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A Etnobotânica abrange estudos sobre as relações contextualizadas entre comunidades 
humanas e as plantas. Estas relações são efetivadas no cotidiano de populações com os 
seus locais de origem, bem como onde se estabelecem por migração. Os quintais são 
espaços onde os moradores cultivam espécies alimentícias, estéticas, medicinais, 
religiosas, artesanais, etc. O objetivo deste estudo é descrever as formas de uso das 
espécies frutíferas de quintais urbanos de Itacoatiara, Amazonas. A coleta de dados 
ocorreu de setembro de 2016 a março de 2017. Foram entrevistados 356 moradores de 
oito bairros: Iraci, S. Francisco, Jauari I, S. Luzia, S. Antônio, S. Cristóvão, Colônia, 
Pedreiras. As plantas anotadas foram distribuídas em sete etnocategorias: Comestível; 
Medicinal; Condimento; Ornamental; Religioso; Artesanato; Outros Usos. 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. Encontrou-se 6.887 
indivíduos de 52 espécies. A maioria dos responsáveis pelo quintal é do gênero 
feminino (67,2%), com idades de 16 a 81 anos. Com relação às espécies comestíveis, 
destacam-se a manga (Mangifera indica L.), acerola (Malpighia glabra L.), goiaba 
(Psidium guajava L.), banana (Musa paradisiaca L.) e limão (Citrus x limon (L.) 
Osbeck). Nas medicinais, tem-se a amoreira-negra (Morus nigra L.), goiaba, manga, 
mamão (Carica papaya L.) e noni (Morinda citrifolia L.). O caju (Anacardium 
occidentale L.) é usado, particularmente, por moradores do bairro Iraci como 
condimento no cozimento de ovas maduras do peixe aruanã (Osteoglossum 
bicirrhosum Cuvier). Na categoria ornamental, apenas duas espécies – coqueiro (Cocos 
nucifera L.) e pitombeira (Talisia esculenta (A. St.-Hil.) Radlk.) – são usadas no 
embelezamento de jardins e calçadas. Moradores de S. Francisco citaram o uso 
religioso das folhas da azeitona-preta (Syzygium cumini L.) para “banhos de 
descarrego”. No artesanato, é usada a cabaça (Crescentia cujete L.) para a confecção 
de utensílios domésticos, potes. Em Outros Usos, estão o limão para “tratar” peixes e 
frango “congelado”, a folha da bananeira para “assar peixes” e o pecíolo da folha do 
buritizeiro (Mauritia flexuosa L.f.) para o fabrico de “pipas”. Os quintais são relevantes 
espaços onde pessoas, sobretudo mulheres, de diferentes idades executam diariamente 
experimentações sobre cultivo e manejo de vegetais. Estas práticas permitem a 
construção e reprodução de conhecimentos baseados na história de vida e nas relações 
entre o grupo social e as plantas. 
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