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Os Quintais Produtivos fazem parte da composição da paisagem de uma pequena 

propriedade baseada na produção familiar. No quintal próximo a casa a família planta e 

cultiva plantas alimentícias, frutíferas, ornamentais, leguminosas e medicinais. 

Para a família agricultora é no quintal que está grande parte dos alimentos para o 

consumo do dia-a-dia é nesse espaço que os membros da família desempenham suas 

atividades destacando a importante presença e participação da mulher como a principal 

colaboradora na composição da diversidade de plantas e espécies que compõem essa 

paisagem. 

É próximo à casa que o solo tem melhor fertilidade, pois recebe todo o material 

orgânico que é proveniente das sobras de alimentos e também pela ciclagem de nutrientes das 

folhas de árvores que se decompõem logo se pode dizer que a produção dos Quintais 

Produtivos é uma produção que segue os princípios da produção agroecológica. 

A produção agroecológica é fundamentada na utilização de insumos internos 

produzidos no próprio local de produção como: folhas de árvores, palhadas, cinzas, estercos 

(aves e bovinos e outros). Galhos apodrecidos oriundos de podas de formação e podas 

produtivas. Todos esses insumos favorecem a ação dos organismos benéficos do solo 

melhorando a sua composição química, física e biológica. 

Desta forma as plantas que crescem neste ambiente são plantas saudáveis e terão uma 

boa produção. Com o ambiente diversificado e com várias espécies de plantas no mesmo 

espaço produtivo o ambiente colabora para que aconteça maior equilíbrio entre os insetos o 

que contribui para com o controle biológico. 

Outro aspecto importante é a geração de trabalho para os integrantes da família, pois é 

um espaço onde todos participam desde as mulheres, crianças e idosos existe uma correlação 

de responsabilidade e troca de saberes de forma constante. Os idosos compartilham sua 

sabedoria popular, as crianças e os adultos aprendem aplicar a sabedoria popular e os 

conhecimentos na prática do trabalho diário. 

No quintal Produtivo não existe uma ordem de cultivo. È como uma floresta aonde as 

plantas vão crescendo e conquistando o seu lugar no espaço. Nesse espaço diverso estão 

plantas frutíferas como: maracujá (Passiflora sp) , jabuticaba (myrciaria-cauliflora), 

Laranja  (Citrus sinensis) , banana (Musa spp), mamão (Carica papaya ), goiabas (Psidium 

guajava) , manga (Mangifera indica), abacate  (Persea americana) , amora ( Morus nigra) , 



 
abacaxi (Ananas comosus L. Merril)  e outras. Pode-se cultivar mandioca Manihot esculenta, 

inhame (Dioscorea spp)., cará (Dioscorea alata L) , açafrão (Curcuma longa), cará-

moela  (Dioscorea bulbifera Linn) , araruta (Maranta arundinacea L), batata-doce (Ipomoea 

batatas L.), outros como abóbora (Cucurbita spp) , caxi (Lagenaria siceraria)... Entre as 

medicinais estão o boldo (Plectranthus barbatus Andrews), guaco (Mikania glomerata 

Spreng), alecrim (Rosmarinus officinalis), arruda (Ruta graveolens L), arnica (Lychnophora 

ericoides), espinheira-santa (Maytenus ilicifolia) , melissa (Melissa officinalis), hortelã-

pimenta (Mentha piperita L) e outras espécies. 

O Quintal Produtivo oferece várias vantagens para toda a família. Essas vantagens 

possibilitam maior comodidade, menor espaço de tempo para executar as atividades de 

cultivo, manejo e colheita dos produtos de época. Com o quintal produtivo é possível da 

janela ou porta de casa observar qual planta ou fruto está no ponto de colheita bem como 

verificar a ocorrência de algum desequilíbrio, desta forma poder colher o fruto adequado e 

maduro no período correto sem deixar que passe do ponto ou se perca por isso e tomar 

medidas preventivas contra o ataque de insetos e doenças. Outro fator vantajoso é ter o 

alimento próximo da casa sem a necessidade de se deslocar grande distância para obtê-lo para 

o preparo das refeições sendo assim em um dia de calor intenso é só olhar para o quintal e ir 

coletar a melhor fruta para preparar um delicioso suco para se refrescar. 

A família agricultora com o cultivo dos Quintais Produtivos pode gerar renda extra 

através da diversidade do cultivo. É possível aumentar a renda familiar com a agregação de 

valor à produção excedente. Uma boa opção é participar das feiras livres locais ou oferecer 

cestas de produtos diretamente aos consumidores. São vários os produtos que podem ser 

oferecidos tais como: pães e bolos (mandioca, cará, inhame), polpas de frutas, sucos, licores, 

doces e geleias (maracujá, jabuticaba, amora, laranja, acerola (Malpighia emarginata) e 

outras. 

O espaço ao redor da casa que chamamos Quintal Produtivo comporta a criação de 

aves (galinhas, patos, marrecos, galinha d’angola) pequenos animais como porcos, coelhos e 

ovelhas). Quando existe a sobra de alimentos tubérculos, legumes, frutas e verduras elas se 

transformam em alimento para aves e animais, logo nada se perde. 

As aves e os animais também produzem carnes e ovos que são fontes de proteínas e 

são importantes na alimentação e nutrição. Além disso, as aves e animais são bons 

fornecedores de esterco que garantem a fertilidade do solo bem como são ótimos na 

prevenção e controle de insetos principalmente as aves. Elas têm um importante papel no 

controle biológico. 

Dessa forma pode-se afirmar que os quintais produtivos geram qualidade de vida por 

meio de uma produção de alimentos saudáveis que respeitam princípios agroecológicos em 

sua produção. É local de reprodução do conhecimento tradicional onde é feito a seleção e 

multiplicação de sementes de variedades crioulas que passam por gerações. 

Em suma o quintal produtivo possibilita colheitas de várias espécies durante todos os 

meses do ano devido à diversidade existente. Os alimentos colhidos tem certificado de 

origem, pois quem planta e colhe sabe melhor que ninguém a procedência do alimento. 
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