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RESUMO 

 

O quintal é um lugar de experiências, e experimentações. Mas devido a diminuição dos 

espaços agricultáveis, tem sido utilizado nos dias atuais, também como roça. Geralmente 

são áreas pequenas, manejadas pela própria família proprietária. Foram escolhidas 

comunidades de dois ambientes distintos: cerrado e caatinga (savana e savana estépica), 

ambos no município do Crato, Cariri Cearense. Por ser o quintal um espaço próximo das 

residências, são cultivadas plantas das mais diversas, desde nativas, medicinais a exóticas. 

As plantas analisadas foram identiticadas partir dos nomes populares. Os quintais foram 

medidos, para conhecer o tamanho das áreas manejadas, e a biodiversidade associadas a 

eles. Desse modo, por se tratar de um espaço cuidado por pessoas, foram aplicados 

formulários, para conhecimento de aspectos relacionados aos quintais, e as famílias. Uma 

pesquisa quali-quantitativa, cujos dados foram analisados, com uso da estatística 

descritiva, e análise de discurso. O que se pode notar, foi que mesmo em se tratando de 

áreas pequenas, onde existem casas, espaços de criação de animais, como abelhas sem 

ferrão, gado, galinhas, armazenamento de recursos hídricos (cisternas), e demais 

benefícios, os locais pesquisados, tanto na caatinga como no cerrado, abrigam uma grande 

diversidade de plantas. O quintal é um lugar de interações, o qual oferece saúde através 

dos alimentos e plantas presentes, além de gerar renda e bem-estar para a família. A 

pesquisa mostrou ser o quintal produtivo, uma tecnologia sustentável, por ser possível ter 

em pequenos espaços, uma produção diversa, com princípios de agroecologia, com 

respeito a natureza. 

 

Palavras-chaves: Diversidade; Conservação; Agroecologia; Riqueza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The backyard is a place of experiences, and trials. But due to the decrease of agricultural 

spaces, it has been used in the present day, also as a farm. They are usually small areas, 

managed by the owning family. Communities of two distinct environments were selected: 

cerrado and caatinga (savanna and savannah), both in the municipality of Crato, Cariri 

Cearense. Because the yard is a space near the residences, plants of the most diverse, from 

native, medicinal to exotic are cultivated. The plants analyzed were identified from the 

popular names. The yards were measured, to know the size of the managed areas, and the 

biodiversity associated with them. In this way, because it is a space taken care of by 

people, forms were applied, in order to know the aspects related to backyards, and 

families. A qualitative-quantitative research, whose data were analyzed, using descriptive 

statistics, and discourse analysis. What could be noticed was that even in small areas, 

where there are houses, animal breeding spaces, such as stingless bees, cattle, chickens, 

storage of water resources (cisterns), and other benefits, the sites surveyed , both in the 

caatinga and in the cerrado, shelter a great diversity of plants. The backyard is a place of 

interactions, which provides health through the foods and plants present, in addition to 

generating income and well-being for the family. The research proved to be the 

productive yard, a sustainable technology, because it is possible to have in small spaces, 

a diverse production, with principles of agroecology, with respect to nature. 

 

Keywords: Diversity; Conservation; Agroecology; Wealth 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O semiárido brasileiro se destaca por possuir solos pedregosos, rasos, com regimes de 

chuvas sazonais que variam no espaço e no tempo. Tem como vegetação principal a caatinga, 

onde plantas são adaptadas a conviverem com a baixa oferta de água. Devido a precipitações 

irregulares, é um dos fatores que mais influenciam na vida de plantas em ambientes secos 

(MURPHY e LUGO, 1986). Assim, as plantas na sua grande maioria são caducifólias. Outra 

característica é a presença de uma abundante família de cactáceas. Possui animais diversos, e 

de fundamental importância na fauna brasileira.  

Durante anos foi tido como ambiente pobre, e de grande sofrimento para as pessoas que 

o habitavam devido aos longos períodos de seca. E por anos a seca foi combatida. Não havia o 

entendimento da necessidade e possibilidades de convivência, e respeito às características 

edafoclimáticas e ambientais do semiárido. 

Desde 1989, o principal critério que delimitava o semiárido era a precipitação média 

anual dos municípios, que deveria ser igual ou inferior a 800 mm. Mas concluiu-se que para ser 

considerado semiárido, não era somente a questão de chuva, mas também outros aspectos, como 

má distribuição dessa água e alto índice de evapotranspiração. A partir destas observações, fez-

se uma nova delimitação (Ministério da Integração Nacional, 2017), onde além do critério de 

precipitação igual ou inferior a 800 mm, foram incluídos o índice de aridez até 0,5 e risco de 

seca maior que 60%. Hoje a área do semiárido brasileiro equivale a 1,03 milhão de Km² (12% 

da área do país). E fazem parte 1262 municípios. 

O Estado do Ceará e em particular o município do Crato, estão inseridos no clima 

tropical quente semiárido, brando, tropical quente sub-úmido (FUNCEME, 2016). Com 

temperatura média de 24 a 26ºC, período chuvoso de janeiro a maio, precipitação média anual 

de 1090,9 mm. O município possui relevo da Chapada do Araripe e com depressões sertanejas, 

solos do tipo Aluviais, Litólicos, Latossolo Vermelho-Amarelo, Podzólico Vermelho-Amarelo, 

Terra Roxa Estruturada Similar. Quanto a vegetação, tem-se Carrasco, Floresta Caducifólia 

Espinhosa, Floresta Subcaducifólia Tropical Pluvial, Floresta Subperenifólia Tropical 

PluvioNebular, Floresta Subcaducifólia Tropical Xeromorfa. Pertence a bacia hidrográfica Alto 

Jaguaribe e Salgado (IPECE, 2016). 

A agricultura familiar é uma prática ancestral, que teve início no Neolítico, com o 

cultivo de plantas (MAZOYER e ROUDART, 2010). Segundo o MDA (Ministério do 

Desenvolvimento Agrário), a agricultura familiar se distingue da agricultura não familiar, por 

ser gerida, praticada, por membros da família, ser o local de trabalho e moradia, e pela relação 



 

16 
 

mantida com a terra. Onde culturalmente possui uma maneira particular de produção e 

utilização dessa terra. Conforme a Lei nº 11.326/2006, é considerado agricultor familiar e 

empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, possui área de até 

quatro módulos fiscais, mão de obra da própria família, renda familiar vinculada ao próprio 

estabelecimento e gerenciamento do estabelecimento ou empreendimento, pela própria 

família. São ainda considerados agricultores familiares, silvicultores, aquicultores, 

extrativistas, pescadores, indígenas, quilombolas e assentados da reforma agrária.  

Geralmente a diversidade produtiva é algo que chama a atenção. Tem um papel decisivo 

na cadeia de alimentos que são consumidos pelos brasileiros. O setor agrícola corresponde a 

77% dos empregos (ONU, 2014). A agricultura familiar já vinha trabalhando a produção 

utilizando policultivo, consórcio de culturas, adubos orgânicos. Mas, com a revolução verde, 

com o estímulo a modernização da agricultura, uso de insumos, monocultura, para aumento da 

produção, percebeu-se problemas. Aumentou o êxodo rural, a pobreza e a fome. Com o aumento 

dos problemas ambientais, sociais, passa a ocorrer uma maior preocupação com a natureza. 

Onde em meados dos anos 80 surge o novo paradigma da sustentabilidade (SACHS, 2009; 

VEIGA, 2015). No qual se faz necessário saber utilizar com presteza os recursos, de forma a 

satisfazer as nossas necessidades, não vindo a faltar no futuro.  

A urbanização de ambientes rurais (vilas, povoados), dentre outros fatores, como má 

distribuição de terra, degradação ambiental, ocasionou e ocasiona a diminuição da quantidade 

de ambientes agricultáveis. A falta de terra, vivenciada por pequenos produtores leva as pessoas 

a aproveitarem o que tem, da melhor maneira possível. Há anos o ser humano tenta adaptar-se 

ao ambiente, e o ambiente a ele. As casas eram compostas de uma área que garantia conforto e 

funcionalidade, e como zona de serviços domésticos, que eram os quintais (VAN HOLTHER, 

2002). Essas áreas comumente mantidas próximas as casas, na parte de trás e arredores sempre 

foram usadas para cultivo de jardins por questão de beleza, bem-estar ambiental, de saúde. E 

por essa questão de proximidade, por serem as mulheres que mais diretamente cuidam da casa 

e da família, que geralmente são as responsáveis pelo plantio e manutenção. Nesse ambiente é 

comum serem encontradas plantas como ervas de uso medicinal, hortaliças, frutas, espécies 

nativas e exóticas, e criação de pequenos animais. E esses quintais produtivos considerados 

uma tecnologia de convivência com o semiárido, vem ganhando destaque pela inclusão social, 

ambiental e cultural. Trazem no seu cerne uma preocupação agroecológica, com uso apenas de 

recursos naturais. Não necessitando a utilização de grandes quantidades de água para irrigação. 
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Onde a família reutiliza uma água já servida provinda de outros fins domésticos, como lavagens 

de roupas, de pratos. Sendo assim sustentável do ponto de vista ecológico. 

E na busca de permanecerem nos seus territórios, as pessoas principalmente do 

semiárido, estão sempre à procura de novas formas de convivência com o ambiente que estão 

inseridos. Os quintais proporcionam um melhor acesso a produtos de qualidade, os quais podem 

ser consumidos, trocados, vendidos ou doados entre vizinhos, familiares e conhecidos. 

Tornando-se fonte de alimentação, uso medicinal e renda. É uma tecnologia de baixo custo, que 

prega o respeito ao meio ambiente e as pessoas. No entanto, não há trabalhos no Cariri sobre a 

diversidade de plantas presentes nessas áreas. O levantamento botânico busca conhecer a 

diversidade florística, identificando as espécies com seu nome científico, popular (vernacular) 

e família botânica em uma determinada área (RODAL et. al, 2013). O objetivo principal desse 

trabalho foi realizar um levantamento da flora desses quintais produtivos do município do 

Crato-CE, relacionando a diversidade botânica com a área do quintal. Afinal, uma grande área 

não necessariamente possui uma grande diversidade de plantas e uma área pequena pouca 

diversidade. A partir disso perguntou-se: a diversidade vegetal tem relação com o tamanho da 

área de cultivo desses quintais, ou seja, com o uso e ocupação do solo feito nesses quintais?  

 

  

2. REFERENCIAL TEÓRICO         

 

2.1 Diversidade conceitual - Agricultura familiar e desenvolvimento sustentável: em busca 

de Biodiversidade, e bem viver para todas/os 

 

A preocupação com o meio ambiente, e a biodiversidade não é algo só do nosso tempo. 

Se hoje dependemos dos recursos naturais, antes essa dependência era algo bem mais forte, por 

exemplo, o uso de madeira. Anterior ao conceito de sustentabilidade, antes dos anos de 1970, 

com a preocupação de explorar melhor os recursos florestais, tinha-se o chamado “Máximo 

Rendimento Sustentável”, que expressava a importância do gerenciamento. Então, durante a 

Primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 

Estocolmo, na Suécia, em 1972, surgiu o termo ecodesenvolvimento, um conceito que trouxe 

junto, a ideia de desenvolvimento sustentável. Não no sentindo de natureza inviolável, mas 

integrada com as pessoas, de forma a tornar os recursos perenes e não destruir o capital 

ambiental (SACHS, 2009). No entanto, o ecodesenvolvimento estava mais voltado a ideia de 

ambiental, por isso, o desenvolvimento sustentável vem em busca de introduzir, unir, a questão 
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ambiental, as questões, econômica e social, formando um tripé. Desta forma, precavia-se para 

que não se corresse o risco de faltar recursos para o futuro. 

Assim, com o pensamento de não vir a faltar, no início da década de 1980, a primeira 

ministra norueguesa Gro Harlem Brundtland chefiou a Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento, que produziu o Relatório de Brundtland, também chamado de 

Nosso Futuro Comum. O conteúdo desse relatório, versava sobre pontos como mudanças 

climáticas, agricultura, destruição da camada de ozônio, de forma a mostrar que seres humanos 

e meio ambiente são inter-relacionados. O relatório aponta a incompatibilidade entre produção, 

consumo, e desenvolvimento sustentável, com o intuito de serem revistas algumas posturas pós-

modernas. Conceituou o desenvolvimento sustentável como aquele que atende as necessidades 

do presente, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem as suas 

necessidades. Mas o grande “problema” desse relatório é o fato de enfatizar em demasia o termo 

necessidade, principalmente de crescimento econômico de países pobres. Porém, o que se ver 

é que nem sempre o desenvolvimento econômico traz consigo o desenvolvimento social.  

O conceito desenvolvimento sustentável foi assumido pela ONU (Organização das 

Nações Unidas) em 11 de dezembro de 1987, o qual deveria se tornar princípio norteador de 

governos, instituições privadas, organizações e empresas. Mas é nos anos de 1990 que a 

expressão emerge, ganhando mais destaque. E a partir de 1997, passam a ser difundidos os três 

pilares do desenvolvimento sustentável: ambiental, social e econômico. No entanto, até então é 

atribuído a sustentabilidade, a dimensão ambiental. Já nos anos de 2014 emergem os Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável (ODS), aprovado pela Cúpula Mundial, com a Agenda 2030 

– Transformando Nosso Mundo (item 4.1.1).  

Muitas vezes, entende-se desenvolvimento sustentável como uma única expressão 

conceitual. Mas, quando separamos, podemos observar que são distintas: desenvolvimento e 

sustentabilidade. Para alguns, são termos separados, onde desenvolvimento não combina com 

sustentabilidade. Para essas pessoas, existe o desenvolvimento, e a sustentabilidade, esta última 

com ênfase na questão ambiental, não havendo muita lógica ter-se a união entre os dois termos, 

visto que são contrários.  

O desenvolvimento para alguns remete a produtividade. O Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento - PNUD, uma das agências da ONU, na década de 1990 conceituou o 

desenvolvimento como um processo de ampliação das escolhas das pessoas, para que elas 

tenham capacidade e oportunidade para serem aquilo que desejam ser. O desenvolvimento é a 

expansão das liberdades subjetivas para que as pessoas possam ter vidas criativas e plenas. E 
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segundo os economistas Amartya Sen e Mahbub ul Haq, só há desenvolvimento quando as 

pessoas podem ter uma vida longa e saudável, são instruídas, podem ter uma vida digna e com 

capacidade de participar da vida comunitária (VEIGA, 2015).  

O termo sustentável vem das ciências ambientais, em particular da engenharia florestal 

e da pesca. O qual traz a ideia de capacidade de suporte. Foi usado pela primeira vez em 1979 

por W. Burger através do trabalho “a busca de padrões sustentáveis para o desenvolvimento”. 

A partir de então passou a substituir o termo ecodesenvolvimento. No entanto, por a palavra 

sustentável remeter a questão ambiental, aquelas pessoas que defendiam o meio ambiente, que 

eram consideradas ambientalistas, passaram a serem vistas como contrárias ao 

desenvolvimento.  

Sustentabilidade é um conceito que muda de acordo com as pessoas, e grupos de 

pessoas, e por ser algo dinâmico, vai além de um conceito, é uma maneira de se relacionar com 

o mundo, de estar no mundo (VEIGA, 2015). Mostra a grande preocupação principalmente com 

as perdas da diversidade biológica e escassez dos recursos naturais como a água. Mas não 

esquecendo a questão econômica e social. No entanto, para que possa funcionar, precisa ser 

antes de tudo um senso comum, parte das vidas das pessoas. 

Como forma de medir o desenvolvimento, era utilizado o indicador PIB (Produto 

Interno Bruto) per capita, no entanto, era algo da dimensão mais econômica, não media o 

desenvolvimento humano. Então, os economistas Mahbub ul Haq e Amartya Sen, criaram o 

IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). Mas como o PIB, também possui suas 

limitações, visto que não conseguem medir a felicidade das pessoas, o nível de 

satisfação.  

Pensando nisso, com o entendimento de que, a vida, as pessoas e os processos são 

dinâmicos, que somos plurais, que surge o pensamento do bom viver ou bem viver. Um 

processo que vem da matriz principalmente indígena, de que natureza e pessoas são 

interligadas, que somos muitos e muitas, com modos de vida e culturas diferentes, e que é 

preciso construir sociedades solidárias e sustentáveis. O bem viver não procura melhorar 

conceitos já existentes, mas melhorar as práticas, para que se tenha uma convivência 

harmoniosa dos seres humanos consigo e com a natureza (ACOSTA, 2016).  

O bem viver, está em mais locais do que imaginamos, quando nos propomos a ajudar, a 

compartilhar. É uma filosofia que ensina que fazemos parte de uma inteligência e um espírito 

maior, que somos parte da natureza, e por isso, não podemos viver à parte dela. Conduz o 



 

20 
 

sentimento de la Pacha Mama, la Madre Tierra, que prover nossas necessidades, que nos dá a 

vida e nos complementa (CECEÑA, 2012). 

 

 

2.1.1 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS 

 

Com o intuito de até 2030 acabar com a pobreza, proteger os recursos do planeta, e garantir 

que as pessoas possam ter paz e prosperidade, que a ONU criou os 17 objetivos do 

desenvolvimento sustentável. 

1. Erradicação da pobreza:  Busca erradicar a pobreza, com implementação de medidas 

e sistemas de proteção adequados para todas as pessoas, em todas as dimensões, de 

forma a reduzir a exposição e vulnerabilidade a eventos extremos relacionados com o 

clima e outros choques econômicos, sociais e ambientais. Busca garantir que todas as 

pessoas, em especial os pobres tenham direitos iguais aos recursos econômicos, assim 

como a outros recursos básicos (ONU, 2015). 

 

2. Fome zero e agricultura sustentável:  Acabar com a fome, alcançar a segurança 

alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável, através do acesso a 

alimentos seguros, nutritivos e suficientes, a todas as pessoas, em particular aos pobres 

e pessoas em situação vulnerável. Até 2025, acabar com todas as formas de desnutrição 

e caquexia em crianças menores de 5 anos, bem como atender as necessidades 

nutricionais dos adolescentes, mulheres grávidas, lactantes e idosos. Garantir acesso a 

terra, aumentar a produtividade, especialmente de pequenos produtores, como 

indígenas, mulheres, agricultores familiares, mantendo a diversidade genética animal e 

vegetal. Aumentar os investimentos em pesquisas e infraestruturas agrícolas, para 

manter os ecossistemas, e fortalecer a capacidade de adaptação as mudanças climáticas. 

 

3. Saúde e bem-estar: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, 

em todas as idades, através da redução da mortalidade materna, de recém-nascidos, e 

menores de 5 anos. Acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária, hepatite, 

e doenças transmitidas pela água, assim como promover a saúde mental e o bem-estar. 

Prevenir e reforçar os abusos de drogas entorpecentes. Assegurar o planejamento 
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familiar, atingir a cobertura universal de saúde, com acesso a serviços de qualidade e 

medicamentos a preços acessíveis para todos/as. 

 

4. Educação de qualidade: Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e 

promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos, de forma que 

todas as meninas e os meninos completem o ensino primário e secundário, e que seja de 

qualidade. Com acesso a educação técnica, profissional e superior de qualidade para 

homens e mulheres, diminuindo a disparidade de gêneros. Que todos os alunos 

adquiram conhecimentos e habilidades para que possam promover o desenvolvimento 

sustentável, com promoção de uma cultura de paz e valorização da diversidade cultural. 

E, aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive através da cooperação 

internacional. 

 

5. Igualdade de gênero: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres 

e meninas. Acabar com discriminações contra o gênero feminino, casamentos forçados 

e mutilações genitais femininas. Garantir a participação plena e efetiva das mulheres, 

com oportunidade de liderança e tomada de decisões na vida política, econômica e 

pública. Garantir o acesso a saúde sexual e reprodutiva. Que possam ter direitos iguais 

a recursos econômicos, acesso a propriedades, controle de terras, serviços financeiros, 

de acordo com as leis nacionais. E, adotar e fortalecer políticas e legislações sólidas e 

aplicáveis relacionadas a esse assunto. 

 

6. Água limpa e saneamento: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 

o saneamento para todos, para que tenham acesso a água potável e segura, a saneamento 

e higiene. Acabar com a defecação a céu aberto. Diminuir os despejos de materiais 

químicos e perigosos, aumentando a reutilização e reciclagem de materiais. Reduzir o 

número de pessoas que sofrem com a escassez de água, e proteger e restaurar 

ecossistemas relacionados com a água, como florestas, montanhas, rios, aquíferos. 

Através da cooperação internacional, que os países em desenvolvimento possam ter 

acesso a tecnologias, capacitação, para tratamento de efluentes, dessalinização, reuso de 

água, entre outras atividades, e fortalecimento das comunidades locais, para melhor 

gestão da água e do saneamento. 
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7. Energia limpa e acessível: Assegurar a todos o acesso confiável, sustentável, moderno 

e a preço acessível da energia, com aumento da energia renovável. Facilitar o acesso a 

pesquisas de tecnologias limpas e expandir a infraestrutura para todos os países em 

desenvolvimento. 

 

8. Trabalho descente e crescimento econômico: Promover o crescimento econômico 

sustentado, incluso e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para 

todos.Sustentar o crescimento econômico per capita de pelo menos 7% do PIB em países 

menos desenvolvidos. Atingir níveis elevados de produtividade através de 

diversificação, modernização e inovação tecnológica, com política de geração de 

emprego e empreendedorismo. Empenhar-se para dissociar o crescimento econômico 

da degradação ambiental. Alcançar emprego pleno e produtivo para mulheres, homens, 

jovens e pessoas com deficiência com igual remuneração para trabalhos de igual valor. 

Acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas. Proteger os direitos 

trabalhistas, incluindo as pessoas com trabalhos precários e os migrantes. Promover o 

turismo sustentável para gerar emprego e promover a cultura e os produtos locais. 

 

9. Inovação infraestrutura: Construir infraestrutura resilientes, promover a 

industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Desenvolver 

infraestruturas regionais e transfronteiriças para apoiar o desenvolvimento financeiro e 

bem-estar humano. Aumentar a participação das indústrias na geração de empregos, 

através do acesso a crédito financeiro, principalmente das pequenas indústrias. 

Aumentar o número de pesquisas para que possam alcançar maior desenvolvimento 

tecnológico. 

 

10. Redução das desigualdades: Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. 

Sustentar o crescimento da renda dos 40% da população mais pobre, a uma taxa superior 

a média nacional. Empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de 

todas as pessoas independente de gênero, etnia, religião. Alcançar progressivamente 

uma maior igualdade através de políticas ficais, salarial, e de proteção social. Facilitar 

a migração e a mobilidade ordenada das pessoas por meio de políticas planejadas e bem 

geridas. Incentivar a assistência ao desenvolvimento, incluindo a aplicação de 

investimentos externos, especialmente aos países menos desenvolvidos. 
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11. Cidades e comunidades sustentáveis: Tornar as cidades e os assentamentos humanos 

inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Garantir a todos, o acesso a habitação 

segura, com serviços básicos, e a preços acessíveis, bem como urbanizar as favelas. 

Proporcionar transporte de qualidade e seguros, para todas as pessoas. Fortalecer 

esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo. Reduzir 

o número de mortes e de pessoas atingidas por catástrofes. Reduzir os impactos 

ambientais negativos nas cidades, como a atenção a gestão dos resíduos, a qualidade do 

ar, implementando planos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. 

 

12. Consumo e produção responsáveis: Assegurar padrões de produção e de consumo 

sustentáveis. Alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais, 

reduzir pela metade o desperdício de alimento, ao longo de toda a cadeia, desde a 

colheita, transporte, até o consumo. Reduzir a geração de resíduos. Incentivar as 

empresas a integrar informações de sustentabilidade nos seus relatórios. Garantir que as 

pessoas tenham informações e conscientização do desenvolvimento sustentável, para 

que possam ter um estilo de vida em harmonia com a natureza. Apoiar países em 

desenvolvimento para que possam fortalecer suas capacidades científicas e tecnológicas 

para mudarem seus padrões de produção e consumo. Desenvolver e implementar 

ferramentas para promoção do turismo sustentável. 

 

13. Ação contra a mudança global do clima: Tomar medidas urgentes para combater a 

mudança do clima e os seus impactos. Integrar medidas de mudança do clima nas 

políticas nacionais. Melhorar a educação e a conscientização sobre como mitigar, 

adaptar e reduzir os impactos relacionados ao clima. 

 

14. Vida na água: Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos 

marinhos para o desenvolvimento sustentável. Reduzir a poluição marinha, protegendo 

os ecossistemas marinhos e costeiros, e tomar medidas de restauração, para que 

mantenham-se saudáveis e produtivos. Acabar com a sobrepesca ilegal. Aumentar os 

conhecimentos científicos e tecnologias marinhas. Proporcionar o acesso dos 

pescadores artesanais aos recursos marinhos e mercados. 
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15. Vida terrestre: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 

terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e 

reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Assegurar a 

conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres, como florestas, 

zonas úmidas, montanhas e terras áridas. Deter o desmatamento, restaurar florestas 

degradadas aumentando o florestamento e o reflorestamento globalmente. Combater a 

desertificação, lutar para alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo. 

Acabar com a caça ilegal, evitar a introdução de espécies exóticas invasoras. Integrar a 

biodiversidade no planejamento nacional e local como estratégia de redução da pobreza. 

Garantir a repartição justa dos benefícios da utilização dos recursos genéticos, bem 

como o acesso a esse recurso. 

 

16. Paz, justiça e instituições eficazes: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 

desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso a justiça para todos e construir 

instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Reduzir as formas de 

violência e taxas de mortalidade, acabar com todas as formas de violência contra as 

crianças, garantir a igualdade de acesso à justiça para todos. Combater o crime 

organizado. Fornecer identidade legal para todos, incluindo o registo de nascimento. 

Ampliar a participação de países em desenvolvimento nas instituições de governança 

global. 

 

17. Parcerias e meios de implementação: Fortalecer os meios de implementação e 

revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Mobilizar recursos 

financeiros para países em desenvolvimento a partir de múltiplas fontes. Promover o 

desenvolvimento, transferência, disseminação e difusão de tecnologias ambientalmente 

corretas. Respeitar o espaço político de cada país, para que possam implementar política 

para a erradicação da pobreza e desenvolvimento sustentável. 

 

 

2.2 Agricultura familiar 

 

A agricultura teve início no período Neolítico, quando pessoas antes nômades, 

caçadores-coletores, passaram a se fixar em uma área. Com o passar dos tempos, esses povos 
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foram aprendendo a domesticar plantas e animais. E com isso, criando núcleos familiares para 

cuidar dos plantios e criações. 

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA (2018), a agricultura 

familiar brasileira é a oitava maior produtora de alimentos do mundo. É uma atividade 

considerada diversa economicamente, e socialmente heterogênea, com agricultores mais 

capitalizados, e outros com dificuldades de produção. Por esses fatores, não se enquadram 

facilmente em padrões de desenvolvimento. 

A agricultura até os anos de 1990 era denominada de agricultura de subsistência ou 

pequena produção agrícola. Utilizava a força do trabalho dos familiares, e plantavam culturas 

que serviam na sua maioria para a própria alimentação familiar e de animais criados pela 

família, como bovinos, caprinos, suínos e aves. Uma atividade que ganhou mais evidência 

através dos movimentos sociais a partir da década de 90 (VIEIRA, 2009). Para Picolotto (2015), 

o processo de reconhecimento da categoria agricultura familiar teve início em 1980, alcançando 

auge em 1990, com ajuda da academia, do estado e dos movimentos sociais. É povoada de 

conexões com o entorno e a cultura, contribuindo para minimizar as mudanças climáticas e 

conservar a biodiversidade. Uma agricultura onde a gestão da unidade produtiva é realizada 

pela família, cultivando e vivendo da terra (PLOEG, 2014). Nisso buscando o desenvolvimento, 

que pode ser visto como alargamento da liberdade real de uma pessoa, do bom viver, não 

necessariamente estando intrínseco ao crescimento do viés mais econômico (SEN, 1999; 

ACOSTA, 2016; JARA, 2001). 

A agricultura familiar promove a geração de renda, emprego e segurança alimentar, para 

as  famílias produtoras e para os que são abastecidos por esses produtos CONAB, 2017). Nos 

dias atuais, ações promovidas voltadas ao fortalecimento dessa atividade de base familiar se 

concretizam através de programas de assistência, como o PAA (Programa de Aquisição de 

Alimentos) que estimula a compra de produtos da agricultura familiar.  Outro programa é o 

PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) o qual obriga as prefeituras a adquirirem 

30% desses produtos também da agricultura familiar, para serem distribuídos nas escolas. Mas 

para que se possa produzir, foi criado o PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar), financiado pelo Banco Nacional do Desenvolvimento – BNDES. E, 

dentro desse programa, tem-se os subprogramas: 

 

Pronaf Agroindústria: financiamento a agricultores e produtores rurais familiares, pessoas 

físicas e jurídicas, e a cooperativas para investimento em beneficiamento, armazenagem, 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronaf?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Flinhas-programas-fundos%2Fpronaf-agroindustria
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processamento e comercialização agrícola, extrativista, artesanal e de produtos florestais; e para 

apoio à exploração de turismo rural. 

 

Pronaf Mulher: financiamento à mulher agricultora integrante de unidade familiar de 

produção enquadrada no Pronaf, independentemente do estado civil. 

 

Pronaf Agroecologia: financiamento a agricultores e produtores rurais familiares, pessoas 

físicas, para investimento em sistemas de produção agroecológicos ou orgânicos, incluindo-se 

os custos relativos à implantação e manutenção do empreendimento. 

 

Pronaf ECO: financiamento a agricultores e produtores rurais familiares, pessoas físicas, para 

investimento na utilização de tecnologias de energia renovável, tecnologias ambientais, 

armazenamento hídrico, pequenos aproveitamentos hidroenergéticos, silvicultura e adoção de 

práticas conservacionistas e de correção da acidez e fertilidade do solo, visando sua recuperação 

e melhoramento da capacidade produtiva. 

 

Pronaf Mais Alimentos: financiamento a agricultores e produtores rurais familiares, pessoas 

físicas, para investimento em sua estrutura de produção e serviços, visando ao aumento de 

produtividade e à elevação da renda da família. 

 

Pronaf Jovem: financiamento a agricultores e produtores rurais familiares, pessoas físicas, para 

investimento nas atividades de produção, desde que beneficiários sejam maiores de 16 anos e 

menores de 29 anos entre outros requisitos.   

 

Pronaf Microcrédito (Grupo "B"): financiamento a agricultores e produtores rurais 

familiares, pessoas físicas, que tenham obtido renda bruta familiar de até R$ 20 mil, nos 12 

meses de produção normal que antecederam a solicitação da Declaração de Aptidão ao 

PRONAF (DAP). 

 

Pronaf Cotas-Partes: financiamento para integralização de cotas-partes por beneficiários do 

Pronaf associados a cooperativas de produção rural; e aplicação pela cooperativa em capital de 

giro, custeio, investimento ou saneamento financeiro.  

 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronaf?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Flinhas-programas-fundos%2Fpronaf-mulher
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronaf?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Flinhas-programas-fundos%2Fpronaf-agroecologia
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronaf?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Flinhas-programas-fundos%2Fpronaf-eco
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronaf?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Flinhas-programas-fundos%2Fpronaf-mais-alimentos
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronaf?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Flinhas-programas-fundos%2Fpronaf-jovem
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronaf?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Flinhas-programas-fundos%2Fpronaf-microcredito-grupo-b
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronaf?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Flinhas-programas-fundos%2Fpronaf-cotas-partes
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Os movimentos sociais, defendem a transição da agricultura convencional, para a 

agroecologia. Uma diretriz estratégica para que isso ocorra são os serviços de ATER 

(Assistência Técnica e Extensão Rural), requalificando os agricultores. E como parte disso, 

tem-se as políticas de base territoriais, como os territórios da cidadania, que são divisões por 

territórios, as quais se procuram respeitar as diversidades e particularidades locais (PEIXOTO 

e ARAÚJO, 2017).  

Produzir traz impactos ao ambiente, mas é possível a produção com menos impacto e 

mais reponsabilidade ambiental. O que se percebe atualmente é que sustentabilidade, segurança 

alimentar, e desenvolvimento, não podem mais serem assuntos separados, antagônicos, mas 

sim interligados (SILVA, 2015).  

Outro fator que alguns agricultores/as familiares enfrentam, é o acesso à terra e 

regularização fundiária.  

 

 

2.3 Uso e ocupação do solo  

 

A agricultura familiar há tempos é sinônimo de pequena produção, agricultura de baixa 

renda (ABRAMOVAY, 1997), mas na prática não é bem isso que se percebe. Ela é responsável 

pela maior quantidade de alimentos que abastece o Brasil (MDA, 2018). 

Aumentaram as áreas de latifúndios, para plantação de monocultura, o agronegócio, 

com aumento também na degradação ambiental em larga escala. Segundo a Lei 11.326, de 

2006, conhecida como a Lei da agricultura familiar, regulamentada pelo decreto 9.064, de 31 

de maio de 2017, que dispõe sobre a Unidade Familiar de Produção Agrária, institui o Cadastro 

Nacional da Agricultura Familiar, é considerado agricultor familiar quem possui até 4 (quatro) 

módulos fiscais. 

De acordo com a EMBRAPA (2018), módulo fiscal é:  

 

Uma unidade de medida, em hectares, cujo valor é fixado pelo INCRA para cada 

município levando-se em conta: (a) o tipo de exploração predominante no município 

(hortifrutigranjeira, cultura permanente, cultura temporária, pecuária ou florestal); (b) 

a renda obtida no tipo de exploração predominante; (c) outras explorações existentes 

no município que, embora não predominantes, sejam expressivas em função da renda 

ou da área utilizada;  (d) o conceito de "propriedade familiar". A dimensão de um 

módulo fiscal varia de acordo com o município onde está localizada a propriedade. O 

valor do módulo fiscal no Brasil varia de 5 a 110 hectares” (EMBRAPA, 2018).  
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Para os agricultores cuja mão de obra vem da família, sem grandes recursos de produção, 

o que se observa são desigualdades, e aumento da dificuldade de acesso à terra (PEIXOTO e 

ARAÚJO, 2017). Desse modo, com a diminuição crescente a cada dia das áreas agricultáveis, 

o uso e a ocupação do solo é um fator que precisa ser considerado. Haja visto que, nesse aspecto 

estão envolvidos fatores biofísicos, socioeconômicos e demográficos, formando uma ordem 

sistêmica (MORGADO, 2016).  

O termo inverse relationship, usado por Cline (1970) em estudos no Nordeste brasileiro, 

ficou conhecido internacionalmente em estudo do uso do solo, o qual mostra as relações 

inversas, como a produção em latifúndios, com baixos retornos do trabalho e alto uso da terra, 

em relação aqueles que ocupam menores áreas e que contribuem com uma produção por área 

muito maior (ABRAMOVAY, 1997). Nisso, as pequenas áreas, fazem muita diferença, 

mostrando grande capacidade de produção, e diversidade de produtos. 

Deste modo, o uso e a ocupação do solo é mais que uma simples mudança morfológica 

de um espaço, interfere nos ecossistemas, na mudança climática, a qual está inserida como uma 

das consequências dentro da dimensão ambiental da sustentabilidade, numa rede de 

interligações holística, entre a parte e o todo.  

 

 

2.4 Biodiversidade e quintais produtivos 

 

Aumento de população, consumo exagerado, degradação exacerbada dos recursos 

naturais, e isso para atender ao consumo exagerado, expansão dos sistemas agrícolas, aumento 

da poluição. Todos esses fatores têm ocasionado alterações nos ciclos biogeoquímicos da Terra, 

o que provoca mudanças climáticas e perda de biodiversidade. Um verdadeiro efeito de bola de 

neve. 

Para que falemos de biodiversidade, se faz necessário conhecer os grandes e vários 

ambientes da terra que contem essa biodiversidade. Assim, termos como formação, 

fitofisionomia, bioma, muitas vezes são usados como significados de uma mesma coisa. No 

entanto, possuem distinções. A fitofisionomia é uma característica morfológica da vegetação. 

A formação é uma unidade fisionômica. Já o termo bioma vem do grego Bio = vida, e Oma = 

grupo ou massa, diferencia-se da formação por incluir a fauna, e são os maiores conjuntos 

vegetacionais naturais. Para Coutinho (2006), é um grande espaço geográfico que possui uma 
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formação vegetacional definida, associada a elementos bióticos e abiótico, com uma ecologia 

própria. No mundo tem destaque segundo Bagon e Harper (2008): 

Floresta pluvial tropical – a qual contêm a maior diversidade biológica da Terra, 

também é considerada a mais produtiva, do ponto de vista fotossintético. 

Savana – um campo com pequenas árvores esparsas, presença de animais pastejadores, 

os quais favorecem a presença de gramíneas, as quais com seus rizomas protegem-se do pastejo 

e do fogo. No Sudeste asiático, as palmeiras são típicas, visto que o fogo não consegue matá-

las.  

Ambiente aquáticos – Contêm rica biodiversidade, que estão incluídas nos ambientes de 

água doce e salgada. 

Campos temperados – Vegetação natural presente em todos os continentes, a qual inclui 

a pradaria da América do Norte e os pampas da América do Sul. Nesses ambientes as chuvas 

são moderadas, e os solos ricos. Tem sido explorados como área de pastejo e de cultivo. 

Deserto – regiões áridas, com chuvas esparsas e imprevisíveis. Possuem plantas 

oportunistas, as quais tem uma curta história de vida, tiram proveito do aparecimento de chuvas 

para germinarem e soltarem suas sementes. Tem ainda as de processo fisiológico lento, como 

os cactos, as suculentas, e plantas que conseguiram se adaptar, com folhas pilosas, pequenas, 

com capacidade de fechar seus estômatos para evitar a perda de água. São encontradas formigas 

e pequenos roedores, além de animais carnívoros, que conseguem sobreviver da água retirada 

do alimento, como camelos e ovelhas. 

Floresta temperada – incluem uma diversidade de tipos vegetacionais, com árvores 

latifoliadas perenifólias. Todas as florestas são mosaicos, onde as mais velhas morrem, para as 

novas poderem se desenvolver. Os solos são ricos em matéria orgânica, possuem espécies com 

ciclos de vida curtos, com algumas aves migratórias. Grandes extensões dessas florestas foram 

cortadas, e deram lugar a atividade agrícola. 

Transição gradual da floresta setentrional de coníferas (taiga) para a tundra – a 

floresta setentrional é também conhecida como boreal, ou taiga, assim como a tundra, possui 

uma vegetação arbórea limitada, devido aos invernos severos, com espécies como pinheiros 

(Pinus), lariços (Larix), bétulas (Betulas) ou álamos (Populus). No norte tem-se uma única 

espécie, espruce (Picea), com permafrost, ou seja, congelamento permanente. Ao norte dos 

espruce, tem-se a tundra, com arbustos baixos, gramíneas, ciperáceas e pequenas 

dicotiledôneas, musgos e lìquens. Quanto a fauna, tem-se lêmigues (Lemus). 
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E em se tratando de Brasil, segundo o Ministério do Meio Ambiente – MMA (2018), no 

Brasil temos seis biomas distintos: Amazônia; Caatinga; Cerrado; Mata Atlântica; Pantanal e 

Pampa. Sendo a Amazônia o maior bioma brasileiro, com uma extensão territorial de 4.196.943 

milhões de km² (IBGE, 2004), com um terço da madeira tropical do mundo. Com uma vasta 

riqueza ambiental e cultural, com seus vários povos, e conhecimentos tradicionais, de usos 

desses recursos naturais. Um bioma majestoso, mas ao mesmo tempo frágil, o qual vive dos 

seus próprios recursos. Com o passar dos anos, vem sofrendo fortes ameaças com 

desmatamento e aumento da taxa de urbanização. 

A Caatinga ocupa de acordo com dados do MMA (2018), uma extensão territorial de 

cerca de 844.453 km², o equivalente a 11% do território nacional. Fazem parte do seu território, 

os Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, 

Piauí, Sergipe e o norte de Minas Gerais. Com uma grande abundância de espécies, dentre elas 

178 de mamíferos, 591 de aves, 177 de répteis, 79 espécies de anfíbios, 241 de peixes e 221 

abelhas. Quanto as espécies vegetais, atualmente são conhecidas 932 espécies de plantas (380 

endêmicas). Cerca de 27 milhões de pessoas vivem na região (MMA, 2018). A Caatinga vem 

sofrendo desmatamento acelerado. Em maio de 2018, aconteceu a I Conferência Regional de 

Desenvolvimento Sustentável do Bioma Caatinga, como forma dos governos, instituições 

públicas e privadas protegerem-na. Importante salientar, que em cada ambiente dos diversos 

que a contem, possuem solo, clima, fauna e flora diferenciados. 

Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, com uma área de cerca de 

2.036.448 km², cobrindo uma área de 22% do território brasileiro.  Com presença nos Estados 

de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, 

Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal. Além da presença dessa vegetação de cerrado 

nos encraves no Amapá, Roraima e Amazonas. Com uma elevada biodiversidade e reserva 

hídrica. É reconhecido como a savana mais rica do mundo, um hotspot com espécies endêmicas. 

Com 11.627 espécies de plantas nativas já catalogadas. É o refúgio de 13% das borboletas, 35% 

das abelhas e 23% dos cupins dos trópicos. Sem contar as espécies de mamíferos, anfíbios, 

peixes, répteis. Com mais de 220 espécies de uso medicinal, segundo levantamento também do 

MMA (2018), 416 podem ser usadas na recuperação de solos degradados, como barreiras contra 

o vento, proteção contra a erosão, ou para criar habitat de predadores naturais de pragas.  Na 

vegetação do cerrado, no caso do Cariri Cearense tem-se a presença de frutos comestíveis como 

Pequi (Caryocar brasiliense), (Caryocar coriaceum) Buriti (Mauritia flexuosa), Mangaba 

(Hancornia speciosa), cambuí (Myrciaria tenella).  Cajuzinho do cerrado (Anacardium 
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humile), Araticum (Annona crassifolia), dentre outros. O cerrado vem sofrendo degradação, 

perdendo área devido a ocupação humana e expansão agropecuária. É o hotspot que possui a 

menor percentagem de áreas sobre proteção integral do mundo. 

A Mata Atlântica contem formações de florestais nativas (Floresta Ombrófila Densa; 

Floresta Ombrófila Mista, também denominada de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila 

Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual), e ecossistemas 

associados (manguezais, vegetações de restingas, campos de altitude, brejos interioranos e 

encraves florestais do Nordeste). Ocupa hoje uma área de 29% de sua área original, perdida 

devido a atividades e ocupações humanas. Mesmo assim, estima-se que possui 35% das 

espécies brasileiras. Quanto a fauna, estima-se que abriga 850 espécies de aves, 370 de anfíbios, 

200 de répteis, 270 de mamíferos e 350 de peixes.  

O Pantanal, segundo o Ministério do Meio Ambiente, é a maior extensão de área úmida 

contínua do planeta. Com área aproximada de 150.355  km². Sofre influência dos biomas 

Amazônia, Mata Atlântica e Cerrado, por estar perto da fronteira com outros países (Paraguai 

e Bolívia), também sofre influência do bioma Chaco. Em termos de vegetação, tem aguapé, 

alface d’água, ipê, acuri (palmeira), carandá (palmeira), angico, figueira, piúvas, aroeira. De 

espécies na fauna, catalogadas tem-se 263 espécies de peixes, 41 espécies de anfíbios, 113 

espécies de répteis, 463 espécies de aves e 132 espécies de mamíferos sendo 2 endêmicas. 

Assim como os outros biomas, sofre impactos ambientais devido a degradação causada por 

ação humana. 

O Pampa é uma área de campo temperado de maior importância no planeta. Ocupa uma 

área de 176.496 km², e está restrito ao Estado do Rio Grande do Sul. Composto por paisagens 

naturais variadas, desde montanhas a planícies, de morros rupestres a coxilhas. Com 

predomínio dos campos nativos, matas ciliares, matas de encosta, matas de pau-ferro, 

formações arbustivas, butiazais, afloramentos rochosos. Têm uma notável diversidade de 

gramíneas, com cerca de 3000 espécies de plantas. Nos campos rupestres tem destaque as 

espécies de compostas e leguminosas, com presença de cactáceas nos afloramentos rochosos. 

Quanto a fauna, tem-se quase 500 espécies de aves, dentre elas a ema (Rhea americana), o 

perdigão (Rynchotus rufescens), a perdiz (Nothura maculosa), o quero-quero (Vanellus 

chilensis), o caminheiro-de-espora (Anthus correndera), o joão-de-barro (Furnarius rufus), o 

sabiá-do-campo (Mimus saturninus) e o pica-pau do campo (Colaptes campestres).  

Mais de 100 espécies de mamíferos terrestres, dentre eles o veado-campeiro 

(Ozotoceros bezoarticus), o graxaim (Pseudalopex gymnocercus), o zorrilho (Conepatus 
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chinga), o furão (Galictis cuja), o preá (Cavia aperea). Com espécies endêmicas tais como: 

Tuco-tuco (Ctenomys flamarioni), o beija-flor-de-barba-azul (Heliomaster furcifer); sapinho-

de-barriga-vermelha (Melanophryniscus atroluteus) e algumas ameaçadas de extinção tais 

como: o veado campeiro (Ozotocerus bezoarticus), o cervo-do-pantanal (Blastocerus 

dichotomus), o caboclinho-de-barriga-verde (Sporophila hypoxantha) e o picapauzinho-chorão 

(Picoides mixtus) (MMA, 2017). Um bioma com baixa quantidade de UC’s (Unidades de 

Conservação). 

Importante também falar do significado ecológico de ecossistema, o qual segundo o 

criador do termo, Arthur George Tansley (1935), ecossistema é o conjunto de fatores do habitat 

como um todo, incluindo não somente os organismos vivos, mas os fatores físicos também, e 

as interações que ocorrem entre eles (KATO e MARTINS, 2016). O equilíbrio de todos esses 

fatores, forma a biodiversidade, ou diversidade de espécies, onde uma forma de vida ou espécie, 

afeta muitas outras, assim como é afetada. 

O Brasil, possui nos seus seis biomas terrestres, e nos três biomas marinhos, a maior 

biodiversidade do mundo, com mais de 103.870 espécies animais e 43.020 espécies vegetais 

conhecidas no país. Uma costa marinha de 3,5 milhões km², que inclui ecossistemas como 

recifes de corais, dunas, manguezais, lagoas, estuários e pântanos (MMA, 2018). 

No Ceará, há dentro do domínio Caatinga, várias vegetações. Dentre elas, a caatinga e 

o cerrado. A Caatinga é uma formação vegetal, encontrada no semiárido nordestino. 

Caracteriza-se por solos rasos e pedregosos, com presença de plantas xerófilas, desde 

caducifólias, as quais perdem as folhas em época de seca, e plantas com presença de espinhos.  

O Cerrado, assim como a caatinga também é uma formação vegetal, a qual abriga um 

vasto número de espécies. Possui solos profundos, e pouco férteis, com plantas de 

características diversas, dentre elas, a presença de folhas hipoestomáticas, que diminuem a 

perda de água. 

Em dezembro de 1993, entrou em vigor a Convenção da Diversidade Biológica, como 

forma legal de assegurar a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais. Mas esse 

documento, ainda não tem ajudado como se esperava, na proteção dessa natureza. O que se ver 

são expansões das áreas de cultivo, que alimentam o agronegócio, a monocultura, o uso 

excessivo dos recursos naturais, a expansão das áreas urbanas e industriais, fatores que 

favorecem a degradação da biodiversidade. E essa degradação aos poucos tem transformado 

áreas que antes eram cobertas por vegetação, em espaços de desertificação. Mas, o papel das 

florestas, vai além de fornecimento de produtos, como madeira, ela produz serviços essenciais: 
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é área de armazenamento de água, regulação da temperatura, oferece alimento, fibras, 

fertilidade e proteção do solo, para citar alguns. 

Uma forma de manter a integridade climática é o respeito e a preservação da 

biodiversidade. E com isso, não podemos esquecer de citar os ecossistemas, onde uma forma 

de vida, ou espécie, afeta diretamente muitas outras (ESPÍNDOLA, et al, 2004). E, desse modo, 

com base nessa convivência, nessa constante experimental de relações entre espécies, que 

trabalha a agroecologia. Desse modo, ela procura relacionar o ser humano com a natureza, indo 

além do gerar renda, procurando não ser agressiva nem ao ambiental nem ao social 

(CAPORAL, 2002). Em alguns casos, as áreas de cultivo, e criação de animais, se confundem 

com a vegetação nativa. Diferente de práticas convencionais que desmatam grandes áreas para 

plantio de monoculturas.  

Um lugar de experimentações encontrado no semiárido nordestino são os quintais 

produtivos. Neles a família tem acesso a um bem-estar pelo ambiente físico presente, bem como 

o acesso a um alimento saudável (CARNEIRO et al., 2013), que nem sempre é contabilizado 

do ponto de vista econômico. Desta forma, o sentido de quintal é algo que muitas vezes vai 

muito mais além, é um espaço “afetivado” pelas pessoas que o modelam, e dele cuidam (REIS, 

2015). Ele se torna um lugar construído, identitário, um território de apropriação, de 

identificação, criado pelas marcas do viver (HAESBAERT, 2004). Passa, portanto, a ter um 

significado além do físico, ele é simbólico e icônico, é um lugar de ressignificação tanto na 

perspectiva social, como cultural, é um território simbólico-cultural (CARVALHO, 2015).  

No manejo do quintal produtivo, estudos mostram que há um maior envolvimento por 

parte das mulheres no cuidado com eles (LEITE e MATOS, 2017). Apesar de ser uma parte 

importante da produção familiar, que beneficia toda a família, ainda é um espaço secundarizado 

(PAIVA, 2015). É uma tecnologia já bastante difundida no semiárido nordestino do Brasil, 

através de agricultores e agricultoras familiares. Uma das instituições que mais difunde é a 

Articulação do Semiárido Brasileiro - ASA Brasil. Para Carneiro et al. (2013), é uma das formas 

mais antigas de manejar a terra, numa combinação de espécies das mais diversas. São reservas 

potenciais de conservação da agrobiodiversidade (DUQUE-BRASIL, 2007), e estratégias para 

a sustentabilidade. Resgatando plantas e animais em áreas de terras consideradas sem grande 

importância econômica, otimizando o uso dos recursos naturais (BATISTA, 2008). Os quintais 

produtivos são como diria Sachs (2009), uma tecnologia adaptada, onde a conservação e o 

aproveitamento racional devem andar juntos. Mas para conservar e aproveitar é necessário 
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conhecer. Visto que as plantas são elementos essenciais no ambiente do quintal, e com diversos 

usos, de alimentares a medicinal, se faz necessário conhece-las. 

As plantas formam a maior diversidade encontrada nos quintais, e para conhece-las 

melhor, foi utilizada a botânica, que é o ramo da biologia que estuda os vegetais. A qual, como 

disciplina, iniciou com o estudo de plantas medicinais. Hoje envolve uma grande diversidade 

biológica, desde ervas, a árvores de grande porte. Na literatura, podemos encontrar diversos 

trabalhos voltados ao levantamento etnobotânico, agrobiodiversidade, bem como a segurança 

alimentar em quintais produtivos (VIEIRA et al, 2012; SANTOS, 2013; COSTA et al., 2017). 

Quanto a relação entre diversidade e área do quintal, em pesquisa realizada por Duque-Brasil 

et al (2007), mostraram que a área do quintal tem influência na riqueza e abundância de 

espécies. No entanto, em trabalhos já citados, observa-se que há modificação quanto ao Índice 

de Valor de Importância (IVI), ou seja, aquilo que as pessoas preferem plantar e conservar. 

Com variações de região para região e de culturas.  

Na literatura há trabalhos sobre levantamento de espécies, buscando caracterizar plantas 

e animais presentes, observando as funções desses quintais produtivos, mas em outras regiões 

(SANTOS et al., 2013; LIPORACCI e SIMÃO, 2013). Inclusive em outros países, como Índia, 

Espanha, México, Java, Vietnã. Principalmente relacionadas ao uso de plantas e estudo de 

levantamento botânico (BEZERRA, 2014). Já no Cariri Cearense, não foi encontrado trabalho 

científico sobre levantamento de plantas em quintais. As informações existentes, não tratam do 

que foi proposto pela presente pesquisa: biodiversidade e medição de áreas onde se localiza 

essa biodiversidade. Pois como na maioria dos territórios que compõem o semiárido, as 

informações são sistematizadas em boletins informativos. Como o boletim O Candeeiro, de 

circulação entre agricultores e instituições. 

 

 

3. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

Visto que se trata de um levantamento botânico realizado dentro de quintais produtivos, 

levando-se em conta a área desses quintais, adotou-se técnicas de pesquisa quantitativa. Mas, 

por se tratar também de um espaço que é manejado por pessoas e famílias, com escolhas de 

espécies, sem esquecer a questão afetiva a esses espaços, adotou-se também técnicas da 

pesquisa qualitativa. Assim sendo, trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa. Para atingir os 
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objetivos aqui propostos, foram utilizadas técnicas exploratórias e descritivas, com o intuito de 

trazer um respaldo além de científico, também social, para que essas informações possam ser 

disseminadas. 

 

3.2 Loci (Lócus) de estudo  

 

Foram pesquisados quintais produtivos em duas comunidades rurais, pertencentes ao 

município do Crato-Ceará. Município este, localizado no Nordeste brasileiro, na região do 

Cariri -7.094370, -39.555278, sul do Estado do Ceará, distante cerca de 569 Km da capital 

Fortaleza. Possui uma população estimada, segundo o censo de 2010 do IBGE, de 121.428 

pessoas, com percentuais de 83,1% residentes na zona urbana, e 16,9% na zona rural. A 

temperatura varia de 24 a 26ºC, com período chuvoso de janeiro a maio, e pluviosidade de 

1090,9 mm por ano. A vegetação é variada, com presença de Carrasco, Floresta Caducifólia 

Espinhosa, Floresta Subcaducifólia Tropical Pluvial, Floresta Subperenifólia Tropical 

PluvioNebular, Floresta Subcaducifólia Tropical Xeromorfa (IPECE, 2017). 

 

Figura 01 – Mapa do Município do Crato em relação ao Estado do Ceará 

 

Fonte: Elaboração da autora  

 

Os locais escolhidos para a pesquisa foram a Baixa do Maracujá, e o Assentamento 10 

de Abril. A primeira localizada em área de serra, com vegetação predominante de cerrado, que 

é a Baixa do Maracujá, distante 18 km do centro do Crato. Enquanto que a segunda, um espaço 

de assentados da Reforma Agrária, do MST, o Assentamento 10 de Abril, localizada em área 

com vegetação predominantemente de caatinga, a qual dista do centro da cidade 34 km. Foram 
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pesquisados dois quintais em cada uma dessas localidades. Essas comunidades foram 

escolhidas por possuírem diferenças vegetacionais entre elas 

 

Figura 02 – Localização das comunidades pesquisadas. 

 

Fonte: IPECE, 2018 (adaptado) 

 

 

Figura 03 – Localização do Assentamento 10 de Abril. 

 

Fonte: IPECE, 2018 (adaptado) 
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Figura 04 – Localização do Sítio Baixa do Maracujá. 

 

Fonte: IPECE, 2018 (adaptado) 

 

 

3.3 Coleta de dados 

 

Inicialmente procurou-se informações sobre quintais produtivos e famílias que os 

possuíam nas duas áreas pesquisadas. Isso foi feito através de instituições que trabalham nessas 

comunidades, e pessoas moradoras dessas comunidades, que listaram quintais produtivos nas 

duas áreas escolhidas para o estudo. Depois de ter-se uma relação de alguns quintais, foram 

realizadas pesquisas exploratórias nos meses de janeiro a março de 2018, para conhecimento, e 

observação desses quintais. E desse modo, poder ver se continham áreas de manejo, bem como 

uma diversidade vegetal aparente, entre nativas e plantas cultivadas. Para isso, as famílias foram 

contatadas, para explicação e pedido de visita a essas áreas. A amostragem foi feita depois de 

visitas in locu, para conhecer os quintais apontados, se possuíam diversidade aparente de 

plantas. Depois dessas visitas, por ser uma pesquisa que requer tempo e acuidade ambiental 

foram escolhidos quatro quintais ao todo, sendo dois na Baixa do Maracujá, e dois no 

Assentamento 10 de Abril. Um dos critérios adotados, foi conter diversidade. Quanto ao 

tamanho, todos os listados e visitados, diferiam nos tamanhos, mas com áreas pequenas. Em 

alguns casos, principalmente no cerrado, algumas áreas são consideradas grandes, com mais de 

duas tarefas de terra, mas isso por incluir áreas de reserva legal. No entanto, essas áreas não 

foram consideradas como quintal. Nessa pesquisa, foi considerado quintal, a área manejada pela 

família. Desse modo, não foram realizados levantamentos das plantas da reserva legal.  

A pesquisa propriamente dita, foi iniciada, após a aprovação do projeto de pesquisa pelo 

Comitê de Ética na Pesquisa – CEP, sob parecer número 2.702.478, portando o Termo de 
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Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A partir dessa aprovação, entrou-se em contato 

com as famílias, para saber do aceite da pesquisa. Esse termo segue as normas da Resolução nº 

510/2016, que regulamenta pesquisas sociais e humanas - envolvendo seres humanos. A partir 

de então, iniciou-se o campo propriamente dito, para levantamento das plantas existentes, bem 

como animais e outros bens físicos presentes, medição de áreas e aplicação de formulários.  

Com oPara tanto, foi utilizada o método de turnês guiadas, onde alguém da casa, guiou 

a pesquisadora a fim de possibilitar o levantamento da fauna, algumas vezes falando os nomes 

populares das plantas, além da medição do quintal. Para maiores informações foi realizada a 

aplicação de um questionário semiestruturado com as pessoas pesquisadas, sendo um por 

família. Esses dados foram sistematizados, afim de que se possa ampliar a possibilidade de um 

desenvolvimento sustentável com melhor acuidade social, cultural e ambiental desse tipo de 

tecnologia de convivência.  

Os levantamentos botânicos ocorreram nos meses de agosto no Assentamento 10 de 

Abril, e, em setembro na Baixa do Maracujá, já em época de estiagem. Para realização do 

levantamento das plantas existentes na área manejada (o quintal), contou-se com ajuda de uma 

pessoa da família, que conduziu-nos, em uma turnê guiada, a qual ia denominando as plantas 

conhecidas. Foram anotados os nomes populares das plantas existentes, tanto nativas como as 

cultivadas, bem como contadas o número delas por espécie. Aquelas que não foram possíveis 

a sua identificação em campo, foram coletadas e fotografadas para posterior identificação, 

mesmo não estando em estágio reprodutivo, ou seja, com presença de flores, frutos. As que se 

encontravam em estágio reprodutivo, foram coletadas, montadas exsicatas, e depositadas no 

Herbário Caririense Dárdano de Andrade Lima, da Universidade Regional do Cariri – URCA 

para incorporação, com número de herbário: 04.2019 

Todas as plantas encontradas foram identificadas com nomes científicos, algumas em 

nível de espécies e gênero. Todas tiveram suas famílias botânicas identificadas. Para isso 

utilizou-se ferramentas como literaturas especializadas, auxílio de páginas da internet, como, 

Spécies link, Flora do Brasil, Base de dados trópicos, APG, binômios das espécies atualizados 

através da base de dados fornecidas pelo Missouri Botanical Garden.  

Foram realizadas medições das áreas, tanto total, como medidas de pequenos espaços 

dentro do quintal, como os canteiros existentes. Para isso utilizou-se trenas de 50 metros e de 5 

metros. Quanto ao georreferenciamento, foi utilizado aparelho GPS (Georreferencial 

Positioning System). Além disso, observou-se também as estratégias de cultivo, se na terra, em 

vasos, em sacos plásticos. Como o quintal se trata de um espaço múltiplo, os benefícios 
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existentes nele, a presença de animais, também foram considerados. Deste modo, por se tratar 

de um espaço manejado pelas pessoas, aplicou-se um formulário semiestruturado (apêndice A). 

O qual contemplou as categorias de identificação dos sujeitos, especificidades do quintal, onde 

versou-se sobre assuntos como saneamento, práticas de manejo, finalidade do quintal, obtenção 

de mudas e variedades. Com isso permitiu-se investigar aspectos do manejo da área. 

 

 

3.4 Análise dos dados 

 

No que diz respeito aos dados de natureza quantitativa, como os levantamentos 

botânicos, contagem de espécies, os resultados obtidos foram organizados em bancos de dados, 

no excel, o qual foi utilizado também como ferramenta para cálculo desses dados.  

Foram analisados os parâmetros ecológicos riqueza, que é a abundância numérica de 

espécies na área; abundância, ou seja, frequência de indivíduos de cada espécie, em relação ao 

total de indivíduos; e índice de diversidade de Simpson (D’) que leva em consideração a riqueza 

e a abundância. Quanto mais alta a dominância, menor a diversidade 

Para o cálculo de diversidade, foi utilizado o índice de Simpson (1949), que considera 

o número de espécies e o número total de indivíduos. Usou-se as fórmulas: 

 

 

1- D = 1 - ∑ pi² 

 

 

pi = Ni/N 

D = 1 ∑ pi 2 

Onde 

Ni – número de indivíduos em cada espécie (abundância) 

D – número de espécies (riqueza) 

N – número total de todos os indivíduos  

pi – abundância relativa de cada espécie, calculada pela proporção dos indivíduos de uma 

especies pelo número total dos indivíduos na comunidade Ni/N  

∑ - somatório 

1-D - diversidade 
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Para análise estatística dos dados gerados, utilizou-se a estatística descritiva, a qual 

possibilita descrever, analisar e interpretar os dados obtidos, para melhor entendê-los 

(GUEDES et al., 2005).  

O quintal é uma área pertencente a residência, que é manejada pela família. Deste modo, 

os benefícios existentes no quintal, como cisternas, galinheiros, também foram mapeados. E, 

para confecção das plantas baixas desses quintais, foi utilizado o programa AutoCad (computer 

aided design ou desenho auxiliado por computador). 

Já para os dados qualitativos, que requerem uma abordagem diferente, empregou-se a 

análise de conteúdo. Esta técnica de comunicação, de natureza descritiva, visa analisar o que 

foi dito nas entrevistas, o que foi comunicado e observado por quem está realizando a pesquisa 

(SILVA e FOSSÁ, 2015). Nesta fase, os dados são interpretados, com o intuito de capturar o 

conteúdo existente por trás do que foi falado. Desta forma, é também uma pesquisa exploratória, 

onde se busca levantar informações além do que é mostrado pelos números estatísticos. 

 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 Quintais produtivos – pequenos grandes mundos da biodiversidade 

 

Devido a diminuição de áreas agricultáveis, por ocasião das divisões de terras que tem 

acontecido ao longo dos anos, os quintais pesquisados, funcionam também como roças. Com 

presença de culturas como feijão guandú, ou andu, como é mais conhecido (Cajanas Cajan), 

milho (Zea mays) e macaxeira (Manihot esculenta). Salienta-se que o levantamento foi feito 

em época de seca, mas ainda pôde-se perceber resquícios de culturas plantadas.  

Os quintais vêm mudando com o passar do tempo, mas ainda é um ambiente de 

experiências, onde se percebe um mosaico variado de plantas. Com presença de plantas nativas, 

frutíferas, hortas, plantas medicinais, e, plantas exóticas. Estas últimas com o propósito 

principal de enfeitar. São encontradas principalmente próximas as casas, nas frentes e nos 

alpendres, cultivadas em vasos, ajudando a criar um ambiente bonito e agradável.  

Cada quintal é único, como são as pessoas que deles cuidam. É um espaço de manejo, e 

por isso, possuem características diversas. Nas imagens abaixo, pode-se observar o solo seco. 

São quintais cuja irrigação é realizada de forma manual. E sempre que possível é feito o 

reaproveitamento de águas servidas, provindas de lavagens de utensílios por exemplo. Pode-se 
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perceber que mesmo em época de seca, são cultivadas plantas para serventia da família. Com 

presença principalmente das utilizadas na medicina popular. 

 

Figura 05 – Quintal produtivo em época de seca (Assentamento 10 de Abril). 

 

   

Fotos: Alexsandra Salvador da Silva 

 

Observou-se que os quintais pesquisados funcionam como áreas que mantem grande 

diversidade. E com intuito de conhecer essa diversidade, ou seja, as plantas existentes nesses 

espaços de manejo, que foram realizadas as identificações botânicas. Com isso, foram 

identificados os gêneros e as famílias botânicas, descritas abaixo.  

Por ser um espaço de manejo, foi levantada toda a área do terreno, bem como os 

benefícios encontrados neles. Em todos os quintais pesquisados, as famílias são possuidoras de 

alguma política pública, como cisternas de primeira e/ou de segunda água.  A de segunda água 

é utilizada para irrigação. A de primeira água para consumo da família, para usos mais nobres, 

como beber e cozinhar. 

Nessa pesquisa, das pessoas que nos receberam, que acompanhou guiando a visita, que 

permitiram serem entrevistadas, e que cuidam do quintal, 75% são mulheres. Corroborando 

com pesquisas (citadas anteriormente) que mostram serem as mulheres as que mais cuidam 

desses espaços. Isso talvez deva-se pelo fato de serem as mulheres as que mais cuidam da casa, 

e ser o quintal uma extensão da residência.  

Apesar da presença de plantas medicinais em vários locais do quintal, inclusive nos 

alpendres, as plantas com outras serventias, e muitas exóticas, também são bastante cultivadas, 

como pode-se observar nas figuras 06 e 07. Essas plantas em sua maioria são utilizadas com o 

objetivo principal de ornamentar a casa.  
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Figura 06 – Alpendre da casa de uma família participante da pesquisa (Baixa do Maracujá). 

Foto: Alexsandra Salvador da Silva 

 

 

Figura 07 – Vista em plano aberto do alpendre da casa de uma família participante da pesquisa 

(Baixa do Maracujá) 

 

 

Fotos: Alexsandra Salvador da Silva 

 

A figura 08 mostra um dos ambientes pesquisados, onde pode-se notar o manejo 

realizado ao redor da casa. Com presença de plantas de portes maiores, e solo limpo, 

compactado, ao redor da casa. Essa compactação deve-se a movimentação de pessoas, animais 
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e demais usos realizados. Outro aspecto que pode ser visto é a presença de material orgânico 

(folhas) em parte do terreno, uma técnica utilizada como forma de evitar que o solo empobreça. 

 

Figura 08 - Quintal de uma família participante na Baixa do Maracujá. 

 

   
Foto: Alexsandra Salvador da Silva 

 

 

Na figura 9, pode-se observar uma forma de manejo encontrada, onde procura-se criar 

uma proteção, rodeando a planta com materiais como tijolos, telhas, pedras, como uma maneira 

de manter a água o maior tempo possível, para que possa infiltrar ao máximo até as raízes das 

plantas. 

 

 

Figura 9 – Estratégia de cultivo - plantas de Babosa (Aloe vera). 
 

     
Foto: Alexsandra Salvador da Silva 

 

Por ser a questão hídrica ainda um grande problema a ser enfrentado, como mostra a 

figura 10, onde se observa uma planta com necessidade hídrica, algumas soluções são criadas 
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pelas famílias, como forma de manejo. Como forma de não haver perda de recursos, em alguns 

quintais, a água utilizada em atividades domésticas, é reutilizada na irrigação das plantas, 

principalmente frutíferas, que traz o benefício da alimentação para a família. 

 

Figura 10 – Laranjeira em época de seca. 
 

 
Foto: Alexsandra Salvador da Silva 

 

A figura 11, mostra a coleta de material vegetal de Himatanthus drasticus (janaguba), 

planta nativa do cerrado. O leite (látex) retirado da planta é utilizado na medicina popular. O 

material foi coletado, para ser posteriormente herborizado. 

Figura 11 - Coleta de material vegetal. 

 

 
Foto: Fabiane Lemos 
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4.1.1 Espécies, gêneros e famílias botânicas encontradas 

 

Quadro 01 - Espécies encontradas no quintal A - ambiente de caatinga 

Quintal A 

 Espécies Números de plantas 

por espécie 

Famílias 

1 Acrocomia aculeata (Jacq.) 1 Arecaceae 

2 Anacadium occidentale L. 3 Anacardiaceae 

3 Annona squamosa L. 4 Annonaceae 

4 Bauhinia ariegata L. 3 Fabaceae 

5 Bixa orellana L. 1 Bixaceae 

6 Caladium bicolor 2 Araceae 

7 Caladium candidum 1 Araceae 

8 Capsicum frutescens L. 2 Solanaceae 

9 Carica papaya L. 2 Caricaceae 

10 Ceiba pentandra  (L.) Gaertn. 1 Malvaceae 

11 Ceiba speciosa (A.St.Hil.)  1 Malvaceae 

12 Celosia sp. 9 Amaranthaceae 

13 Chenopodium ambrosioides L. 5 Amaranthaceae 

14 Citrus aurantiifolia (Christm.) 2 Rutaceae 

15 Citrus sinensis L. 1 Rutaceae 

16 Cocos nucifera L. 1 Arecaceae 

17 Cordyline fruticosa L. 2 Asparagaceae 

18 Dahlia pinnata Cav. 1 Asteraceae 

19 Dieffenbachia ssp 10 Araceae 

20 Dischidia numularia 1 Apocynaceae 

21 Epipremnum sp 1 Araceae 

22 Euphorbia pulcherrima Willd. 6 Euphorbiaceae 

23 Ficus variegata Blume. 1 Moraceae 

24 Hibiscus rosa-sinensis L. 2 Malvaceae 

25 Leucaena leucocephala (Lam) 2 Fabaceae 

26 Livistona chinensis (Jacq.) R. Br. ex 

Mart. 

1 Arecaceae 

27 Malpighia emarginata DC. 5 Malpighiaceae 

28 Mangifera indica L. 1 Anacardiaceae 

29 Melocactus zehntneri  (Britton & 

Rose) Luetzelb. 

1 Cactaceae 

30 Mimosa caesalpinifolia  Benth. 38 Leguminosae 

31 Ocimum basilicum L. 23 Lamiaceae 

32 Passiflora sp. 1 Passifloraceae 

33 Pedilanthus tithymaloides L. 10 Euphorbiaceae 

34 Phoenix roebelenii O'Brien 1 Arecaceae 

35 Plumeria pudica Jacq. 3 Apocynaceae 

36 Psidium guajava L. 2 Myrtaceae 

37 Rosa alba L. 2 Rosaceae 

38 Rosa sp 7 Rosaceae 

39 Rosmarinus officinalis L. 1 Lamiaceae 
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40 Ruta graveolens L. 8 Rutaceae 

41 Sansevieria trifasciata Prain. 37 Asparagaceae 

42 Solanum lycopersicum var. 

cerasiforme L. 

3 Solanaceae 

43 Solenostemon scutellarioides 

(coleus) 

1 Lamiaceae 

44 Spondias purpúrea L. 1 Anacardiaceae 

45 Spondias sp 1 Anacardiaceae 

46 Talisia esculenta (A. St.-Hil.) 5 Sapindaceae 

47 Ziziphus joazeiro Mart. 1 Rhamnaceae 

 Total 218  

  Fonte: Dados produzidos na pesquisa 

 

Nesse primeiro quintal, localizado em ambiente de caatinga, no Assentamento 10 de 

Abril, totalizou-se quarenta e dois (42) gêneros, distribuídos em vinte e cinco (25) famílias 

diferentes. Pode-se notar o cultivo de plantas medicinais, frutíferas, e principalmente exóticas, 

distribuídas em vários locais do quintal. Em uma Área de 1.119,89 m². A Araceae  e Arecaceae 

foram as famílias mais presentes dentro da área, seguidas por Anacardiaceae, Lamiaceae, 

Malvaceae e Rutaceae. 

 

Quadro 02 - Espécies encontradas no quintal B - ambiente de caatinga 

Quintal B 

 Espécies Números de plantas 

por espécie 

Famílias 

1 Acrocomia aculeata (Jacq.) 3 Arecaceae 

2 Agave sp. 2 Asparagaceae 

3 Allium cepa L. 12 Amaryllidaceae 

4 Allium schoenoprasum L. 113 Liliaceae 

5 Aloe vera  (L.) Burm. f. 5 Xanthorrhoeaceae 

6 Alternathera dentata (Moench) 

Stuchlik ex R.E.Fr. 

2 Amaranthaceae 

7 Anacardium occidentale L. 14 Anacardiaceae 

8 Ananas comosus (L.) Merril 7 Bromeliaceae 

9 Annona squamosa L. 4 Annonaceae 

10 Azadirachta indica A. Juss. 9 Meliaceae 

11 Bauhinia forticata Link 10 Fabaceae 

12 Beta vulgaris L. 2 Amaranthaceae 

13 Bixa orellana L. 6 Bixaceae 

14 Brassica oleraceae L. 3 Brassicaceae 

15 Breyna disticha 2 Phyllanthaceae 

16 Caesalpinia sp 8 Fabaceae 

17 Cajanus cajan (L.) Huth. 89 Fabaceae 

18 Caladium bicolor 1 Araceae 
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19 Capsicum baccatum L. 1 Solanaceae 

20 Capsicum chinense Jacq. 10 Solanaceae 

21 Capsicum frutescens L. 8 Solanaceae 

22 Carica papaya L. 18 Caricaceae 

23 Cecropia pachystachya Trecul. 1 Urticaceae 

24 Cereus jamacaru DC. 1 Cactaceae 

25 Cesalpinia férrea Mart. ex Tul 2 Fabaceae 

26 Citrus sinensis L. 3 Rutaceae 

27 Citrus limon (L.) Burm. f. 4 Rutaceae 

28 Cocos nucifera L. 6 Arecaceae 

29 Coleus scutellarioides  1 Lamiaceae 

30 Cordyline fruticosa L. 2 Asparagaceae 

31 Coriandrum sativum L. 20 Apiaceae 

32 Croton sonderianus Mull. Arg. 13 Euphorbiaceae 

33 Curcubita spp 2 Curcubitaceae 

34 Curcuma longa L. 10 Zingiberaceae 

35 Dioclea violácea Mart. ex Benth. 2 Fabaceae 

36 Dysphania ambrosioides 1 Amaranthaceae 

37 Elaeis guineenses 2 Arecaceae 

38 Enterolobium contortisiliquum 

(Vell.) Morong 

1 Fabaceae 

39 Epipremnum sp 3 Araceae 

40 Eruca sativa Mill. 24 Brassicaceae 

41 Especie não identificada 2 Aracaceae 

42 Gossypium sp. 2 Malvaceae 

43 Hibiscus rosa-sinensis L. 3 Malvaceae 

44 Hymenaea courbaril L. 2 Fabaceae 

45 Ipomoea batatas (L.) Lam 20 Convuvulaceae 

46 Kalanchoe pinnata Pers. 1 Crassulaceae 

47 Lactuta sativa 22 Asteraceae 

48 Lagenaria siceraria (Molina) Standl 4 Curcubitaceae 

9 Lagenaria sp 2 Curcubitaceae 

50 Malpighia emarginata D.C 1 Malpighiaceae 

51 Mangifera indica L. 10 Anacardiaceae 

52 Manihot esculenta Crantz 51 Euphorbiaceae 

53 Matricaria chamomilla L. 3 Asteraceae 

54 Melocactus zehntneri (Briton e Rose) 

Luetzelb 

1 Cactaceae 

55 Mimosa tenuiflora (Willd) Poir. 18 Fabaceae 

56 Morinda citrifolia L. 1 Rubiaceae 

57 Moringa oleífera Lam. 4 Moringaceae 

58 Musa sp. 301 Musaceae 

59 Não identificada 1 Cactaceae 

60 Não identificado 2 Rubiaceae 

61 Não identificados 5 Cactaceae 

62 Nephrolepis pectinata Willd. (Schott) 4 Lomariopsidaceae 

63 Nephrolepis sp. 1 Lomariopsidaceae 

64 Nerium oleander L. 2 Apocynaceae 
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65 Opuntia ficus-indica  (L. .) Mill 1 Cactaceae 

66 Persea americana Mill. 1 Lauraceae 

67 Plectranthus amboinicus (Lour.) 

Spreng 

16 Lamiaceae 

68 Plumeria sp. 4 Apocynaceae 

69 Psidium guajava L. 7 Myrtaceae 

70 Pterogyne nitens Tul. 19 Fabaceae 

71 Punica granatum L. 2 Punicaceae 

72 Rosa sp 5 Rosaceae 

73 Rosmarinus officinalis L. 10 Lamiaceae 

74 Ruta graveolens L. 19 Rutaceae 

75 Saccharum officinarum L. 150 Poaceae 

76 Sansevieria trifasciata Prain. 1 Asparagaceae 

77 Sida Cordifolia L. 3 Malvaceae 

78 Solanum lycopersicum L. 99 Solanaceae 

79 Solanum sp 6 Solanaceae 

80 Spondias dulcis Parkinson 2 Anacardiaceae 

81 Spondias purpúrea L. 6 Anacardiaceae 

82 Talisia esculenta (A. St.-Hil.) 2 Sapindaceae 

83 Xanthosoma sp. 3 Araceae 

84 Ziziphus joazeiro Mart. 3 Ramnaceae 

 Total 1249  

  Fonte: Dados produzidos na pesquisa 

 

Dos setenta e cinco (75) gêneros encontrados, três (3) não foram identificados, mas, 

identificou-se a família botânica ao qual pertence.  O gênero Allium foi o mais encontrado. Em 

segundo, vieram os gêneros Anacardium, Capsicum, Mangifera e Ruta. Não diferente dos 

outros quintais, também foi notada a presença de plantas exóticas, utilizadas como mimos 

decorativos. 

Essa família a qual pertence o quintal além de utilizar os produtos que provém dele na 

própria alimentação, um dos membros, a matriarca da família também comercializa o excedente 

em feiras orgânicas do município, principalmente. E, sempre que tem a oportunidade, participa 

de intercâmbios, levando os produtos para feiras em outras regiões e Estados. A pesquisa foi 

realizada em época de estiagem (seca), mas foram observadas presenças de 12 canteiros, com 

variações de 0.80x1.10 cm; 0.80x1.5 cm; 0.80x2.00 cm e 0.80x3.20 cm, com plantações de 

cebolinha, coentro, rúcula, batata doce, açafrão, malva do reino, e pimentas. Além da presença 

de diversas plantas, de diferentes portes, observou-se ainda a presença de animais como porcos, 

gado, galinhas, além de animais de estimação como gatos e cachorros. É o quintal com maior 

área: 12.257.52 m². O quintal possui alguns benefícios, os quais podem ser vistos na figura 14. 
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Quanto as famílias botânicas encontradas, das quarenta e duas, a que mais se fez mais 

presente foi a Fabaceae, seguida de Anacardiaceae. 

 

 

Quadro 03 - Espécies encontradas no quintal C - ambiente de cerrado 

Quintal C 

 Espécies Números de plantas 

por espécie 

Famílias 

1 Waltheria indica L. 4 Malvaceae 

2 Anacardium occidentale L. 10 Anacardiaceae 

3 Andira marauensis N. F. Mattos 1 Fabaceae 

4 Annona coriácea Mart. 1 Annonaceae 

5 Annona crassiflora Mart. 1 Annonaceae 

6 Annona squamosa L. 1 Annonaceae 

7 Asparagus densiflorus Sprengeri 1 Asparagaceae 

8 Asparagus setaceus (Kunth) Jessop 1 Asparagaceae 

9 Auxema oncocalyx Alemão 1 Boraginaceae 

10 Bambusa gracilis 1 Poaceae 

11 Begonia elatior Steud 2 Begoniaceae 

12 Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. 

Berg 

1 Myrtaceae 

13 Bougainvillea glaba Choisy 2 Nictagenaceae 

14 Byrsonima crassifólia (L.) Kunth 1 Malpighiaceae 

15 Cajanus cajan (L.) Huth 343 Fabaceae 

16 Caryocar coriaceum Wittm 3 Caryocaraceae 

17 Catharanthus roseus (L.) Don 61 Apocynaceae 

18 Chiococca alba (L.) Hitchc 5 Rubiaceae 

19 Citrus sinensis L. 10 Rutaceae 

20 Citrus limon (L.) Burm. f. 2 Rutaceae 

21 Coffea arabica L. 5 Rubiaceae 

22 Cordia sp. 5 Boraginaceae 

23 Cordyline fruticosa L. 1 Asparagaceae 

24 Dioclea violácea Mart. ex Benth. 1 Fabaceae 

25 Eschweilera ovata (Cambess.) Mart. ex 

Miers 

1 Lecythidaceae 

26 Eugenia suberosa Cambess. 3 Myrtaceae 

27 Gossypium hyrsutum L. 1 Malvaceae 

28 Guarea macrophylla Vahl 1 Meliaceae 

29 Hancornia speciosa Gomes 4 Apocynaceae 

30 Hibiscos rosa-sinensis L. 2 Malvaceae 

31 Himatanthus drasticus (Mart.) Plumel 2 Apocynaceae 

32 Impatiens balsamina L. 2 Balsaminaceae 

33 Impatiens ssp 2 Balsaminaceae 

34 Impatiens walleriana Hook. f. 2 Balsaminaceae 

35 Lauros nobilis L. 1 Lauraceae 

36 Mangifera indica L. 2 Anacardiaceae 
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37 Manihot esculenta Crantz 40 Euphorbiaceae 

38 Melocactus zehntneri (Briton e Rose) 

Luetzelb 

1 Cactaceae 

39 Mentha villosa 1 Lamiaceae 

40 Não identificada 2 Asteraceae 

41 Não identificado 1 Rubiaceae 

42 Ourotea parviflora (DC) Baill. 1 Ochnaceae 

43 Parkia platycephala Benth. 1 Fabaceae 

44 Pedilanthus tithymaloides L. 1 Euphorbiaceae 

45 Persea americana L. 2 Lauraceae 

46 Plectranthus barbateus Andr. 1 Lamiaceae 

47 Plectranthus scutellarioides (L.) Codd. 8 Lamiaceae 

48 Psidium guineense Sw. 1 Myrtaceae 

49 Pterodon emarginatus Vogel 2 Fabaceae 

50 Rosa alba L. 1 Rosaceae 

51 Rosa sp. 3 Rosaceae 

52 Saccharum officinarum L. 1 Poaceae 

53 Senna rugosa (G. Don) 6 Fabaceae 

54 Senna spectabilis (D.C) H. S. Irwin & 

Barneby 

1 Caesalpiniaceae 

55 Solanum polinacanthum L. 6 Solanaceae 

56 Stryphnodendron barbatiman Mart. 3 Fabaceae 

57 Swartzia langsdorffii Raddi 4 Fabaceae 

58 Tabebuia caraíba Bur. 1 Fabaceae 

 Total 575  

  Fonte: Dados produzidos na pesquisa 

 

Nesse quintal, localizado em ambiente de cerrado, foram encontradas quinhentas e 

setenta e cinco (575) plantas,  distribuídos em quarenta e oito (48) gêneros diferentes, e vinte e 

sete (27) famílias. A família com maior representatividade foi a Fabaceae. Com destaque para 

os gêneros Annona e Impatiens. A família dona do quintal, relatou gostar muito de plantas 

diversas, mas sempre tem o cuidados de manter plantas utilizadas na medicina popular, para 

uso familiar. 

Essa diversidade está presente em uma área de 1.797.90 m². A área do quintal, em época 

de inverno é utilizado também para cultivo de roça.  

 

Quadro 03 - Espécies encontradas no quintal D - ambiente de cerrado 

Quintal D 

 Espécies Números de plantas por 

espécies 

Famílias 

1 Allium fistolosum L. 2 Alliaceae 

2 Aloe vera L. 4 Xanthorrhoeaceae 

3 Anacardium occidentale L. 5 Anacardiaceae 
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4 Annona coriácea Mart. 37 Annonaceae 

5 Annona crassiflora Mart. 47 Annonaceae 

6 Annona muricata L. 1 Annonaceae 

7 Astronium fraxinifolium 5 Anacardiaceae 

8 Byrsonima crassifólia 5 Malpighiaceae 

9 Cajanus cajan (L.) Huth 709 Fabaceae 

10 Capsicum chinense Jacq. 1 Solanaceae 

11 Capsicum frutescens L. 2 Solanaceae 

12 Caryocar coriaceum Wittm 9 Caryocaraceae 

13 Citrus limon (L.) Burm. f. 2 Rutaceae 

14 Citrus reticulata Blanco 2 Rutaceae 

15 Cocos nucifera L. 2 Arecaceae 

16 Copaifera langsdorffii Desf. 4 Fabaceae 

17 Cordia sp. 22 Boraginaceae 

18 Dimorphandra gardneriana Tul. 4 Fabaceae 

19 Dioclea violácea Mart. ex Benth. 5 Fabaceae 

20 Dysphania ambrosioides (L.) 

Mosyakin & Clemants 

2 Amaranthaceae 

21 Eschweilera ovata (Cambess.) Mart. 

ex Miers 

11 Lecythidaceae 

22 Hancornia speciosa Gomes 5 Apocynaceae 

23 Heliconia psittacorum L. f 9 Heliconiaceae 

24 Himatanthus drasticus (Mart.) 

Plumel 

23 Apocynaceae 

25 Hymenaea courbaril L. 2 Fabaceae 

26 Lauros nobilis L. 3 Lauraceae 

27 Mangifera indica L.  15 Anacardiaceae 

28 Manihot caerulescens Pohl 14 Euphorbiaceae 

29 Manihot esculenta Crantz 29 Euphorbiaceae 

30 Mentha arvensis L. 1 Lamiaceae 

31 Morinda citrifolia L. 1 Rubiaceae 

32 Parkia pendula (Willd.) Benth. ex 

Walp. 

21 Fabaceae 

33 Passiflora sp. 1 Passifloraceae 

34 Psidium guajava L. 3 Myrtaceae 

35 Psidium guineense Sw. 1 Myrtaceae 

36 Ruta graveolens L. 1 Rutaceae 

37 Saccharum officinarum L. 9 Poaceae 

38 Senna rugosa (G. Don) 4 Fabaceae 

39 Sida cordifolia L. 52 Malvaceae 

40 Spondias purpúrea L. 1 Anacardiaceae 

41 Stryphnodendron barbatiman Mart. 10 Fabaceae 

42 Tabebuia caraíba Bur. 21 Fabaceae 

 Total  1107  

  Fonte: Dados produzidos na pesquisa 
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Foram encontradas no quintal, um mil cento e sete (1107) plantas, distribuídas em trinta 

e seis (36) gêneros e vinte e quatro (24) famílias. E desses, o gênero Annona foi o mais 

encontrado, seguido pelo gênero Manihot. A área do quintal, como ocorre em outros quintais, 

também é aproveita em época de inverno, para plantio de roça. 

Em uma área de 8.490 m², foram encontrados 1107 indivíduos vegetais, com uma 

diversidade de trinta e seis (36) gêneros (em um caso, foi identificada somente a família, não 

foi possível identificar o gênero), e vinte e três (23) famílias diferentes. A área citada acima 

incluindo a casa de moradia da família e demais benefícios feitos no terreno, como pode ser 

visto na figura 16. 

A família mais encontrada foi a Fabaceae, como ocorreu com os outros três quintais. 

Tanto no cerrado como na caatinga, foi a família que mais prevaleceu. Corroborando com o 

fato de ser uma das maiores, encontradas dentro das angiospermas. A segunda família mais 

presente foi a Anacardiaceae. 

Algumas das espécies mais cultivadas se repetem nos ambientes, como é o caso das 

ervas medicinais, e exóticas, no que se refere aos ambientes de caatinga em relação ao cerrado. 

Bem como as que são cultivadas corriqueiramente nos quintais, como ocorre com o coco (Cocos 

nucifera), dentre outras plantas, na sua maioria frutíferas. Já entre quintais do mesmo ambiente, 

como era de se esperar, além das ervas medicinais e exóticas., foram encontradas plantas de 

espécies nativas, principalmente aquelas que são mais consumidas culturalmente, como é o caso 

do pequi (Caryocar coriaceum). Fruto bastante conhecido no Cariri Cearense, encontrado no 

ambiente de cerrado. 

  

 

 

4.1.2 Riqueza e diversidade  

 

A riqueza é tida como a abundância numérica de espécies em uma área. Enquanto que 

abundância é a frequência de indivíduos de cada espécie. Na tabela abaixo, podemos ter uma 

visão numérica da biodiversidade (riqueza (S) versus abundância (N)) encontrada nos quintais 

pesquisados. A tabela 01 mostra a riqueza, diversidade e dominância das plantas que foram 

levantadas durante a pesquisa.  
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Tabela 01- Os quintais e as diversidades vegetais que abrigam 

                                                   Caatinga                                         Cerrado 

                                             Quintal A     Quintal B              Quintal C         Quintal D        

Nº total de indivíduos (N)        218                1249                      575                 1107 

Nº total de espécies (S)            51                  82                          60                   43 

Dominância                          0,081895    0,097144168          0,372267675     0,419687 

Diversidade Simpson           0,918105    0,902855832          0,627732325     0,580313 

(1-D) 

Fonte: Dados produzidos na pesquisa 

 

Apesar de se tratar de um ambiente de manejo, onde a seleção das plantas é feita pela 

família, percebe-se que há uma preocupação de ter-se sempre diversidade, em detrimento de 

dominância de uma espécie ou de outra. Observa-se isso na tabela acima, onde todos os quintais 

da pesquisa possuem diversidade significativa. Mas, o quintal B, localizado em ambiente de 

caatinga, se destaca pelo número de indivíduos, pela baixa dominância e alta diversidade. Isso 

se explica, por ser um quintal de manejo recorrente. A família utiliza os produtos para 

comercialização, além da alimentação familiar. Outro fato é que as pessoas proprietárias fazem 

parte de movimentos que prezam a agroecologia. 

Já no caso do quintal D, o que se percebe é uma baixa diversidade, visto que há um 

grande número de indivíduos distribuídos em um número baixo de espécies, se comparado ao 

que ocorre nos quintais da caatinga. Nesse quintal, o manejo é menor. Onde as plantações 

principais tem ocorrido em época de chuvas, com cultivo principalmente de roça.  

Deste modo, as maiores diversidades encontradas foram no ambiente de caatinga. 

Conforme mostra a tabela 01, possuem os mais baixos valores de dominância, sendo que quanto 

menor a dominância, maior a diversidade. 

Algo que foi notado durante a pesquisa, foi a grande presença de plantas exóticas, das 

mais diversas, cultivadas como mimos, para adornar os espaços frequentados pela família. 

Essas plantas encontram-se em vários espaços da casa, principalmente nos alpendres das 

residências. 
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4.2 Plantas baixas das áreas dos quintais pesquisados 

 

Possuir uma grande área, com plantio, não significa necessariamente presença de 

diversidade. Grandes extensões de terras são utilizadas com monoculturas. Caso conhecido se 

dar com a produção de soja, em que vastas extensões de terra são desmatadas para plantio dessa 

cultura (QUEIROZ, 2009). A ocupação desordenada dos ambientes, tem causado degradações 

ambientais irreversíveis a médio e longo prazo, e a agricultura mecanizada tem sido umas das 

principais causas do aumento do desmatamento (FERNANDES e PESSÔA, 2011; 

MACHADO, 2012).  

Já uma agricultura sustentável, agroecológica, permite que a família tenha segurança e 

soberania alimentar, com produção o ano todo (ALTIERE, 2010 ). E isso acontece, pela 

diversidade presente nos sistemas agroecológicos, o qual torna possível ter-se sempre algum 

produto, durante as variadas épocas do ano. 

Por serem os quintais áreas pequenas de manejo, nos desenhos abaixo, podem ser 

visualizadas as plantas baixas dos quintais pesquisados, com suas respectivas medidas. Foram 

realizadas medidas dos terrenos, que incluem além da área de plantio, a residência, e outros 

benefícios presentes.  

 

 

Figura 12 – Planta baixa quintal A - Dona M.G 
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Casa                 Cisterna primeira água                      

 

Reserva com predominância de sabiá 

 

 

 

Área total de 1.119,89 m² 

Perímetro: 179.27 

 

 

Figura 13 – Planta baixa quintal B - Quintal D. A. 

 

 

 

   Casa                      Cisterna primeira água           

 

            Poço profundo (cacimba)     Depósito                                                       

 

Cisterna calçadão (segunda água)             Reserva, predominância de jurema preta 

 

Área: 12.257.52 m² 

Perímetro: 517.75 
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Figura 14 – Planta baixa quintal C – S.M 

 

 

 

 

   Casa               Cisterna primeira água  

 

  

Cisterna calçadão (segunda água)       Reserva 

 

 

Área: 1.797.90 m² 

Perímetro: 223.89 

 

Figura 15 – Planta baixa quintal D – D.I. 
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Casa             Cisterna primeira água     

 

Cisterna Calçadão (segunda ) água Reserva 

 

 

Área: 8.490 m² 

Perímetro: 403.00 

 

 

Tabela 02 - Vegetação, área total dos quintais 

                                                   Caatinga                                         Cerrado 

                                                Quintal A        Quintal B              Quintal C       Quintal D        

Nº total de indivíduos (N)            218                1249                      575                 1107 

Nº total de espécies (S)                  51                  82                          60                   43 

Área total do terreno            1.119,89 m²     12.257,52 m²      1.797,90 m²     8.490,00 m² 

 

  Fonte: Dados produzidos na pesquisa 

 

As duas comunidades pesquisadas, apesar de encontrarem-se em locais com vegetações 

diferentes, uma no cerrado e outra na caatinga, ambas estão no semiárido. E uma das principais 

dificuldades encontradas foi a água. Principalmente para irrigação. Mesmo com a presença da 

cisterna de segunda água, destinada para a irrigação, as famílias que as possuem afirmaram que 

as cisternas estavam com problemas na infraestrutura, o que prejudica a manutenção do quintal. 

O quintal B, que possui a maior área, é também o que possui maior diversidade. É um 

quintal que está se expandindo, mas que apesar da diversidade que possui, apenas uma parte 

(cerca de 1200m²) é utilizada para plantio de hortas, frutíferas, dentre outros produtos, que tem 

como objetivo o consumo, e, principalmente, a comercialização desses produtos em feiras da 

região. Apesar de ter-se uma área destinada para esses plantios, existem outras plantas das mais 

diversas, entre frutíferas e nativas, consorciadas ao longo do terreno. A família preocupa-se em 

ter diversidade de produtos, e de plantas, por respeitar e utilizar princípios da agroecologia. Não 

existe utilização de agroquímicos na plantação, nem no solo. É um quintal amplo, com presença 

de árvores de grande porte, e que aos poucos vem misturando-se com o ambiente de roça.  

Já o quintal C, com uma área em termos de tamanho, próxima as medidas do quintal A, 

mesmo com 1.797.90 m², apresentou-se como o segundo maior em número de espécies. O 
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quintal A, o menor em termos de medidas com uma área de 1.119,89 m² dentre os pesquisados, 

contem uma diversidade maior, que o quintal C. Já o quintal D, com uma área de 8.490 m²,  

localizado em ambiente de cerrado, apresentou um grande número de indivíduos por espécie, 

mas com uma diversidade de espécie baixa, inferior ao quintal A, o de menor área. 

 

 

 

4.3 Percepção dos sujeitos  

 

Para melhor entendimento, as respostas foram alocadas em ordem, por pessoa 

entrevistada (entrevistada 1 e entrevistada 2) e divididas por comunidade. 

 

Assentamento 10 de Abril    

 

No Assentamento 10 de Abril, as duas pessoas entrevistadas como representantes da 

família foram mulheres, com mais de 65 anos de idade. Nessa comunidade, eventualmente tem 

a participação de alguma pessoa jovem ajudando no manejo dos quintais. O número de 

membros que constituem a família variou de 2 a 4. Quando perguntadas sobre a finalidade do 

quintal, uma das entrevistadas respondeu que a maior finalidade é o bem-estar da família, 

principalmente dos netos, que brincam, e claro, consomem as frutas existentes no quintal, junto 

com outros membros da família. Que vendem poucas coisas, as vezes alguma fruta. Afirmou 

ainda, que o quintal não é mais produtivo, devido ao fato de apesar de possuir uma terra boa, 

ser uma terra seca. A maior parte dos produtos consumidos e vendidos vem de uma vazante que 

fica a cerca de 500 metros da residência. Vende os produtos aos vizinhos quando procuram, e 

uma vizinha leva para comercializar em uma feira agroecológica no município do Crato. Já para 

a outra entrevistada, o quintal tem como finalidade bem-estar da família, por ser bom está 

rodeada da natureza, e ter produtos para consumir. Onde grande parte dos produtos produzidos 

por ela e pela família, são vendidos em feiras agroecológicas, no próprio município, as vezes 

em outras localidades. 

Quando perguntadas sobre quem se ocupa mais em cuidar do quintal, se alguém em 

particular ou todos da família, para a entrevistada 1, ela é a pessoa que mais cuida. Só para 

algum serviço mais pesado, como cortar uma madeira, é que os homens entram em ação, o 

esposo ou o filho (o filho já casado, mora em outra casa). Já a entrevistada 2, o cuidado com o 

quintal é uma atribuição de todos os membros da família.  
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Os terrenos e as casas, são próprios, mas por se tratar de um assentamento da reforma 

agraria, são proibidas de vender. As duas famílias estão no assentamento desde que 

conseguiram a terra, mas a entrevistada 2 resolveu sair do lugar que possui um maior 

aglomerado de casas, para viver em outro lugar também do assentamento, mas um pouco mais 

afastado. Estando a primeira a 27 anos morando no mesmo local, e a segunda, por ter se 

mudado, encontra-se no local atual há 11 anos. 

Sendo o quintal um lugar múltiplo, foi perguntado sobre a criação de animais. A 

primeira não cria animais, por ser trabalhoso, ser necessário cuidado com alimentação, e por já 

trabalhar em casa e na vazante. Sendo a vazante o lugar que mais tem água, é onde investe mais 

trabalho e tempo. Também por possuir vizinhos perto, e os animais incomodam, indo para as 

roças e quintais das pessoas. Já a segunda entrevistada, que escolheu ir morar mais distante da 

vila, cria animais diversos, como porcos, galinhas, vacas, capotes, cachorros, gatos e jumento.  

Ambas praticam manejo na terra. A primeira procura melhorar a terra colocando adubo 

de gado e de cabra, e poda vez por outra as plantas. A entrevistada 2 disse que utiliza o estrume 

do gado que cria no próprio quintal, além de deixar as folhas secas no próprio terreno para irem 

se decompondo com o tempo, para enriquecer o solo com os nutrientes. 

A entrevistada 1 disse que irriga uma vez por dia, de manhã ou de tarde. Irriga usando 

uma mangueira acoplada a torneira. A água vem de um poço do SISAR, cuja conta é paga a 

Sociedade Anônima de Água e Esgoto do Crato – SAAEC. O poço fica localizado próximo a 

vazante. Essa água também é usada para consumo da família. Já a entrevistada 2 afirmou que a 

irrigação é feita, duas vezes ao dia, manhã e tarde. A água utilizada é retirada de uma cacimba 

através de uma bomba de água, e depositada em um tanque. A irrigação é feita de forma manual. 

Quanto a água utilizada pela família, para beber e cozinhar, provem da cisterna, e as vezes da 

cacimba. E para demais usos, como dessedentação dos animais, usam a água da cacimba. 

Outro ponto de interesse da pesquisa, colocado no formulário, foi o saneamento. Onde 

na residência da entrevistada 1, existe abastecimento de água tratada, enquanto que na 

residência da entrevistada 2, não possui, sendo feito o tratamento pela família. Em ambos os 

casos, não há coleta de esgoto, assim como o lixo que não é coletado. Por já serem pessoas com 

conhecimento agroecológico, ambas disseram que tudo que pode se transformar em estrume é 

aproveitado, enterrado, acumulado no terreno ou na base das plantas. A primeira entrevistada 

disse que aproveita também para levar para a vazante, lugar de maior produção, principalmente 

na seca. Quanto ao que não pode ser aproveitado, as duas famílias disseram queimar. E desse 
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modo, com uso de fezes de animais e restos de folhas e comidas, as duas famílias tentam nutrir 

a terra para que possam produzir mais e melhor. 

As plantas existentes no quintal da entrevistada 1, são conseguidas através de trocas, e 

adquiridas de vizinhos, ou ainda produzidas no próprio quintal, através de sementes, ou partes 

da planta. Já as rosas e plantas exóticas são compradas. Algumas são nascidas naturalmente. Já 

a entrevistada 2 do mesmo modo disse produzir as mudas no próprio quintal. Algumas são 

providas de sementes de outras localidades, adquiridas quando tem a oportunidade de fazer 

intercâmbios por exemplo. Outras exóticas, que adornam a frente da casa foram compradas e/ou 

trocadas. 

A orientação técnica quanto a manutenção do quintal segundo as duas, já existiu, mas 

acabou, agora a própria família maneja seu quintal de acordo com os conhecimentos que 

possuem, realizando experimentações. 

Quando indagadas sobre porque a família mantinha o espaço do quintal, as plantas, 

responderam por estarem acostumadas, e gostarem de plantas. Causam bem estar, dão sombra, 

e que os frutos podem consumir, vender e doar, ou seja, podem fazer tudo que querem. 

As dificuldades apresentadas foram principalmente falta de água para irrigar e falta de 

estrumes para adubar a terra. Produto este que uma das famílias compra. E por se tratar de um 

quintal produtivo, e ter-se a cultura do uso medicinal das plantas, perguntou-se sobre a questão 

etnobotânica. Indagou-se no que diz respeito a esse assunto, sobre as partes das plantas usadas 

e qual a utilização feita. A entrevistada 1 usa as plantas medicinais presentes no quintal, 

principalmente para alimentação e para fazer remédios para a família. Já a entrevistada 2 disse 

utilizar as plantas para alimentação, venda em feiras agroecológicas, e para fazer remédios 

caseiros. 

Apesar da pesquisa ter sido realizada na zona rural, onde se imagina ter bastante espaço 

para plantio direto no solo, essa opção não foi a única observada. Foram encontradas outras 

estratégias de cultivo, como uso de saquinhos plásticos próprios para mudas, vasos comprados 

feitos de plásticos ou cerâmica. O reaproveitamento também foi um ponto observado, como 

presença de baldes plásticos, latas, materiais que seriam lixo. 

Por ser o quintal um espaço de manejo da família, o critério de escolha das plantas 

presentes foi outro ponto abordado. Com isso obteve-se respostas como a dada pela entrevistada 

1, que afirmou que procura cultivar o que tem mais serventia para a família, ou seja, que pode 

utilizar de forma mais direta na alimentação, na medicina popular, que oferece sombra. Quanto 
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a entrevistada dois, disse plantar tudo junto, associado, porque ninguém sabe o que dá certo. 

Observa o que consome menos água, priorizando o que pode comer e vender. 

Além do critério de escolha das espécies, a família também faz o critério da escolha da 

época do ano para plantio. Somente a questão de escolher a época de coleta, é que não tem na 

comunidade, sendo respeitado o tempo da natureza, coletando quando a natureza oferece tal 

oportunidade (frutos). Por se tratar de um local semiárido, com presença de vegetação de 

caatinga, uma época de plantio citada, foi o inverno, onde as plantas podem se desenvolver, 

visto que tem água. Outro aspecto citado foram as experimentações passadas por gerações, e 

feitas ainda hoje. Uma delas que pode ser percebida nessa pesquisa foi o respeito aos meses do 

ano, atrelados as fases da lua, onde cada planta, segundo as entrevistadas, reage diferente, de 

acordo com o mês e a fase da lua que é plantada. 

 

 

Baixa do Maracujá     

   

As duas pessoas entrevistadas foram de gêneros diferentes, entrevistado 1 e entrevistada 

2, com idades de 69 e 56, respectivamente. Assim como na comunidade citada anteriormente, 

não há participação dos jovens no manejo do quintal. Apenas eventualmente essa participação 

se faz presente, quando na poda de alguma planta. O número de membros da família variou de 

quatro (4) a seis (6). Mas os principais responsáveis por cuidar do quintal, irrigar, são os 

entrevistados, no segundo caso, quem mais cuida é a entrevistada, mas conta com ajuda do 

marido. Diferente do segundo caso, em que somente o entrevistado cuida. O entrevistado 1 

afirmou que o quintal tem como finalidade produzir para consumo da família, não vende os 

produtos, salvo alguma galinha eventualmente. Por que nada melhor do que uma fruta do 

quintal para comer com a família. Foi observada no quintal do entrevistado 1, a presença de 

uma roça com plantação de feijão guandú (Cajanas cajan), e pés de milho (Zea mays), já secos, 

a qual se misturava com as outras plantas do quintal. Já para a entrevistada 2, a finalidade é 

consumir os produtos, vender, e as vezes também doa aos vizinhos. 

Em ambos os casos, os terrenos e as casas são próprias. O entrevistado 1 disse ter 

nascido e se criado na localidade, e que utiliza o quintal atual há mais ou menos 18 anos. Mesmo 

caso da entrevistada 2, que nasceu e se criou também na localidade, vindo a fazer a casa onde 

hoje mora, depois que os pais morreram. Com tempo de utilização do quintal de sete anos. As 

duas famílias criam animais, a família do entrevistado 1 cria galinhas, e como animal de 
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estimação, têm cachorro. Já a família 2 criam galinhas e abelhas canudo (Scaptotrigona 

Depilis), um tipo de abelha sem ferrão. 

Quanto ao manejo feito, como poda, adubação, controle de insetos, as duas famílias 

utilizam inseticidas químicos para controle de formigas. O entrevistado 1 disse jogar o lixo que 

se decompõe no próprio terreno, como forma de adubá-lo. Faz poda, mas principalmente para 

retirada de galhos secos, deixando esse material na terra para se transformar em adubo. A 

entrevistada 2 além da poda, que diz realizar como forma de estimular as plantas a produzirem 

mais rápido, também utiliza esterco de granja no terreno. 

O entrevistado 1 disse irrigar uma vez por dia, por ser ele o único a fazer tal trabalho. A 

entrevistada 2 afirmou irrigar duas vezes por dia, manhã e tarde, com água provinda de uma 

cisterna calçadão. Disse geralmente ser ela a pessoa que faz esse trabalho. 

A água para uso da família do entrevistado 1 vem de uma cisterna. Já para rega das 

plantas e dessedentação dos animais, a água vem de um poço profundo, conseguido pela 

associação da comunidade. Essa água do poço é paga por mês. No caso da entrevistada 2, tem 

a cisterna para consumo, e a cisterna calçadão. Em tempos de seca, a água é conseguida através 

de carro pipa, enquanto durar o verão. 

No quesito saneamento, quando perguntado sobre se tem abastecimento de água, o 

entrevistado 1, respondeu que sim, mas não tem coleta de esgoto, nem coleta de lixo. O lixo 

produzido pela família é queimado. Já a entrevistada 2, a família não conta com abastecimento 

de água, nem coleta de esgoto. Mas, tem coleta de lixo, afirmando que o caminhão de lixo passa 

uma vez por semana, sempre às terças-feiras. 

Quanto a origem das mudas, o entrevistado 1 disse que além de nascerem naturalmente 

no quintal, algumas são produzidas usando um pneu, onde são colocadas sementes diversas, 

espera nascer e replanta. A entrevistada 2 afirmou que além de nascerem naturalmente, 

principalmente as nativas, algumas são produzidas no quintal. Nem uma das duas famílias tem 

orientação técnica. 

Manter o quintal, por causa das frutas, que gosta (entrevistado1); por ser bonito, ter 

sombra, dar frutas, para comer e vender (entrevistada 2). Apesar de tantos benefícios provindos 

do quintal, a manutenção apresenta problema. Para a família 1, o principal são as formigas. E 

para a família 2, uma dificuldade é a água, que no verão é difícil conseguir. Mas vai dando um 

jeito, por exemplo, o reuso, onde toda água que consegue, das lavagens de roupas, e de pratos, 

coloca nas plantas, principalmente nas frutíferas, que precisam muito de água para frutificar. 
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As plantas existentes no quintal produtivo têm várias serventias, para alimentação, como 

o pequi e a mangaba (frutos), e remédio como a folha da laranja, disse o entrevistado 1. A 

entrevistada 2, utiliza os produtos provindos do quintal para alimentação e venda, como o pequi, 

a mangaba. E, como remédio, óleo de pequi, mastruz, por exemplo. 

As estratégias de cultivo das plantas observadas, foram terra, principalmente, e também 

o uso de vasos, no caso 1. Já a família 2, além da terra e vasos, apresentou a utilização de 

canteiros. Os vasos geralmente são encontrados com plantas medicinais e ornamentais. E a 

presença de canteiros, quando a família planta verduras, principalmente, separando essas 

plantas em um cercado. Construção comum de ser encontrada, para evitar que as galinhas 

destruam a plantação. 

O critério de escolhas das plantas a terem prioridade no quintal foi principalmente o 

benefício que traz, isso para as duas famílias entrevistadas. O entrevistado 1 disse priorizar as 

frutíferas, já que as plantas medicinais segundo ele, não é necessário ter tanta preocupação, 

porque a serra dá.  

Já para o critério de escolha da época do ano, o entrevistado 1 disse plantar todo o tempo, 

mas prefere além da época do inverno, plantar frutíferas na época da lua nova, evitando a lua 

cheia. Já a entrevistada 2 disse plantar na época do inverno, onde tudo nasce melhor. E no 

beneficiamento do pequi, evita sempre que possível, a lua minguante. 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os quintais possuem papéis que vão além de um lugar de experimentos, de plantios, são 

espaços de resgate cultural, de interação entre pessoas e ambiente. Devido a diminuição das 

áreas de terra, por compartilhamento com parentes, familiares, esse ambiente de manejo, tem 

mudado, e com os anos, pode vir a desaparecer. Por falta de espaço agricultável tem se 

transformado em área de plantio de culturas de subsistência.  

Nessa pesquisa foram encontradas desde ervas medicinais, vegetação nativa, a plantação 

de roças. Uma mistura de adaptações, onde criam-se ambientes únicos, biodiversos, e, de 

combate a degradação do solo. Essa pesquisa dá-nos uma mostra como em pequenos espaços é 

possível ter diversidade. Para isso é necessário conhecimento para manejar, e respeito pelo meio 

ambiente. Desse modo, o quintal é uma tecnologia antiga, que mostrou nessa pesquisa ser 

sustentável. Onde tem-se convivência da família com um ambiente próximo a casa, com uso da 
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agroecologia. Um local onde há possibilidade de produzir com diversidade, mesmo em 

pequenas áreas, e  em ambiente semiárido.  

Outro aspecto observado é que o quintal é algo que vai além da produção de alimentos 

é um território voltado também ao lazer e ao bem estar, um espaço de resgate cultural, de 

afetividade. Onde criam-se laços entre pessoas e natureza.   

Desse modo, espera-se que essa tecnologia possa ser replicada cada vez mais em outras 

comunidades e territórios. 
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APÊNDICE A – FORMULÁRIO SOCIOECONÔMICO APLICADO A FAMÍLIA DO 

QUINTAL PRODUTIVO PESQUISADO 

 

Município:                           Comunidade:                                               Data:  

 

1- Gênero da pessoa entrevistada ( ) feminino  ( ) masculino  ( ) outro       Idade:__________ 

 

2- Número de membros familiares que moram na casa 

( ) 1 a 3 ( ) 4 a 6 ( ) mais de 6  

 

3- Qual a finalidade do quintal? 

( ) Consumo dos produtos  ( ) venda  ( ) bem estar. Outro(s)_______________________ 

 

 

4- Se vende, qual a destinação desses produtos? ( ) feiras ( ) supermercados ( ) outros 

 

 

 

5- Quem se ocupa mais em cuidar do quintal? Algum membro em particular ou todos da 

família? 

 

 

6- O terreno e a casa são próprios ( ) sim ( ) não _____________ 

 

 

7- Tempo de moradia na comunidade 

( ) menos de 5 anos    ( ) de 5 a 10 anos   ( ) mais de 10 anos ________ 

 

8- Tempo de utilização do quintal de moradia. 

 

9- Cria algum animal como porco, galinha? 

 

 

10- Faz algum manejo como poda, adubação, controle de insetos? 
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11- São feitas regas, irrigação? Com que frequência e quem faz esse trabalho? 

 

 

12- De onde vem a água para a família, para a rega das plantas e dessedentação dos animais?  
 

 

 

13- Saneamento 

a) Abastecimento de água tratada  ( ) sim ( ) não 

b) Coleta de esgoto ( ) sim ( ) não 

c) Coleta de lixo ( ) sim ( ) não. Em caso negativo, qual a destinação dada ao lixo? 

 

14- É usado algum tipo de adubo natural ou produto químico na planta? Qual? 

 

 

15- Obtenção de mudas e variedades vegetais 

Onde são conseguidas as mudas? 

( ) de vizinhos  ( ) compradas  ( ) trocadas  

( ) nascidas no quintal naturalmente  ( ) produzidas no quintal 

  

16- Tem alguma orientação técnica? 

( ) não  ( ) sim. Em caso afirmativo de quem (física ou institucional)  

 

 

17- Por que mantem o quintal produtivo? 

 

 

18- Há alguma dificuldade enfrentada para manutenção do quintal? Qual? 

 

 

19- A planta ou parte dela é usada para quê?  ( ) alimentação ( ) venda ( ) banho  

( ) remédio ( ) troca 

 

 

20- Estratégia de cultivo ( ) terra  ( ) vasos  ( ) canteiros 
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21- Utiliza algum critério de escolha das espécies? ( ) sim ( ) não. Qual? 

 

 

 

22- Utiliza algum critério de escolha da época do ano para plantio e coleta?  

 ( ) sim ( ) não. Qual? 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: 


