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Os  quintais,  espaços  situados  geralmente  próximos  às  residências,  têm  sido
considerados  como  locus  principal  da  prática  de  agricultura  urbana,  e  um
complemento  do  sustento  familiar  no  mundo.  Com  o  objetivo  de  compreender  o
papel dos quintais (agroflorestais ou não), como estratégia de agricultura urbana em
Santarém/Pará  (2º  24’  52"S  e  54º  42’  36"W),  e  a  importância  das  plantas  nestes
sistemas de uso da terra este  estudo preliminar  foi  realizado.  Através  da técnica de
bola de neve foram identificados 30 agricultores urbanos em 7 bairros de Santarém, 
com  os  quais  foram  realizadas  entrevistas  estruturadas  e  semi-estruturadas,  e
observação  direta.  A  maioria  dos  entrevistados  eram  mulheres   (63%)  com  idade
média  de  41  anos.  Dos  agricultores  urbanos  entrevistados  três  por  cento  cultivam
plantas  medicinais  em  hortos  comunitários,  10%  cultivam  hortaliças  em  hortas
particulares e 87%  utilizam o quintal como principal espaço de produção, onde junto
com  os  filhos  e/ou  maridos  cultivam   diferentes  categorias  de  plantas  como:
alimentícias  (54  sps),  medicinais  (44  sps),  ornamentais  (13  sps),  e  de  uso  múltiplo
(medicinal  e  alimentício)  (24  sps).  Trinta  e  quatro  por  cento  dos  entrevistados
declararam  a  agricultura  como  sua  principal  ocupação  e  fonte  de  renda,  e  destes,
10% têm o quintal como principal espaço de produção. Entre as espécies cultivadas
mais citadas estão: a cebolinha (Allium fistulosum  L.),  couve (Brassica oleracea  var.
acephala  DC.), mangueira (Mangifera indica  L.) e ateira (Annona squamosa  L.).   A
maioria  dos  agricultores  urbanos  (67%)  apontou  o  comércio  como  a  principal
finalidade  de  sua  produção,  destacando-se  as  hortaliças  e  plantas  ornamentais;
enquanto que para os 33% restantes a produção é destinada ao auto-consumo, sendo
comum  a  troca  de  produtos  entre  parentes  e  vizinhos.  Além  de  serem  importantes
fontes  de  alimentos,  remédios,  e  outros  produtos,  os  quintais  contribuem  também
para a geração de renda monetária para os agricultores urbanos de Santarém.
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