possibilita a análise de problemas 

complexos, utilizando múltiplas técnicas de pesquisa, sendo compatível com a 

abordagem sistêmica. O estudo de caso não exige controle sobre eventos 

comportamentais e focaliza acontecimentos contemporâneos, fazendo uma análise 

qualitativa dos dados que foram obtidos (Yin 2010), entretanto, permite análise 

quantitativa.   
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As técnicas utilizadas na pesquisa de campo foram segundo Albuquerque et al. 

(2008), consistindo de entrevistas estruturadas e semiestruturadas, além de turnê guiada.   

 As entrevistas estruturadas são aquelas em que as perguntas são previamente 

estabelecidas antes de ir ao campo e há uma padronização das mesmas. Para esta 

técnica, as perguntas são em relação aos dados socioeconômicos dos agricultores 

familiares, levantamento das espécies dos quintais e os alimentos consumidos dos 

quintais durante o ano (Anexo I). 

Já as semiestruturadas são aquelas em que as perguntas são parcialmente 

formuladas antes de ir ao campo, porém apresenta flexibilidade, permitindo assim, um 

aprofundamento de questões que se façam necessárias.  

Com relação à turnê guiada, foi realizada uma caminhada pelo quintal durante a 

entrevista, visando obter informações específicas sobre as plantas presentes, como por 

exemplo, a finalidade de uso da espécie por parte do proprietário do quintal. 

4.2.3 A pesquisa de campo 

Na caracterização socioeconômica dos 30 agricultores familiares entrevistados, 

foram realizadas entrevistas estruturadas através de formulários com questões inerentes 

ao gênero, grau de escolaridade, idade, tempo de moradia, sexo, principal ocupação, 

número de pessoas habitando a casa, principal fonte de renda e perguntas sobre as 

técnicas de manejo dos quintais e tamanho do quintal. 

O levantamento das espécies (animais e vegetais) que existem nos quintais 

agroflorestais foi realizado através de entrevistas estruturadas e semiestruturadas aos 

agricultores familiares, além de visita aos seus quintais (turnê guiada), sendo escolhidos 

para os mesmos, os responsáveis pelo cuidado e a manutenção destes sistemas. 

Em relação à utilidade, as espécies foram classificadas em dez usos: frutíferas, 

ornamentais, medicinais, além de condimentar, olerácea, madeireira estimulante, 

místico, alimento e utensílios. 

Todas as informações foram obtidas com a autorização dos agricultores 

familiares que participaram da pesquisa e foram transcritas conforme obtidas nas 

entrevistas, empregando-se as mesmas terminologias usadas pelos agricultores.  

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

presente estudo foi encaminhado para análise e aprovação do Comitê de Ética na 

Pesquisa com seres humanos (CEP), do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

(INPA). Este procedimento tem por objetivo proteger a integridade, dignidade e 

conhecimentos dos indivíduos amostrais das pesquisas. De acordo com as exigências do 
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CEP-INPA, todos os agricultores devem assinar o termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Aprovado em 30 de Agosto de 2018, número do parecer: 

2.855.462. 

4.2.4 Análise de dados 

Para a realização das análises, construiu-se um banco de dados com as informações 

obtidas nas entrevistas e no levantamento florístico. Posteriormente, utilizou-se 

estatística descritiva onde os dados foram sistematizados no programa Excel for 

Windows®. Para a confecção dos gráficos foi utilizado o pacote estatístico Origin®, 

versão 6.0 (Microcal Origin®, 6.0, USA). Cabe destacar que em muitos casos havia 

mais de uma resposta para a mesma pergunta. Desta forma, algumas perguntas 

totalizaram um percentual superior a 100% para as respostas, devido ao registro de mais 

de uma resposta para a mesma pergunta.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 Perfil socioeconômico dos informantes 

As entrevistas foram realizadas principalmente com os moradores responsáveis 

pela manutenção dos quintais, sendo 21 entrevistados do sexo feminino (70%) e 9 do 

sexo masculino (30%) (Tabela 1), corroborando com estudos realizados em quintais 

(Ferreira e Sablayrolles 2009, Oliveira 2009; Vieira et al. 2012, Almeida e Gama 2014) 

que apontam para maior participação e importância do papel das mulheres no manejo 

dos quintais.  

Tabela 1. Dados socioeconômicos dos moradores dos quintais agroflorestais situados na 

comunidade Boa Esperança, Presidente Figueiredo, AM. 

Dados socioeconômicos Categorias Nº de relatos Percentual (%) 

Gênero Masculino 9 30,0 

 

Feminino 21 70,0 

Idade 15 a 30 anos 7 23,3 

 

31 a 46 anos  7 23,3 

 

47 a 62 anos  11 36,7 

 

63 a 78 anos 5 16,7 

Estado Civil Casado (a) 15 50,0 

 

Divorciado (a) 2 6,7 

 

Outros 13 43,3 

Escolaridade Analfabetos  2 6,7 

 

Fundamental Incompleto 13 43,3 

 

Fundamental Completo 5 16,7 

 

Médio Incompleto 2 6,7 

 

Médio Completo 8 26,7 

Profissão/ Ocupação Produtor de hortaliças 26 86,7 

 

Aposentados ou 

pensionistas 1 3,3 

 

Doméstica/Desempregado 1 3,3 

 

Serviços gerais 2 6,7 

Total de entrevistados  

 

30 

  

 

A idade dos entrevistados variou de 15 a 78 anos com média de 46 anos. Com 

relação ao estado civil, 50% informaram que são casados, 43,3% são amancebados e 

6,7% divorciados. Quanto à formação acadêmica, a maioria possui escolaridade baixa, 

restringindo-se ao ensino fundamental incompleto (43,3%), sendo ainda dois dos 

entrevistados analfabetos (6,7%).  
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A pesquisa apontou que a maioria das famílias tem como principal fonte de 

renda a agricultura, verificou-se que 86,7% dos entrevistados trabalham com a produção 

de hortaliças como: cebolinha (Allium fistulosum L.), coentro (Cichorium endivia L.), 

pimenta de cheiro (Capsicum odoratum Steud.) e pimentão (Capsicum annuum L.). 

Outras fontes de renda familiar relatadas foram: aposentadoria, bolsa família, benefícios 

assistenciais, comercialização dos excedentes produzidos nos quintais e a realização de 

serviços a terceiros (limpeza de terreno, pedreiro, marceneiro) dentro e fora da 

comunidade. Cabe destacar que nos casos em que há duas ou mais fontes de renda, 

foram qualificadas todas as categorias de respostas (Tabela 2). 

Tabela 2. Principais fontes de renda registradas em 30 quintais agroflorestais situados 

na comunidade Boa Esperança, Presidente Figueiredo, AM. 

Fonte de renda Nº de relatos Percentual (%) 

Agricultura 26 86,7 

Aposentadoria  5 16,7 

Benefícios assistenciais 2 6,7 

Bolsa Família 12 40,0 

Serviços gerais 2 6,7 

 

5.2 Condições habitacionais  

Nos quintais agroflorestais da comunidade Boa Esperança, 43,3% das casas são 

de construção mista, ou seja, construída em alvenaria e madeira, enquanto 36,7% são 

totalmente de madeira e 20% são apenas de alvenaria, sendo cobertas por telhas de 

amianto ou alumínio. 

 A falta de água tem sido um grande transtorno para os moradores da 

comunidade Boa Esperança, uma vez que nenhuma residência possui água encanada, 

sendo que a água consumida na comunidade é retirada de poços construídos pelos 

próprios moradores. A ausência de uma rede de distribuição de água potável na 

comunidade é um problema que mostra a ausência de políticas públicas nas 

comunidades rurais 

Segundo relatos, no verão a quantidade de água no poço diminui 

consideravelmente, faltando muitas vezes para necessidades mais básicas, como tomar 

banho ou cozinhar. Talvez por essa razão, a prática de irrigação nos quintais não é 

muito comum. Um aspecto positivo a destacar é que a maioria dos entrevistados (80%) 

realiza o tratamento da água utilizando hipoclorito de sódio (NaClO).   
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Outro problema relatado pelos moradores que impactam de forma direta a 

dinâmica da comunidade está relacionado à rede de distribuição de energia. Apesar de 

100% das residências visitadas possuírem rede de distribuição, a interrupção no 

fornecimento é algo bastante cotidiano, os moradores relatam que rotineiramente os 

serviços de fornecimentos de energia são interrompidos por período de até uma semana, 

sendo justificado por problemas na rede que fornece energia para a comunidade.  

A interrupção do fornecimento de energia afeta bastante a vida dos moradores, 

tendo em vista que eles utilizam bomba elétrica de sucção para a coleta de água dos 

poços e posterior distribuição e utilização das atividades domésticas.  Além disso, 

também prejudica na conservação dos alimentos perecíveis consumido pela família.  

5.3 Caracterização dos quintais amostrados 

Os quintais estudados da comunidade Boa Esperança é composto por núcleos 

familiares médio, tendo de 2 a 8 moradores e uma média de 3,6 moradores por 

residência, sendo a maioria natural dos Estados do Amazonas, Pará, Ceará, Maranhão, 

também foi identificado pessoas dos estados de Piauí, Goiás, Paraná, São Paulo e 

Rondônia. O tempo de moradia varia de 1 a 20 anos (Tabela 3). Com relação à 

ocupação espacial dos agrossistemas estudados, foi constatado que alguns lotes não 

mantêm sua área original, pois foram divididos em áreas menores por meio de venda de 

lotes a outros produtores.  

Tabela 3. Características descritivas dos quintais agroflorestais pesquisado na 

comunidade Boa Esperança, Presidente Figueiredo, AM. 

QUINTAL 

Área da 

propriedade 

(ha) 

Área do 

quintal (ha) 

Quintal/Área 

total (%) 

Origem 

da família 

(UF) 

Nº de 

moradores 

Tempo de 

Moradia 

(anos) 

QAF1 9,5 1,8 19,0 AM 2 7 

QAF2 74,0 1,0 1,4 GO 4 15 

QAF3 6,9 1,7 24,6 SP 5 8 

QAF4 20,0 0,3 1,5 PA 2 8 

QAF5 20,0 1,5 7,5 AM 3 20 

QAF6 10,0 1,0 10,0 PA 3 6 

QAF7 10,0 0,5 5,0 PR 4 7 

QAF8 20,0 1,5 7,5 PA 4 1 

QAF9 20,0 1,0 5,0 CE 3 8 

QAF10 20,0 2,6 13,0 AM 6 6 

QAF11 40,0 1,3 3,3 AM 2 9 

QAF12 80,0 2,0 2,5 CE 2 6 

QAF13 20,0 0,3 1,5 CE 4 9 
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QUINTAL 

Área da 

propriedade 

(ha) 

Área do 

quintal (ha) 

Quintal/Área 

total (%) 

Origem 

da família 

(UF) 

Nº de 

moradores 

Tempo de 

Moradia 

(anos) 

QAF14 30,0 0,7 2,3 PA 3 5 

QAF15 30,0 0,8 2,7 PA 2 6 

QAF16 10,0 0,8 8,0 MA 4 3 

QAF17 20,0 1,0 5,0 CE 3 4 

QAF18 15,7 1,5 9,6 CE 2 15 

QAF19 7,5 1,0 13,3 AM 5 14 

QAF20 10,0 0,5 5,0 AM 4 2 

QAF21 10,0 2,0 20,0 PA 5 5 

QAF22 4,0 1,0 25,0 PI 2 3 

QAF23 10,0 1,6 16,0 PI 4 7 

QAF24 18,7 0,7 3,7 RO 2 8 

QAF25 15,0 1,5 10,0 AM 3 8 

QAF26 10,0 1,0 10,0 MA 8 2 

QAF27 19,4 2,0 10,3 PA 3 10 

QAF28 40,0 1,8 4,5 MA/PA 4 10 

QAF29 16,0 1,5 9,4 AM 4 8 

QAF30 54,0 0,9 1,7 MA 8 10 

Total 670,7 36,8 5,5  - 110 - 

Média 22,4 1,2 8,6 - 3,6 7,6 

Amplitude 6,9-80 0,3-2,6 1,35-25 - 2-8 1-20 

Desvio Padrão 18,3 0,55 6,6 - 1,6 4,18 

 

Na comunidade Boa Esperança, a área de cultivo dos quintais varia entre 0,3 e 

2,6 ha, com uma média de 1,2 ha. A maior parte das propriedades (56,7%) possui 

quintais com até 1,0 ha e 43,3% possui área maior que 1,0 ha. Os agrossistemas QAF4, 

QAF7, QAF13 e QAF20 possuem os menores quintais, com áreas entre 0,3 e 0,5 ha, 

enquanto que os agrossistemas QAF10, QAF12, QAF21 e QAF27 possuem os maiores 

quintais, variando de 2,0 a 2,6 ha (Tabela 3).  

Resultados similares foram relatados por Machado (2016) em estudo realizado 

em quintais agroflorestais do ramal do Pau-Rosa, constataram que a área de cultivo 

varia entre 0,3 e 3,9 ha, com uma média de 1,5 ha. Fraser et al. (2011), em análise de 

quintais agroflorestais em Manicoré, Estado do Amazonas, verificaram uma área média 

de 2,0 ha.  Van Leeuwen e Gomes (1995), analisando numerosos quintais de vários 

municípios do Estado Amazonas, afirmam que os quintais agroflorestais na Amazônia 

normalmente apresentam área entre 0,2 e 2,5 ha.  



38 

 

 
 

De acordo com Gazel Filho (2008), o tamanho dos quintais, no Brasil e no 

mundo, é bastante variável, desde poucos metros até 5,0 ha. Estudo realizado por 

Dubois (1996) na Amazônia brasileira, indicou poucos quintais com área superior a 1 

ha.  

A média da área ocupada pelos quintais agroflorestais em relação à área total dos 

lotes é de 8,6%, variando entre 1,35% a 25% (Tabela 3). Adicionalmente ainda foi 

verificado que a soma da área total das 30 propriedades correspondeu a 670,7 ha e a 

soma da área ocupada com os quintais agroflorestais foi de 36,8 ha. Ou seja, apenas 

5,5% da área total é destinada ao cultivo dos quintais.   

5.4 Descrição e análise da composição florística dos quintais agroflorestais 

O levantamento dos recursos de agrobiodiversidade vegetal presentes nos 30 

quintais agroflorestais registrou 831 indivíduos, distribuídos em 152 espécies, 

pertencentes a 65 famílias botânicas (Tabela 4), numa faixa de riqueza que variou entre 

15 e 50 indivíduos por quintal. O conjunto de espécies presentes nestes agrossistemas é 

constituído essencialmente de plantas cultivadas, exóticas (57,9%) e de nativas (42,1%). 
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Tabela 4. Lista das espécies vegetais registradas nos quintais agroflorestais da comunidade Boa Esperança, Presidente Figueiredo, AM. 
Família Nome Científico Nome Popular Ocorrência Origem Uso principal Hábito 

Acanthaceae Justicia calycina (Nees) V.A.W. Graham Sara tudo 4 Nativa Medicinal Arbustivo 

 Justicia pectoralis Jacq. Anador 2 Exótica Medicinal Herbáceo 

Amaranthaceae Chenopodium ambrosioides L. Mastruz 7 Nativa Medicinal Herbáceo 

Amaryllidaceae Allium fistulosum L. Cebolinha 11 Exótica Condimentar Herbáceo 

Anacardiaceae Anacardium occidentale Caju 12 Nativa Frutífera Arbóreo 

 Mangifera indica Manga 30 Exótica Frutífera Arbóreo 

 Schinus terebinthifolius Aroeira-mansa 1 Nativa Ornamental Arbóreo 

 Spondias dulcis Parkinson Cajarana  4 Exótica Frutífera Arbóreo 

 Spondias mombin Taperebá 2 Nativa Frutífera Arbóreo 

 Spondias purpurea L. Seriguela 1 Exótica Frutífera Arbóreo 

Annonaceae Annona mucosa Biribá 11 Nativa Frutífera Arbóreo 

 Annona muricata Graviola 13 Nativa Frutífera Arbóreo 

 Annona squamosa L. Ata 3 Exótica Frutífera Arbóreo 

 Annona montana Macfad Araticum 2 Nativa Frutífera Arbóreo 

Apiaceae Coriandrum sativum L. Coentro 8 Exótica Condimentar Herbáceo 

 Pimpinella anisum L. Erva-doce 2 Exótica Medicinal Herbáceo 

Apocynaceae Plumeria pudica Jacq. Jasmim 3 Exótica Ornamental Arbustivo 

 Allamanda cathartica L. Alamanda 1 Nativa Ornamental Lianescente 

Araceae Caladium bicolor (Aiton) Vent. Tajá 2 Nativa Ornamental Herbáceo 

 Epipremnum pinnatum Jibóia 1 Exótica Ornamental Trepadeira 

 Monstera deliciosa Costela-de-adão 1 Exótica Ornamental Arbustivo 

 Zamioculcas zamiifolia Zamioculcas 1 Exótica Ornamental Herbácea 

Arecaceae Astrocaryum aculeatum Tucumã 3 Nativa Frutífera Arbóreo 

 Bactris gasipaes Pupunha 15 Nativa Frutífera Arbóreo 

 Cocos nucifera L. Coco 25 Exótica Frutífera Arbóreo 

 Elaeis guineensis Jacq. Dendê 2 Exótica Condimentar Arbóreo 

 Euterpe precatoria Açaí 21 Nativa Frutífera Arbóreo 

 Oenocarpus bacaba Bacaba 5 Nativa Frutífera Arbóreo 

 Mauritia flexuosa L. f. Buriti 3 Nativa Frutífera Arbóreo 

 Oenocarpus bataua Mart. Patauá 2 Nativa Frutífera Arbóreo 

 Roystonea oleracea (Jacq.) O.F. Cook Palmeira imperial 1 Exótica Ornamental Arbóreo 

Ericaceae Rhododendron simsii Azaléia 1 Exótica Ornamental Arbustivo 

Amaranthaceae Celosia cristata Crista-de-galo 1 Exótica Ornamental Herbáceo 
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Família Nome Científico Nome Popular Ocorrência Origem Uso principal Hábito 

Asparagaceae Sansevieria trifasciata Prain Espada-de-são-jorge 3 Exótica Ornamental Herbáceo 

Asphodelaceae Aloe vera (L.) Burm. f. Babosa 7 Exótica Medicinal Herbáceo 

Asteraceae Eryngium foetidum L. Chicória 11 Nativa Condimentar Herbáceo 

 Achyrocline satureioides (Lam.) DC. Marcela 1 Nativa Medicinal Herbáceo 

 Leucanthemum vulgare Margarida 2 Exótica Ornamental Arbustivo 

 Tanacetum vulgare L. Catinga-da-mulata 1 Exótica Medicinal Arbustivo 

 Tragopogon porrifolius L. Barba-de-bode 1 Exótica Ornamental Herbáceo 

Bignoniaceae Arrabidaea chica (Bonpl.) B. Verl. Crajiru 4 Nativa Medicinal Arbustivo 

 Crescentia cujete L. Cuieira 1 Exótica Utensílios Arbóreo 

 Mansoa alliacea (Lam.) A.H. Gentry Cipó-alho 1 Nativa Medicinal Lianescente 

 Tabebuia sp. Ipê 1 Nativa Ornamental Arbóreo 

Bixaceae Bixa orellana L. Urucum 6 Nativa Condimentar Arbustivo 

Begoniaceae Begonia elatior Hort. ex Steud Begônia 1 Exótica Ornamental Herbáceo 

Brassicaceae Brassica oleraceae L. Couve 9 Exótica Olerácea Herbácea 

Bromeliaceae Ananas comosus (L.) Merr. Abacaxi 7 Nativa Frutífera Herbácea 

Cactaceae Opuntia monacantha Haw. Cactus 5 Exótica Ornamental Herbácea 

 Schlumbergera truncata Flor-de-seda 1 Nativa Ornamental Herbácea 

Caricaceae Carica papaya L. Mamão 18 Exótica Frutífera Arbóreo 

Caryocaraceae Caryocar villosum (Aubl.) Pers. Piquiá 2 Nativa Frutífera Arbóreo 

Caryophyllaceae Dianthus caryophyllus Cravo 1 Exótica Ornamental Herbácea 

Chrysobalanaceae Licania tomentosa (Benth.) Fritsch Oiti 1 Exótica Ornamental Arbóreo 

Costaceae Costus spicatus (Jacq.) Sw Pobre-velho 3 Nativa Místico Herbáceo 

Crassulaceae Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. Corama 12 Exótica Medicinal Herbáceo 

Cucurbitaceae Cucumis anguria L. Maxixe 6 Nativa Olerácea Herbáceo 

 Cucumis sativus L. Jerimum 5 Exótica Olerácea Herbáceo 

Davalliaceae Davallia fejeensis Hook. Samambaia-renda 3 Exótica Ornamental Herbáceo 

Euphorbiaceae Codiaeum variegatum Cróton 2 Exótica Ornamental Arbustivo 

 Euphorbia milii Des Moul. Coroa-de-cristo 2 Exótica Ornamental Arbustivo 

 Euphorbia tirucalli L Dedo-de-adão 2 Exótica Medicinal Arbustivo 

 Jatropha curcas L. Pinhão-branco 1 Exótica Medicinal Arbustivo 

 Jatropha gossypifolia L. Pinhão-roxo 3 Exótica Medicinal Arbustivo 

 Manihot esculenta Crantz Mandioca 14 Nativa Olerácea Arbustivo 

Fabaceae Caesalpinia ferrea Mart. ex Tul. var. férrea Jucá 1 Exótica Medicinal Arbóreo 

 Cassia leiandra Benth. Mari-mari 8 Nativa Frutífera Arbóreo 

https://www.jardineiro.net/familia/begoniaceae
https://www.jardineiro.net/familia/caryophyllaceae
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Família Nome Científico Nome Popular Ocorrência Origem Uso principal Hábito 

 Dinizia excelsa Ducke Angelim-pedra 1 Nativa Madeireira Arbóreo 

 Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. Cumaru 2 Nativa Medicinal Arbóreo 

 Hymenaea courbaril L. Jatobá 2 Nativa Madeireira Arbóreo 

 Inga edulis var. edulis Mart. Ingá-cipó 18 Nativa Frutífera Arbóreo 

 Phaseolus vulgaris Feijão 1 Nativa Condimentar Herbáceo 

 Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke Paricá 1 Nativa Madeireira Arbóreo 

Gesneriaceae Saintpaulia ionantha Violeta 1 Exótica Ornamental Herbáceo 

Hydrangeaceae Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. Hortência 2 Exótica Ornamental Arbustivo 

Icacinaceae Poraqueiba sericea Tul. Umari 1 Nativa Frutífera Arbóreo 

Lamiaceae Mentha arvensis L. Hortelã 10 Exótica Medicinal Herbáceo 

 Mentha sp. Vique 3 Exótica Medicinal Herbáceo 

 Ocimum basilicum L. Alfavaca 7 Exótica Medicinal Arbustivo 

 Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. Malvarisco 1 Exótica Medicinal Herbáceo 

 Plectranthus barbatus Andrews Boldo 13 Exótica Medicinal Herbácea 

Lauraceae Cinnamomum zeylanicum Blume Canela 4 Exótica Medicinal Arbóreo 

 Persea americana Mill. Abacate 25 Exótica Frutífera Arbóreo 

 Rosmarinus officinalis L. Alecrim 4 Nativa Medicinal Herbáceo 

Lecythidaceae Bertholletia excelsa Bonpl. Castanha-da-Amazônia 7 Nativa Frutífera Arbóreo 

Liliaceae Lilium sp. Lírio 2 Exótica Ornamental Herbáceo 

Lythraceae Punica granatum L. Romã 1 Exótica Frutífera Arbustivo 

Malpighiaceae Byrsonima crassifolia (L.) Kunth Murici 6 Nativa Frutífera Arbóreo 

 Malpighia emarginata DC. Acerola 12 Exótica Frutífera Arbustivo 

Malvaceae Hibiscus rosa-sinensis L. Papoula 2 Exótica Ornamental Arbustivo 

 Hibiscus sabdariffa L. Vinagreira 2 Exótica Medicinal Arbustivo 

 Quararibea cordata (Bonpl.) Vischer Sapota 1 Nativa Frutífera Arbóreo 

 Theobroma cacao L. Cacau 3 Nativa Frutífera Arbóreo 

 Theobroma grandiflorum (Willd. ex 

Spreng.) K. Schum. 

Cupuaçu 23 Nativa Frutífera Arbóreo 

Marantaceae Ischnosiphon ovatus Arumã  1 Nativa Ornamental Herbáceo 

Meliaceae Carapa guianensis Aubl. Andiroba 11 Nativa Medicinal Arbóreo 

 Cedrela fissili Vellozo Cedro 2 Nativa Madeireira Arbóreo 

Moraceae Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg Fruta-pão 2 Exótica Frutífera Arbóreo 

 Artocarpus heterophyllus Lam. Jaca 6 Exótica Frutífera Arbóreo 

 Ficus carica L. Figo 2 Exótica Frutífera Arbóreo 
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Família Nome Científico Nome Popular Ocorrência Origem Uso principal Hábito 

Musaceae Musa paradisiaca L. Banana 27 Exótica Frutífera Arbóreo 

Myrtaceae Eugenia stipitata McVaugh Araçá-boi 4 Nativa Frutífera Arbustivo 

 Eugenia uniflora L Pitanga 1 Nativa Frutífera Arbustivo 

 Myrciaria cauliflora (Mart.) O. Berg Jabuticaba 3 Exótica Frutífera Arbóreo 

 Psidium guajava L. Goiaba 17 Exótica Frutífera Arbóreo 

 Syzygium jambolanum (Lam.) DC Azeitona-preta 5 Exótica Frutífera Arbóreo 

 Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M. 

Perry 

Jambu 20 Exótica Frutífera Arbóreo 

Nyctaginaceae Mirabilis jalapa L. Maravilha 3 Nativa Ornamental Arbustivo 

Passifloraceae Passiflora edulis Sims Maracujá 3 Nativa Frutífera Trepadeira 

Piperaceae Piper callosum Ruiz & Pav. Elixir 3 Nativa Medicinal Herbáceo 

Phytolaccaceae Petiveria alliacea L. Mucuracaá 1 Exótica Medicinal Herbácea 

 Piper nigrum L. Pimenta-do-reino 16 Exótica Condimentar Trepadeira 

Plantaginaceae Plantago major L. Tanchagem 1 Exótica Medicinal Herbáceo 

Poaceae Cymbopogon citratus (DC.) Stapf Capim-santo 20 Exótica Medicinal Herbáceo 

 Saccharum officinarum L. Cana-de-açúcar 6 Exótica Alimento Herbáceo 

Polypodiaceae Platycerium bifurcatum Chifre-de-veado 1 Exótica Ornamental Herbáceo 

Portulacaceae Portulaca pilosa L. Amor-crescido 2 Exótica Ornamental Herbáceo 

 Portulaca grandiflora Hook. Onze-horas 2 Nativa Ornamental Herbáceo 

Orchidaceae Arundina bambusifolia Lindl. Orquídea-bambu 3 Exótica Ornamental Herbáceo 

Oxalidaceae Oxalis tetraphylla Trevo-de quatro-folhas 1 Exótica Ornamental Herbáceo 

Rosaceae Cydonia oblonga Mill. Marmelo 1 Exótica Místico Arbóreo 

 Rosa sp. Rosa 2 Exótica Ornamental Arbustivo 

 Rubus sp. Amora 8 Exótica Frutífera Arbustivo 

Rubiaceae Coffea arabica Café 7 Exótica Estimulante Arbóreo 

 Genipa americana L. Jenipapo 5 Nativa Frutífera Arbóreo 

 Morinda citrifolia L. Noni 1 Exótica Medicinal Arbóreo 

Rutaceae Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle Limão-comum 18 Exótica Frutífera Arbóreo 

 Citrus aurantium L. Laranja-da-terra 1 Exótica Frutífera Arbóreo 

 Citrus limettioides Tanaka Lima 3 Exótica Frutífera Arbóreo 

 Citrus reticulata Blanco Tangerina 7 Exótica Frutífera Arbóreo 

https://www.google.com/search?q=Polypodiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MC2qskgBAN5H9IcNAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjDg-7IvtXeAhXDGJAKHeG9Bu8QmxMoATAdegQIBhAX
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Família Nome Científico Nome Popular Ocorrência Origem Uso principal Hábito 

 Citrus sinensis (L.) Osbeck Laranja-doce 17 Exótica Frutífera Arbóreo 

 Randia formosa Estrela-do-norte 1 Nativa Ornamental Arbustivo 

 Ruta graveolens L Arruda 10 Exótica Medicinal Arbustivo 

Sapindaceae Nephelium lappaceum L. Rambutã 13 Exótica Frutífera Arbóreo 

 Paullinia cupana Kunth Guaraná 1 Nativa Estimulante Lianescente 

 alisia esculenta (A. St.-Hil.) Radlk Pitomba 1 Nativa Frutífera Arbóreo 

Sapotaceae Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. Abiu 2 Nativa Frutífera Arbóreo 

Solanaceae Capsicum chinense Jacq. Pimenta de cheiro 11 Nativa Condimentar Arbustivo 

 Capsicum frutescens L. Pimenta-malagueta 7 Nativa Condimentar Arbustivo 

 Cestrum nocturnum Dama-da-noite 3 Nativa Ornamental Arbustivo 

 Lycopersicon esculentum Mill. Tomate 1 Exótica Olerácea Arbustivo 

 Solanum aethiopicum gr. Gilo Jiló 1 Exótica Olerácea Arbustivo 

 Solanum sessiliflorum Dunal Cubiu 1 Nativa Olerácea Arbustivo 

Urticaceae Pourouma cecropiifolia Mart. Mapati 1 Nativa Frutífera Arbóreo 

 Soleirolia soleirolii Barba-de-moisés 1 Exótica Ornamental Herbáceo 

Verbenaceae Lippia alba (Mill.) Br. ex Britton & P. 

Wilson 

Erva-cidreira 14 Nativa Medicinal Arbustivo 

Zingiberaceae Curcuma longa L. Açafrão 4 Exótica Medicinal Arbustivo 

 Zingiber officinale Roscoe Mangarataia 5 Exótica Medicinal Herbáceo 

Ocorrência: Números de propriedades rurais onde foram encontradas.
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Comparando os resultados deste estudo com outros autores sobre a composição 

florística de quintais agroflorestais realizado na Amazônia (Sablayrolles 2009; Costa e 

Mitja 2010; Salim 2012; Almeida e Gama 2014; Junqueira et al. 2016), pode-se afirmar 

que os quintais da comunidade Boa Esperança possuem um grande número de espécies. 

Machado (2016) observou uma riqueza mais expressiva em agrossistemas em 

propriedades agrícolas familiares na BR 174, ramal do Pau-Rosa, Manaus, Amazonas, 

contabilizando 241 espécies, enquanto que Lins et al. (2015) ao longo do baixo rio 

Urubu, Amazonas, relatou 205 espécies.  

Ao se analisar a procedência das espécies vegetais encontradas nas propriedades 

rurais (Tabela 4), observou-se que 57,9% são consideradas exóticas e 42,1% são nativas 

da região amazônica (Figura 4). 

 
Figura 4. Procedência das espécies vegetais encontradas nos quintais agroflorestais 

situados na comunidade Boa Esperança, Presidente Figueiredo, AM. 

Essa maior ocorrência de espécies exóticas pode estar relacionado ao número de 

moradores na comunidade oriundo de outros estado da federação (Tabela 3) e que 

muitas espécies exóticas estão ocorrendo de forma generalizada na Amazônia, 

predominando algumas exóticas mostradas na tabela 5.  

Considerando os 30 quintais pesquisados, notou-se que as espécies mais 

frequentes encontradas nas propriedades foram: manga (Mangifera indica), banana 

(Musa paradisíaca L.), abacate (Persea americana), coco (Cocos nucifera L.) e o 

cupuaçu (Theobroma grandiflorum) (Tabela 5). A manga é a única espécie que ocorre 

em 100% dos quintais estudados. Entre as espécies com maior frequência nos quintais, 

o cupuaçu e o coco se destacam por serem espécies que contribuem para a geração de 

renda das propriedades familiares, já que estão entre os produtos mais comercializados 
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pelos agricultores. Por outro lado, a manga, a banana e o abacate representam um 

importante papel para a complementação da dieta das famílias, por serem bastante 

apreciadas pela população amazonense, seja no consumo das frutas “in natura” ou em 

forma de geleias, polpas, vitaminadas entre outras (Barbosa 2018).  

 

Tabela 5. Frequência de espécies registradas em 30 quintais agroflorestais situados na 

comunidade Boa Esperança, Presidente Figueiredo, AM. 

Nome científico Nome 

Popular 

Frequência 

(%) 

Origem Características Uso 

principal 

Mangifera indica Manga 100 Exótica Frutíferas Alim 

Musa paradisiaca L. Banana 90,0 Nativa Frutíferas Alim 

Persea americana Abacate 83,3 Exótica Frutíferas Alim 

Cocos nucifera L. Coco 83,3 Exótica Frutíferas Alim 

Theobroma grandiflorum Cupuaçu 76,7 Nativa Frutíferas Alim 

Euterpe precatoria Açaí 70,0 Nativa Frutíferas Alim 

Syzygium malaccense  Jambo 66,7 Exótica Frutíferas Alim 

Inga edulis  Ingá- Cipó 60,0 Nativa Frutíferas Alim 

Citrus aurantiifolia  Limão-

comum 

60,0 Exótica Frutíferas Alim/Med 

Carica papaya L. Mamão 60,0 Exótica Frutíferas Alim 

Psidium guajava  Goiaba 56,7 Exótica Frutíferas Alim/Med 

Citrus sinensis  Laranja-

doce 

56,7 Exótica Frutíferas Alim/Med 

 

De acordo Vieira et al. (2012), as frutíferas têm um papel bastante importante 

para os agricultores familiares mantenedores dos quintais agroflorestais por 

contribuírem para a segurança alimentar e geração de renda. As seis espécies mais 

frequentes neste estudo são comuns nos quintais da Amazônia, sendo relatada sua 

predominância em outros estudos realizados em quintais agroflorestais (Fraser et al.  

2011; Vieira et al. 2012; Almeida e Gama 2014; Lins et al. 2015, Machado 2016; 

Barbosa 2018).  

De acordo com os resultados obtidos (Figura 5), os quintais com menores 

números de espécies vegetais estão presentes nos agrossistemas QAF2, QAF6, QAF15 e 

QAF20 e é provável que este menor número de espécies esteja relacionada com o perfil 

da produção e com a ocupação principal dos agricultores destes quintais. Por exemplo, 

foi observado que a maioria destas propriedades tem como atividade principal a 

produção de hortaliças para comercialização, ou seja, a produção do quintal não é o foco 

principal, sendo os mesmos utilizados apenas para complementar a alimentação e alguns 

ainda contribuem com a renda do agricultor com a venda do excedente produzido.  
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Já os quintais QAF7, QAF9, QAF18 e QAF25 se destacam por apresentar 

elevado número de espécies. Foi possível observar que os agricultores que residem 

nesses agrossistemas buscam diversificar o conjunto de espécies no quintal, seja pela 

maior ênfase na oferta variada de frutas, seja pelo notório interesse em manter a boa 

aparência, cultivando espécies ornamentais na área frontal e/ou lateral das casas, além 

do interesse por hortaliças e plantas medicinais, o que possivelmente contribui para que 

o número de espécies registradas nesses agrossistemas seja maior. 

 
Figura 5.  Número de espécies vegetais registradas nos 30 quintais agroflorestais 

situados na comunidade Boa Esperança, Presidente Figueiredo, AM. 

Arecaceae foi a família com maior representatividade nos quintais, 9 espécies 

(13,8%), seguida de Fabaceae com 8 espécies (12,3%), Rutaceae, com 7 espécies 

(10,8%) e Anacardiaceae, Euphorbiaceae, Myrtaceae e Solanaceae com 6 espécies 

(9,2%) (Figura 6). O predomínio dessas famílias também foi verificado em outros 

estudos na Amazônia. Por exemplo, Matos (2015), pesquisando a diversidade e usos de 

quintais agroflorestais da comunidade São Domingos, Floresta Nacional do Tapajós, 

Belterra- PA, encontrou um maior número de espécies das famílias Fabaceae, 

Lamiaceae, Euphorbiaceae, Arecaceae, Anacardiaceae, e Araceae, Rutaceae.  Já Salim 

(2012) estudando quintais em área de terra-firme na terra indígena Kwatá-laranjal- AM, 

identificou as famílias Arecaceae, Malvaceae, Anacardiaceae, Euphorbiaceae, 

Asteraceae, e Rutaceae com o maior número de espécies. A relação das 7 famílias com 

maior número de espécies é apresentada na Figura 6. 
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Figura 6. Famílias botânicas com maiores números de espécies registradas nos 30 

quintais agroflorestais da comunidade Boa Esperança, Presidente Figueiredo, AM. 
 

Arecaceae aparece como a família mais representativa provavelmente pela 

grande ocorrência de palmeiras frutíferas nativas da região, e que já estão incorporadas 

à dieta do povo amazônico, como pupunha (Bactris gasipaes), tucumã (Astrocaryum 

tucuma), açaí (Euterpe oleracea e Euterpe precatoria), buriti (Mauritia flexuosa), 

bacaba (Oenocarpus bacaba), Patauá (Oenocarpus bataua), entre outras (Figura 7).  
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Figura 7. Palmeiras observadas nos 30 quintais agroflorestais situados na comunidade 

Boa Esperança, Presidente Figueiredo, AM. Fonte: Lima e Oliveira (2018). 

 

Os hábitos das plantas observadas nos quintais foram variados, sendo 

predominantemente arbóreas 41,4% seguido de herbáceas 30,3%, arbustivas 24,3%, 

trepadores e lianescente 2% respectivamente (Figura 8).  

O predomínio de espécies arbóreas e herbáceas, descrito nesse estudo, está de 

acordo com Rosa et al. (2009), que estudando quintais agroflorestais em comunidades 

rurais de Bonito, Pará, constataram que do total de espécies identificadas, 51,8% são 

arbóreas, 41,1% são herbáceas e 7,1% são arbustivas.  

 
Figura 8. Hábito de crescimento das espécies vegetais registrada em 30 quintais 

agroflorestais situados na comunidade Boa Esperança, Presidente Figueiredo, AM. 
 

Nas Figuras 9 e 10 é possível observar algumas espécies frutíferas e ornamentais 

encontradas nas propriedades rurais como forma ilustrativa. 
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Figura 9. Frutíferas encontradas nos 30 quintais agroflorestais situados na comunidade 

Boa Esperança, Presidente Figueiredo, AM. Fonte: Lima e Oliveira (2018). 

 

 
Figura 10. Espécies ornamentais observadas nos 30 quintais agroflorestais situados na 

comunidade Boa Esperança, Presidente Figueiredo, AM. Fonte: Lima e Oliveira (2018). 

 

Diante disso, pode-se afirmar que os quintais da comunidade Boa Esperança 

possuem grande diversidade de espécies arbóreas frutíferas. 
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Resumidamente, das 152 espécies vegetais registradas nos quintais agroflorestais 

da comunidade Boa Esperança, as categorias com maiores números de espécies foram 

as frutíferas, com 54 espécies (35,5%); seguida pelo grupo de uso ornamental, com 38 

espécies (25%); medicinais, com 33 espécies (21,7%) e pelas condimentares, com 9 

espécies (5,9%) (Figura 11). Outras 18 espécies são destinadas a outros usos, como: 

oleráceas, com 8 representantes; madeireiro, com 4; para uso místico e estimulantes, 

ambas com duas espécies e para consumo alimentar (a cana-de-açúcar) e como 

preparação de utensílios. Algumas espécies citadas enquadram em mais de uma 

categoria de uso. No entanto, para as porcentagens das categorias, considerou-se o 

principal uso.  

 
Figura 11. Classificação do uso principal das espécies vegetais observadas nos 30 

quintais agroflorestais situados na comunidade Boa Esperança, Presidente Figueiredo, 

AM. 

 

De acordo com Pasa (2004) a categoria de uso de uma espécie vegetal pode ser 

cumulativa, isto é, uma mesma espécie pode ser usada para alimentação, para uso 

medicinal e ainda servir para ornamentação e ter algum uso mágico. 

O predomínio de espécies frutíferas observado neste trabalho está de acordo com 

Barbosa (2018), que estudando a diversidade e uso de plantas úteis nos quintais do 

bairro de São Raimundo, Zona Oeste de Manaus-AM, constatou que as frutíferas 

ocorreram de forma expressiva nos quintais, representando 59,15% (42 espécies). Para 
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Lourenço et al. (2009), as fruteiras apresentam papel fundamental na composição dos 

quintais, destacando-se como um dos principais componentes.  

Em pesquisa realizada por Rosa et al. (2007) em quintais agroflorestais em áreas 

de agricultores familiares no município de Bragança, constataram que 51,3% das 

espécies são frutíferas e 13,2% são florestais nativas da Amazônia. Diante disso, nota-se 

a preferência dos agricultores pelo cultivo de espécies frutíferas, que fazem parte da sua 

dieta alimentar. 

O maior número de plantas ornamentais pode estar relacionado à atuação 

feminina como protagonista no manejo e formação dos quintais. Observou-se que as 

mulheres são as principais responsáveis pelo manejo dos quintais estudados, 

considerando que as plantas ornamentais são cultivadas especialmente pelas mulheres, 

que demonstram maior envolvimento, interesse e preocupação com a ornamentação 

e/ou decoração de suas residências (Eichemberg et al. 2009). 

5.5 Criação animal nos quintais 

Além do cultivo de espécies vegetais nos quintais agroflorestais, 86,7% dos 

entrevistados responderam que criam animais. Esses animais são principalmente 

cachorro, galinha, gato, pato, além de suíno, boi e ganso. Apenas 13,3% afirmaram não 

ter nenhum tipo de animal no quintal.  O cachorro (Canis lupus familiaris), apesar de 

não ser utilizado para alimentação, foi o animal mais frequente, sendo registrado em 

70% dos quintais, sendo bastante utilizados para a atividade de caça e ainda manter 

afastados animais silvestres que podem atacar as criações (Figura 12). O Cachorro pode 

ser utilizado como um bom indicador da qualidade alimentícia das famílias de 

produtores, pois geralmente são alimentados com as sobras das refeições. Cachorros 

magros e debilitados podem indicar deficiências na alimentação humana de seus 

proprietários. A galinha (Gallus gallus) foi o segundo animal mais frequente, sendo 

registrada em 66,7% dos quintais, como podemos observar na Figura 12. 



52 
 

 
 

 
Figura 12. Animais de criação dos 30 quintais agroflorestais estudados da comunidade 

Boa Esperança, Presidente Figueiredo, AM. 

 

Salim (2012), estudando os quintais em área de terra-firme na terra Índigena 

Kwatá-Laranjal, Amazonas, constatou uma maior frequência na criação de galinhas 

(Gallus gallus), sendo registrada em 93,3% dos quintais, seguida dos cachorros (Canis 

lupus familiaris) com 86,6%. Freitas et al. (2004) constataram a predominância de 

galinhas em quintais agroflorestais no Pará (81%). 

Com excecão dos porcos e o boi, todos os outros animais são criados soltos, 

sendo alimentados com as sobras das refeições e com frutas que encontram caídas pelo  

quintal. Foi observado que em alguns quintais havia um abrigo para as aves ficarem 

protegidas no perído noturno.  
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Figura 13. Criação animal nos 30 quintais agroflorestais situados na comunidade Boa 

Esperança, Presidente Figueiredo, AM. Fonte: Rosangela Lima e Oliveira 2018. 
 

5.6 Produção agrícola dos quintais 

Quando indagados sobre o destino da produção dos quintais agroflorestais, 

100% dos entrevistados responderam que os produtos gerados são destinados ao 

consumo da família. Além disso, 47% afirmaram que o excedente da produção é para a 

comercialização nos mercados locais contribuindo de forma significativa na composição 

da renda familiar (Figura 14). O cultivo para consumo próprio é considerado uma 

importante fonte de alimentos nesta comunidade, principalmente no que se refere à 

diversificação das frutíferas. Resultados semelhantes foram obtidos por Gervazio (2015) 

em estudo realizado em quintais agroflorestais na cidade de Alta Floresta-MT, onde foi 

verificado que a maior parte da produção (56,7%) do quintal é para o consumo da 

família. 
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Figura 14. Destino da produção de 30 quintais agroflorestais situados na comunidade 

Boa Esperança, Presidente Figueiredo, AM. 
 

Segundo Souza et al. (2017), os alimentos consumidos dos quintais contribuem 

para a maior longevidade dos moradores, que fazem uso desses nutrimentos com 

qualidade e quantidade nutricional adequada, mantendo uma dieta equilibrada com 

alimentos saudáveis. 

Com relação aos principais alimentos mais consumidos oriundos dos quintais 

(Figura 15), a galinha (Gallus gallus) é o alimento mais consumido pelos agricultores 

familiares da comunidade Boa Esperança, sendo citada por quase 70% dos 

entrevistados, seguida pela banana (Musa paradisíaca L.) e coco (Cocos nucifera L.), 

citados por mais de 50% dos agricultores.  

Resultados semelhantes foram obtidos por Miranda (2011) estudando a 

contribuição de quintais agroflorestais para a Segurança Alimentar de Agricultores 

Familiares no Baixo Irituia, Nordeste Paraense. Ele constatou que os alimentos mais 

consumidos foram as frutíferas com 50% dos agricultores familiares, citando o abacaxi, 

banana, cupuaçu, caju, limão, laranja e a goiaba, já a espécie animal mais consumida foi 

a galinha. 

Qual o destino da produção do quintal?

47%

53%

 Consumo familiar

 Consumo e venda de excedente
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Figura 15. Principais produtos consumidos de 30 quintais agroflorestais situados na 

comunidade Boa Esperança, Presidente Figueiredo, AM. 

 

Nesse estudo foi possível observar que as espécies frutíferas são as mais 

consumidas pelos agricultores, e o excedente da produção de frutífera é comercializado 

para auxiliar na composição de renda da família. O cultivo para consumo próprio é 

considerado uma importante fonte de segurança alimentar nesta comunidade. Estudos 

em Itapuranga, Goiás, realizado por Vieira (2010), constatou que a atividade mais 

comum encontrada nos quintais pesquisados foi a fruticultura doméstica e que, de 

acordo com relato dos entrevistados, as frutas do quintal têm um peso enorme na 

alimentação das famílias. 

Segundo Gomes et al. (2007), a produção de frutas para o consumo tanto in 

natura como processada, por meio de derivados como polpas, sucos e doces, contribui 

para um aumento na variedade do consumo alimentar. Quando esta atividade é bem 

planejada, o consumo dos frutos pode alcançar o ano inteiro, assegurando o acesso 

contínuo a alimentos (segurança alimentar) e a qualidade de vida. 

Carneiro et al. (2013), pesquisando sobre a importância dos quintais para a 

segurança alimentar dos agricultores no Ceará, constataram que a produção destes 

sistemas possibilita uma alimentação mais sadia às famílias, refletindo na melhoria da 

qualidade de vida. 
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No que diz respeito às principais espécies comercializadas provenientes dos 

quintais, as frutíferas se destacam (Figura 16), com o cupuaçu (Theobroma 

grandiflorum) sendo a principal espécie comercializada pelos agricultores, seguida pela 

banana (Musa paradisíaca L.), coco (Cocos nucifera L.) e o açaí solteiro (Euterpe 

precatoria) sendo frequentemente vendidos in natura ou processados minimamente em 

forma de polpa, como o cupuaçu. A galinha também se destaca como sendo um dos 

produtos que contribuem para a geração de renda do produtor. 

Machado (2016), pesquisando sobre a agrobiodiversidade de quintais 

agroflorestais em propriedades agrícolas familiares na BR 174, Ramal do Pau-Rosa, 

Manaus, AM, observou resultados semelhantes com este estudo. De acordo com o 

autor, o cupuaçu e o açaí se destacam como espécies-chave para a geração de renda das 

propriedades familiares, pois estão entre os produtos mais comercializados pelos 

agricultores.  

 
Figura 16. Principais produtos comercializados de 30 quintais agroflorestais situados na 

comunidade Boa Esperança, Presidente Figueiredo, AM. 

 

Na maioria dos quintais estudados (90%), foi relatada a ocorrência de pragas e 

doenças em plantas de interesse, havendo apenas três quintais que não possuem relatos 

de incidência de pragas e doenças em plantas de interesse, conforme os entrevistados 
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(Tabela 6). Quando indagados se o problema com pragas e doenças afetou a produção, 

causando prejuízos, 80% dos entrevistados responderam que sim. 

 Tabela 6. Incidência de Pragas e doenças relatadas em 30 quintais agroflorestais 

situados na comunidade Boa Esperança, Presidente Figueiredo, AM. 

Praga/doença Cultivos afetados Nº de relatos Percentual (%) 

Amarelecimento Banana 5 16,7 

Antracnose Cebolinha, pimenta 2 6,7 

Broca (galhos e frutos) Laranja, banana, graviola 7 23,3 

Gafanhoto Diversas 5 16,7 

Lagarta Laranja 4 13,3 

Mal das folhas Caju, ingá, romã 2 6,7 

Mosca branca Graviola, pimenta 8 26,7 

Pinta preta Laranja 1 3,3 

Pulgão Pimenta 2 6,7 

Vassoura-de-bruxa Cupuaçu, cacau 9 30,0 

Tripes Cebolinha 1 3,3 

 
 

Diante disso, se faz necessário uma interversão com práticas de manejo 

agroecológica visando orientar os agricultores a solucionar esses problemas ocasionados 

pelas pragas e doenças nas plantas de interesse dos quintais da comunidade Boa 

Esperança. É preciso incentivar a construção coletiva do conhecimento a respeito de 

pragas, doenças e espécies afetadas, com base no conhecimento dos moradores, 

juntamente com informações técnicas geradas pelo conhecimento científico.  

 

5.7 As escolhas e os fatores envolvidos na composição das plantas nos quintais 

Ao questionar os agricultores entrevistados sobre a procedência das espécies 

vegetais presentes, 76,7% afirmaram ter adquirido as espécies através de doação de 

vizinhos, parentes e amigos, configurando-se como trocas de espécies e variedades 

locais, prática de extrema importância para a manutenção da agrobiodiversidade 

amazônica. Gervazio (2015) encontrou resultados semelhantes em estudo realizado em 

quintais agroflorestais na cidade de Alta Floresta-MT, onde, dos trinta mantenedores 

dos quintais entrevistados, 53,4% responderam que a origem das sementes e mudas 

utilizadas no plantio de seus quintais possui como procedência a doação de vizinhos, 

parentes, escola e em viveiros do município. 

Diante disso, é possível observar que é bastante comum a troca de sementes e 

mudas de plantas entre familiares e conhecidos nessa perspectiva, as políticas públicas 

por meio da extensão rural deve proporcionar momentos de interação entre estes 
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agricultores visando a manutenção da práticas de troca de material genético e com isso a 

variabilidade dos matérias cultivados aumentando a diversidade de diminuindo a 

incidência de pragas e doenças. Oliveira (2006) ressalta que troca de germoplasma é de 

suma importância para o incremento da agrobiodiversidade nos quintais e para a 

variabilidade genética das espécies. 

Já em 53,3% dos quintais estudados, o agricultor afirmou produzir as suas 

próprias mudas, através do plantio das sementes retiradas dos frutos consumidos pela 

família (Figura 17). Salim (2012), estudando quintais agroflorestais na terra indígena 

Kwatá-Laranjal, Amazonas, verificou que a procedência do germoplasma, na maioria 

dos casos, é do próprio agricultor (66,6%). 

No que diz respeito a compra de mudas de plantas, embora não seja muito 

frequente, também foi citada por alguns dos entrevistados (16,7%), principalmente de 

coco, laranja e limão comum. Estudos realizados por Barbosa (2018) em quintais de 

Manaus, AM, verificou que 15% dos entrevistados realizam a compra de mudas para 

plantio. Poucos relataram ter conseguido as mudas de plantas com órgão de pesquisa, ou 

seja, através de Instituições públicas que trabalham com pesquisa e extensão (6,7%). 

 

Figura 17. Forma que os agricultores obtém as plantas que são cultivadas nos 30 

quintais agroflorestais situados na comunidade Boa Esperança, Presidente Figueiredo, 

AM. 

 

5.8 Descrição do manejo dos quintais 

Com relação aos membros familiares que trabalham no quintal, as situações 

mais comuns foram o manejo realizado pelo homem e a mulher da família (40%), 9 
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apenas pelas mulheres (30%), 3 apenas pelos homens (10%), 4 pelas mulheres, homens 

e filhos (13,3%). Outros (6,7%) contratam mão-de-obra externa e pagam diárias para 

ajudarem nos trabalhos realizados nos quintais. 

Os resultados obtidos neste estudo corroboram com a bibliografia de estudos de 

quintais (Brizídio e Nunes 2010; Chagas et al. 2012; Pereira e Figueiredo Neto 2015; 

Barbosa 2018), que mostram uma maior participação e importância do papel das 

mulheres no manejo. Almeida e Gama (2014), ao analisar quintais em assentamento 

rural em Santarém, Estado do Pará, constataram que as mulheres também são as 

responsáveis pelo manejo destes espaços.   

Garcia et al. (2017), estudando quintais agroflorestais em uma comunidade rural 

de Santarém, Pará, constatou que no caso onde somente a mulher é a responsável pela 

manutenção do quintal, ela realiza trabalhos como de irrigação, limpeza do quintal, 

colheita e adubação. Sendo que para algumas atividades tais como: poda de árvores e 

grande capinas, ela tende a recorrer ao homem.  

De acordo com os entrevistados, as práticas de manejo mais realizadas nos 

quintais são a capina e a introdução de novas espécies. Já a poda, adubação, irrigação e 

o uso de agroquímicos são realizados com menor frequência (Tabela 7). 

A capina é realizada em 76,6% dos quintais, na frequência de seis a doze vezes 

ao ano, sendo utilizado terçado ou enxada, tendo como objetivo impedir que as plantas 

provenientes da regeneração natural prejudiquem plantas de interesse para o agricultor, 

através da competição por água, luz e nutrientes. A introdução de novas espécies é feita 

sempre que consegue material para plantio e contribui para o aumento da 

agrobiodiversidade do quintal. A poda é realizada sempre que necessário, quando a copa 

está baixa ou quando nasce rebrote no tronco.  

Com relação à prática de adubação, 43,3% relataram realizá-la apenas no 

momento do plantio, enquanto que a maioria não faz o uso de adubos. A irrigação é 

feita durante o “verão” amazônico em 30% dos quintais estudados, para evitar o 

ressecamento e morte das plantas. A baixa frequência desta atividade pode estar 

relacionada com o problema da falta de água que a comunidade enfrenta. 

A utilização de agroquímicos foi relatada por 20% dos agricultores, para 

combater alguma praga ou doença que atingiram as plantas. O baixo uso destes 
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produtos pode estar relacionado com o custo elevado e também pelo fato da produção 

do quintal ser, em sua maioria, voltada para o consumo da família, o que leva os 

agricultores e suas famílias a não utilizarem estes produtos, por terem conhecimento dos 

malefícios que os mesmos podem causar, não só para seus familiares, mas também ao 

meio ambiente.  

Salim (2012), pesquisando sobre o manejo da vegetação em quintais, observou 

que a maioria das práticas utilizam insumos naturais e não causa danos ao meio 

ambiente, podendo contribuir para o aumento da fertilidade do solo. 

Tabela 7. Aspectos do manejo de 30 quintais agroflorestais situados na comunidade Boa 

Esperança, Presidente Figueiredo, AM. 

Aspectos do manejo Categorias de respostas Nº de relatos Percentual (%) 

Quem faz Mulher 9 30,0 

Marido 3 10,0 

Marido e mulher  12 40,0 

Mulher, marido e filhos(as)  4 13,3 

Outros 2 6,7 

Capina 2 a 4x/ano 4 13,3 

6 a 12x/ano 23 76,7 

Não faz 2 6,7 

Poda Não faz 14 46,7 

No verão 2 6,7 

Sempre que necessário 11 36,7 

1 a 4x/ano 3 10,0 

Adubação Não faz 17 56,7 

Somente no plantio 13 43,3 

Irrigação Não faz 21 70,0 

No verão 9 30,0 

Uso de agroquímicos Não faz 24 80,0 

Faz 6 20,0 

Introdução de novas 

espécies 
Não faz 8 26,7 

Quando consegue 

propágulos 22 73,3 

 

Quando questionados sobre as novas espécies que desejam plantar nos quintais, 

as mais citadas foram: açaí (Euterpe oleracea e Euterpe precatoria), limão (Citrus 

aurantiifolia), mamão (Carica papaya L.), banana (Musa paradisíaca L.), laranja 

(Citrus sinensis L.), coco (Cocos nucifera L.) (Figura 18). 
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Figura 18. Novas espécies que os entrevistados desejam plantar nos 30 quintais 

agroflorestais estudados da comunidade Boa Esperança, Presidente Figueiredo, AM. 

 

5.9 Destino dos resíduos orgânicos e inorgânicos 

A comunidade Boa Esperança não tem o serviço de coleta de resíduos 

inorgânicos, fazendo com que os moradores busquem alternativas de destino para o 

mesmo. 

De acordo com os relatados dos entrevistados, a maior parte dos resíduos 

inorgânicos sintéticos (sacos plásticos, embalagens, garrafas PET, dentre outros) são 

queimados, sendo que, em alguns casos, a terra queimada com esses resíduos é utilizada 

como adubo para as plantas. Outrossim, cerca de 26,7% dos agricultores informaram 

que além de queimar estes materiais, também depositam em buracos e jogam terra para 

cobrir. 

A queima destes resíduos ocorre muitas vezes porque a família não tem 

condições de levá-los para um local onde possam ser descartados da forma correta, para 

que sejam reciclados ou reaproveitados. 

 Com relação aos resíduos orgânicos, na maioria dos quintais são utilizados para 

alimentar os animais (66,7%). Alguns dos entrevistados informaram usar os resíduos 

orgânicos como adubo para as plantas e outras que enterram estes materiais.  Folhas e 
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galhos são queimados em 53,3% dos quintais (Tabela 8), sendo em outros casos 

varridos para os troncos das arvores, ou deixados no mesmo local.   

Salim (2012), pesquisando quintais agroflorestais em área de terra firme no 

Amazonas, observou que grande parte dos resíduos orgânicos produzidos nos quintais 

são utilizados para alimentar as criações, a casca da mandioca é usada como adubo para 

bananeira e que alguns agricultores enterram ou queimam estes resíduos. De acordo 

com o autor, os destinos dos resíduos orgânicos observados nesta pesquisa contribuem 

com a ciclagem de nutrientes e manutenção da fertilidade do solo.  

Tabela 8. Aspectos do manejo de resíduos inorgânicos e orgânicos dos 30 quintais 

agroflorestais estudados da comunidade Boa Esperança, Presidente Figueiredo, AM. 

Aspectos inorgânicos Categorias de respostas Nº de relatos Percentual (%) 

Resíduos Inorgânicos Queima 22 73,3 

Queima e enterra 8 26,7 

Resíduos Orgânicos Alimenta Criações 20 66,7 

Enterra 2 6,7 

Usa como adubo para as plantas 8 26,7 

Folhas e galhos Queima 16 53,3 

Varre para os troncos 10 33,3 

Deixa no mesmo local 4 13,3 

 

5.10 Plantas medicinais 

A utilização de plantas medicinais pelos moradores da comunidade Boa 

Esperança é algo bastante comum, sendo relatado por 83,3% dos entrevistados (Figura 

19). As espécies vegetais com algum fim medicinal representam 21,7% das encontradas 

nos quintais, sendo 33 espécies, dentre as 152 encontradas, sobressaindo as das famílias 

Lamiaceae (15,2%), Asphodelaceae (12,1%), Euphorbiaceae (9,1%) e Rutaceae (9,1%).  

Resultados semelhantes foram encontrados por Salim (2012), estudando quintais em 

área de terra firme no Amazonas, no qual foi registrada a utilização de plantas 

medicinais em 93,3% dos quintais estudados. Estudos realizados por Santos et al. 

(2012) em uma comunidade rural do semiárido da Paraíba encontraram uma riqueza 

mais expressiva de plantas medicinais, registrando 143 espécies pertencentes a 43 

famílias. 
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Figura 19. Uso de plantas medicinais em 30 quintais agroflorestais situados na 

comunidade Boa Esperança, Presidente Figueiredo, AM. 

 

Já Amaral e Guarim Neto (2008), pesquisando quintais na cidade de Rosário do 

Oeste-MT, registraram 253 espécies vegetais, distribuídas em 82 famílias botânicas. As 

plantas medicinais representaram 43,9% das espécies encontradas, seguidas das plantas 

utilizadas na alimentação e ornamentais. 

De acordo com os resultados obtidos nesse estudo, as plantas medicinais com 

maior número de citações foram o Cymbopogon citratus (DC.) Stapf (Capim-santo), o 

Plectranthus barbatus Andrews (Boldo) a Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. (Corama), a 

Lippia alba (Mill.) (Erva-cidreira), o Mentha arvensis L. (Hortelã) e Ruta graveolens L. 

(Arruda).  

Haverroth e Freitas (2008), pesquisando quintais urbanos em Rio Branco, no 

estado do Acre, relatam 35 espécies medicinais, sendo as mais frequentes: boldo ou 

falso boldo (Plectranthus barbatus); hortelã (Mentha sp); corama (Kalanchoe pinnata); 

malvarisco (Plectranthus amboinicus); crajiru (Arrabidea chica); cidreira (Lippia sp); 

corama (Kalanchoe pinnata); e mastruz (Chenopodium ambrosioides). 

Segundo Amorozo (2008), o cultivo de plantas medicinais em quintais é bastante 

disseminado em todas as regiões do Brasil, o que permite a autonomia da família, pelo 

menos no que diz respeito ao tratamento de afecções corriqueiras.  
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Tabela 9. Plantas medicinais registradas em 30 quintais agroflorestais situados na 

comunidade Boa Esperança, Presidente Figueiredo, AM. 

Nome Científico Nome 

Popular 

Parte 

usada 

Nº de 

propriedades 

Quintais em 

que foi 

citada 

Justicia calycina (Nees) 

V.A.W. Graham 

Sara-tudo Folha 4 1, 10, 18, 25 

Justicia pectoralis Jacq. Anador Folha e talo 2 2, 3 

Chenopodium 

ambrosioides L. 

Mastruz Folha 7 6, 7, 13, 15, 

16, 18, 26 

Anacardium occidentale Caju Casca 1 18 

Annona muricata Graviola Folha 3 7, 17, 21 

Aloe vera (L.) Burm. f. Babosa Folha 7 1, 7, 10, 21, 

23, 24, 29 

Eryngium foetidum L. Chicória Raiz 2 13, 17 

Achyrocline satureioides 

(Lam.) DC. 

Marcela Folha 1 21 

Tanacetum vulgare L. Catinga-da-

mulata 

Flor 1 7 

Arrabidaea chica 

(Bonpl.) B. Verl. 

Crajiru Folha 4 12, 16, 25, 28 

Mansoa alliacea (Lam.) 

A.H. Gentry 

Cipó-alho Raiz, folha 

e casca 

1 18 

Kalanchoe pinnata 

(Lam.) Pers. 

Corama Folha 12 1, 3, 5, 6, 7, 8, 

10, 17, 18, 21, 

25, 29  

Euphorbia tirucalli L Dedo-de-

adão 

Latex 2 7, 26 

Jatropha curcas L. Pinhão-

branco 

Folha 1 18 

Jatropha gossypifolia L. Pinhão-roxo Folha 3 17, 23, 29 

Caesalpinia ferrea Mart. 

ex Tul. var. ferrea 

Jucá Folha 1 9 

Dipteryx odorata (Aubl.) 

Willd. 

Cumaru Casca e 

semente 

2 18, 23 

Mentha arvensis L. Hortelã Folha 10 1, 2, 7, 10, 15, 

18, 11, 23, 28, 

29 

Mentha sp. Vique Folha 3 9, 18, 29 

Ocimum basilicum L. Alfavaca Folha 7 5, 7, 9, 18, 23, 

25, 29 

Plectranthus amboinicus 

(Lour.) Spreng. 

Malvarisco Folha 1 25 

Plectranthus barbatus 

Andrews 

Boldo Folha 13 3, 5, 6, 7, 10, 

11, 12, 13, 17, 

22, 23, 25, 26 

Cinnamomum 

zeylanicum Blume 

Canela Folha e 

casca 

4 9, 18, 27, 28 

Rosmarinus officinalis L. Alecrim Folha 4 7, 10, 18, 23 
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Nome Científico Nome 

Popular 

Parte 

usada 

Nº de 

propriedades 

Quintais em 

que foi 

citada 

Bertholletia excelsa 

Bonpl. 

Castanha-da-

Amazônia 

Casca do 

Ouriço 

1 7 

Hibiscus sabdariffa L. Vinagreira Folhas e 

flor 

3 10, 12, 18 

Carapa guianensis Aubl. Andiroba Fruto, casca 

e óleo 

5 2, 7, 8, 18, 25,  

Psidium guajava L. Goiaba Folha 3 9, 11, 25 

Syzygium jambolanum 

(Lam.) DC 

Azeitona-

preta 

Folha 1 26 

Piper callosum Ruiz & 

Pav. 

Elixir Folha 3 2, 3, 9 

Petiveria alliacea L. Mucuracaá Folha e raiz 1 18 

Plantago major L. Tanchagem Folha 1 11 

Cymbopogon citratus 

(DC.) Stapf 

Capim-santo Folha 20 2, 3, 5,  7, 8, 

9, 11, 12, 13, 

15, 17, 18, 21, 

22, 23, 24, 25, 

26, 27, 29 

Morinda citrifolia L. Noni Fruto 1 13 

Citrus aurantiifolia 

(Christm.) Swingle 

Limão-

comum 

Folha 4 1, 7, 10, 18 

Citrus sinensis (L.) 

Osbeck 

Laranja-doce Casca, 

folha, flor 

7 1, 7, 8, 12, 21, 

24, 27 

Ruta graveolens L Arruda Folha 10 2, 7, 10, 11, 

12, 13, 15, 18, 

23, 25 

Lippia alba (Mill.) Br. ex 

Britton & P. Wilson 

Erva-cidreira Folha 11 3, 5, 10, 11, 

12, 13, 15, 17, 

18, 21, 22, 23, 

27, 29 

Curcuma longa L. Açafrão Raiz 4 10, 11, 24, 26 

Zingiber officinale 

Roscoe 

Mangarataia Folha 5 1, 7, 18, 22 

 

 

As plantas medicinais encontradas nos quintais são apenas para o uso da família 

e amigos, não sendo realizada a comercialização por nenhum dos entrevistados. Estes 

resultados demostram que a utilização de plantas não está associada à oportunidade de 

rendimentos, mas sim ao fato de ser um importante componente cultural que contribui 

com a cura e prevenção de doenças.  

Na Figura 20 podemos observar que os quintais onde se concentram uma maior 

presença de plantas medicinais são os seguintes: QAF07, QAF10, QAF18, QAF23, 

QAF25. 
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Figura 20. Quintais agroflorestais com maiores números de espécies medicinais 

registradas em 30 quintais agroflorestais situados na comunidade Boa Esperança, 

Presidente Figueiredo, AM. 

De acordo com os dados apresentados acima, podemos constatar que os quintais 

agroflorestais da comunidade Boa Esperança apresentam uma diversidade considerável 

de plantas medicinais cultivadas. Os principais utilizadores dessas plantas são as 

pessoas mais velhas da comunidade por terem um maior conhecimento sobre suas ações 

terapêuticas e principalmente por questões culturais. Ressalta-se que de extrema 

importância se pensar em fazer um trabalho visando a manutenção e resgate dos 

conhecimentos tradicionais associados a plantas medicinais, considerando que esta 

comunidade é distante dos centros urbanos. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Os quintais da Comunidade Boa Esperança apresentam um alto número de espécies 

vegetais que são utilizadas como alimentos, ornamentais, medicinais, além de 

condimentar, estimulantes, madeireiras, místico, oleráceas, e utensílios.  

Foi registrado nos 30 quintais, 152 espécies. As frutíferas, de hábito arbóreo 

constituem a categoria predominante, com 54 espécies, seguida pelo grupo de uso 

ornamental, com 38 espécies. 

A diversidade de espécies contribui para a conservação in situ da biodiversidade 

nativa e exótica, além de ter um papel importante na construção e transmissão de 

conhecimento a respeito de sistemas agroflorestais e uso de plantas.   

A diversidade de espécies favorece a sustentabilidade das famílias, promovendo 

qualidade de vida para a população.  

Apresenta um importante papel na produção de plantas de uso medicinal, assim 

como para a manutenção do conhecimento associado sobre uso destas plantas.  

A manga (Mangifera indica), banana (Musa paradisíaca L.), abacate (Persea 

americana), coco (Cocos nucifera L.) e o cupuaçu (Theobroma grandiflorum) foram as 

espécies mais encontradas nas propriedades rurais.  

O cupuaçu e o coco se destacam por serem espécies que contribuem para a geração 

de renda das propriedades familiares, já que estão entre os produtos mais 

comercializados pelos agricultores. 

Os dados obtidos nesse estudo reforçam o quanto os quintais agroflorestais são 

importantes como fontes de alimentos aumento da renda dos agricultores.  
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ANEXO I 

 

Formulário 

N°__________  

Data:____/____/_____  

1. DADOS SOCIOECONÔMICOS 

1.1 Nome do Agricultor (a):_______________________________________________ 

1.2Tamanho da propriedade: ______________________________________________ 

1.3 Comunidade: _______________________________________________________ 

1.4 Estado civil:  

(   ) Casado(a)    (   ) Solteiro(a)     (   ) Viúvo(a)     (   ) Outros 

1.5 Como adquiriu a propriedade? 

(   ) Compra     (   ) Troca     (   ) Herança     (   ) Ocupação 

1.6 Qual é a cidade de origem dos moradores? ___________ 

1.7 Tempo de moradia no local? ___________ 

1.8 Tipo da casa: Alvenaria (   ) Madeira (   ) Outros (   ) 

1.9 Possui água encanada? Sim (   ) Não (   ) 

1.10 A água que consome é tratada? Sim (   ) Não (   ) Como:  

1.11 Possui energia elétrica? Sim (   ) Não (   ) 

1.12 Quais as formas de diversão/lazer da família? 

1.13 Quantas pessoas moram na sua casa (incluindo você)? ___________ 

1.14 Possui alguma atividade remunerada? Se sim, qual?  

 

1.15 Composição familiar 

Nome Grau de parentesco Idade Sexo Escolaridade Estado civil Salário 

       

       

       

       

       

       

 

1.16 Qual é a principal fonte de renda familiar? 
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Valor (Salário Mínimo) 0,0 a 0,5 0,5 a 1,0 1,0 a 1,5 1,5 a 2,0 ≥2,0 

(1) Pensão      

(2) Programa Bolsa Família      

(3) Trabalhos fora da 

propriedade 

     

(4) Atividades na 

propriedade 

     

 

1.17 Recebe algum crédito agrícola?   

(    ) Não   (    ) Sim. Qual? 

DADOS DO QUINTAL 

2.1 Tamanho da área dos quintais: ____________ 

2.2 Idade do quintal: ____________ 

2.3 Realiza manejo no quintal agroflorestal? 

(    ) Sim (    ) Não    

2.4 Se respondeu “Sim” na pergunta anterior, quem é o principal responsável pelo 

manejo: 

(    ) Mulheres (    ) Homens   (    ) Crianças 

2.5 Há a contratação de mão de obra externa? 

(    ) Sim (    ) Não    

 

2.6 Qual a frequência desse manejo? 

(    ) Diariamente    (    ) Semanalmente    (    ) Quinzenalmente      (    ) Outros 

2.7 Em média, quanto tempo o Sr. gasta diariamente nos tratos do quintal? 

2.8 Que manejo é realizado na área do quintal agroflorestal nessa frequência? 

Tipo Quantidade Culturas 

1. Poda   

2. Adubação   

3. Irrigação   

4. Outros   

 

2.9 Obtêm renda do quintal agroflorestal?   Se sim, como? 

 

2.10 Levantamento das espécies, nome popular, (vegetais e animais) nos quintais 

agroflorestais: 
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Espécies Utilidade(1) Renda Obtenção (2) Época de produção 

    J F M A M J J A S O N D 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                
(1) (1) alimento (2) venda (3) medicinal (4) ornamental  
(2) (1) trocadas (2) doadas (3) recebidas 

 

 

2.11 Segue algum critério para selecionar as plantas a serem cultivadas? 

 

 

2.12 Qual o destino da produção do quintal? 

(   ) Consumo Familiar  (   ) Comercialização (   ) Outros 

 

2.13 Quais os principais produtos do quintal consumido pela família? 

 

 

2.14 Qual atividade econômica dá mais dinheiro na sua propriedade? Por quê?  

 

 

2.15 Qual é a renda gerada anualmente por essa atividade? 

 

 

2.16 Essa renda satisfaz as necessidades da família?  

 

 

2.17 Quais são os outros cultivos mais rentáveis: 
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2.18 (Se houver a comercialização dos produtos do quintal) Quem são os principais 

compradores? 

 

2.19 Como é feita a comercialização da produção? 

(   ) Somente para o próprio consumo (   ) Comércio (   ) Consumo e venda de excedente 

(   ) Outro. Qual?____________________________ 

 

2.20 De que forma é comercializado? (   ) in natura (   ) semiprocessado (   ) processado 

(   ) outro. Qual?____________________________ 

 

2.21 Como é realizado o transporte da produção? 

 

 

2.22 Existe alguma dificuldade para a comercialização dos produtos? Quais? 

 

 

2.23 Utiliza insumos externos? Quais? (adubos, fertlizantes e outros) 

 

 

 

2.24 Se respondeu “Sim” na pergunta anterior, qual a frequência de uso? 

 

 

 

2.25 Existe uma área preferencial do quintal para o cultivo de determinadas plantas? 

 

 

 

 

2.26 Já teve problemas com pragas e doenças nas plantas? 

 

 

 

2.27 Se sim, quais as culturas atingidas e quais as pragas ou doenças? 

 

 

 

 

 

2.28 O problema com pragas e doenças afetou a produção, causando prejuízos? 

 

 

 

2.29 Quais os métodos utilizados para combater as pragas e doenças? 

 

 

 

2.30 Cria animais domésticos e domesticados? Se sim, quais?  
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2.31 Se respondeu “Sim” na pergunta anterior, qual a finalidade dos animais? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.32 Tem interesse de cultivar novas espécies no quintal?  

(    ) Sim (    ) Não    

 

2.33 Se respondeu “Sim” na pergunta anterior, quais são essas espécies? 

 

 

2.34 Há algum problema que impede de produzir mais no seu quintal? Qual? 

 

 

 

2.35 Qual a importância do quintal pra você e sua família?  

 

 

 

2.36 Está satisfeito com o quintal?  

(    ) Sim (    ) Não    

 

2.37 Possui outros quintais em outras propriedades?  

(    ) Sim (    ) Não    

 

2.38 Qual o destino do lixo produzido em sua casa?  

(    ) Recolhido pela Prefeitura  

(    ) Queimado  

(    ) Enterrado  

(    ) Jogado em lixões 

Outro. Qual? 

 

 

 

 

Animais Finalidade 
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ANEXO II 

Comitê de Ética em Pesquisas Envolvendo Seres Humanos 

INSTIUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO      (____/40) 

 

Nós, os pesquisadores Rosângela Silva de Lima (aluno de mestrado) e Luiz Antonio de 

Oliveira (orientador), nos apresentamos ao(s) senhor(es), como responsáveis pelo 

desenvolvimento de um projeto de pesquisa que tem como título “Quintais 

Agroflorestais: Estudo de caso da comunidade Boa Esperança, Município de Presidente 

Figueiredo, Amazonas” 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 da comunidade Rural Boa Esperança 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.  

 

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 30 produtores rurais 

da comunidade Rural Boa Esperança 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 entrevistas foram 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 participação auxiliará na elaboração de um trabalho de mestrado do 
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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: 

rosangelaczs@hotmail.com e luizoli51@gmail.com. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________  

Pesquisador Responsáv

 

Impressão do dedo polegar 

Se necessário 

_____/_____/_______ 

Data 

_____/_____/_______ 

Data 

mailto:luizoli51@gmail.com
mailto:cep.inpa@inpa.gov.br
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