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O quintal doméstico é o espaço marcado por intensa ligação das sociedades agrícolas 
que ao se transferirem para a urbe passam a reproduzir práticas do meio rural em 
dimensões territoriais reduzidas. O objetivo deste estudo foi descrever a composição 
florística referente às árvores frutíferas cultivadas em quintais urbanos de Itacoatiara, 
Amazonas. Itacoatiara pertence à Grande Manaus e possui 97.122 habitantes. Foram 
selecionados aleatoriamente oito bairros com mais de 15 anos de existência: Iraci, S. 
Francisco, Jauari I, S. Luzia, S. Antônio, S. Cristóvão, Colônia, Pedreiras. Os dados 
foram coletados de setembro de 2016 a março de 2017, através de entrevista com 
questionário semiestruturado e turnê guiada, em que o responsável pelo quintal mostra 
in loco ao entrevistador as espécies vegetais cultivadas. Realizou-se a coleta de material 
botânico das espécies. A identificação foi feita por comparação com exsicatas do 
herbário da Universidade do Estado do Amazonas, chaves de identificação e 
levantamento bibliográfico em literatura especializada. O sistema taxonômico adotado 
foi o Angiosperm Phylogeny Group (APG III). Os nomes científicos foram consultados 
no portal Flora do Brasil 2020. Estimou-se o índice de valor de preferência (IVP) e o 
índice de diversidade Shannon-Wiener, calculados no Microsoft® Excel (2013). 
Encontrou-se 6.887 indivíduos distribuídos em 52 espécies de 23 famílias. As famílias 
com maior número de espécies foram Arecaceae (21,5%), Myrtaceae (16,8%) e 
Anarcadiaceae (12,6%). Essas famílias representam 50,9% das espécies encontradas. 
Cocos nucifera L. foi a espécie mais frequente da família Arecaceae; Psidium guajava 
L., da Myrtaceae; Mangifera indica L., da Anarcadiaceae. Os maiores IVP foram 
anotados para Mangifera indica L. (22,4%); Musa paradisiaca L. (19,6%) e Malpighia 
glabra L. (14,4%); todas estas espécies são exóticas à Amazônia e somam 
conjuntamente 56,4% do IVP. Das espécies observadas, 34 são exóticas (64,2%) e 19 
são nativas da Amazônia (35,8%). O número médio de árvores frutíferas por residência 
foi de 19,3 ± 16. O bairro Iraci teve a maior média por residência (20,04 indivíduos) e 
a maior abundância (29,6%, 2012 indivíduos), seguido por S. Cristóvão (16,4%, 1133), 
Colônia (14,3%, 988) e S. Francisco (13,02%, 897 indivíduos). O índice de diversidade 
de Shannon-Wiener nos 8 bairros, avaliados separadamente, variou de 2,73 a 3,8, 
demonstrando alta riqueza e diversidade na área urbana; tendo Iraci (3,8) e S. Francisco 
(3,6) os maiores índices de diversidade. A diversidade de espécies mostra valores altos 
com boa distribuição urbana. Pode-se, então, inferir que os quintais urbanos são 
importantes, tanto no âmbito ecológico, quanto no socioambiental, pois refletem a 
capacidade de os proprietários diversificarem esses espaços, cultivarem espécies 
exóticas e preservarem espécies nativas, contribuindo para a conservação da 
biodiversidade. 
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