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O Brasil possui diversos sistemas de crenças fruto, principalmente, das culturas
africanas e indígenas. Esses dois grupos, na nossa história, foram perseguidos e
dominados. Uma das frentes de resistência contra o regime escravocrata foi a formação
de quilombos. Os estudos sobre da etnobotânica na região do semi-árido do nordeste
brasileiro, onde se encontra a maior parte do bioma caatinga e centenas de comunidades
quilombolas, têm crescido nos últimos dez anos, Esta pesquisa visou determinar o valor
local das espécies vegetais utilizadas pelos quilombolas, principalmente aquelas da
caatinga, assim como, as estratégias de manejo desses recursos vegetais. As duas
comunidades quilombolas estudadas Casinhas e Baixa dos Quelés pertencem ao
município de Jeremoabo (10o 04’ 29’’ S; 38o 21’ 02’’ W) localizado na região nordeste
da Bahia, distante de Salvador 371 Km. A coleta de dados se deu através de entrevistas
semi-estruturadas, lista livre e observação participante. A partir dos resultados da lista
livre aplicou-se a fórmula do valor local de Lawrence. As comunidades quilombolas
estudadas mantêm algumas praticas de manejo tradicionais ao utilizar os recursos
vegetais e citaram  89 espécies de uso local. Os “paus-do mato”, categoria genérica
usada pelos quilombolas para designar as plantas lenhosas, estão distribuídos em dez
categorias de uso. As plantas para fins medicinais foram as mais citadas: Medicinal
(77,5 %), construção e ritual ou religioso (17,9 %), alimentação (15,7 %), combustível
(11,2%), veterinário (5,6 %), melífera (5,6 %), forrageira (3,3 %), comercialização (1,1
%) e artesanato (1,1 %). Essas plantas são em grande parte retiradas da mata próxima ao
povoado, cultivadas nos quintais ou roças.  As dez etnoespécies que tiveram o maior
valor local regional em ordem decrescente foram: Gochnatia oligocephala (Gardner)
Cabrera - Candeia (10,31), Myrcia spp - Araça (5,96), Schinus terebinthifolius (Raddi) -
Aroeira (5,32), Hymenaea spp. - Jatobá (4,46), Mimosa tenuiflora (Willd) - Jurema-
preta (4,27), Lippia thymoides (Mart. & Scherer) - Alecrim (4,19), Anacardium
Occidentale L. - Cajueiro branco (4,11), Miconia ferruginata DC.- Babatenã (3,95),
INDET. - Bandola (2,66). O conhecimento etnobotânico dos quilombolas dessa região
deve ser considerado nas estratégias de conservação da caatinga.
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