
USO DAS PLANTAS COMERCIALIZADAS NO MUNICÍPIO DE
ALAGOINHAS – BA.

Diane da Conceição Silva, Nilson Gonçalves de Jesus, Ciro Samuel Lima,
Naiara Gomes Bastos & Iramaia de Santana.

Universidade do Estado da Bahia-UNEB/Campus II, Departamento de Ciências
Exatas e da Terra, Alagoinhas, BA, Brasil. enaidbio@yahoo.com.br.

A medicina oficial é um elemento de difícil acesso para a maioria da população
brasileira devido aos altos custos das consultas médicas e dos medicamentos
prescritos. O presente trabalho teve como objetivo catalogar os usos das
plantas comercializadas em Alagoinhas, Bahia. A coleta de dados
etnobotânicos foi realizada no período de fevereiro 2008 a janeiro de 2009, na
Central de Abastecimento, tendo como principal estratégia metodológica,
aplicação de questionário semi-estruturado para 06 raizeiros. As plantas foram
obtidas através de coleta guiada e compra no próprio local de venda; em
seguida herborizadas, identificadas e incluídas no acervo do Herbário da
Universidade do Estado da Bahia (HUNEB). Foram identificadas 37 famílias
sendo Lamiaceae, com 10 espécies, a mais representativa, com destaque para
as espécies Aeolanthus suaveolens Mart. Ex. Spreng, Ocimum gratissimum L.
e Eriope tumidicaullis Harley, seguida de Boraginaceae, Fabaceae e
Asteraceae com 03 espécies. Foram identificadas 60 espécies comercializadas
entre fins medicinais e ritualísticos. Com relação a categoria de uso, 58% das
plantas são para fins medicinais como destaque para Stryphnodendron
pulcherrimum (Willd.) Horchr e Coutoubea spicata (Aubl.) destacando a
importância etnomédica da Central de Abastecimento de Alagoinhas e 40% de
uso religioso com citações para as espécies Ruta graveolens L. e Jatropha
gossypyfolia L. Os recursos botânicos comercializados são provenientes de
áreas de remanescentes de mata (35%), áreas ruderais (33%) e áreas de
cultivo (32%), revelando a importância da Mata Atlântica na manutenção deste
tipo de comércio e saber. As partes mais indicadas pelos raizeiros para uso
foram folhas (51%) e ramos (20%), Os raizeiros possuem este comércio como
única fonte de renda, evidenciando a importância socioeconômica dessa
atividade. As prováveis origens geográficas das espécies botânicas
demonstram a predominância da Americana com 25 espécies das quais 14
originadas do Brasil, seguidas de um bloco composto por espécies da Ásia 4,
África 4 e Europa 2, situação que permite inferir que apesar de um grande
quantitativo de plantas usadas para rituais das religiões de matriz africana
apenas um pequeno quantitativo é proveniente da África.
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