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O estudo foi realizado nos municípios de Barreiras e Angical, região Oeste da Bahia,
cujo bioma predominante o Cerrado. Esse bioma é conhecido por apresentar plantas de
elevado interesse econômico, contudo o conhecimento sistematizado das informações
etnobotânicas para a região é inexistente ou pouco conhecido. O trabalho teve por
objetivo reunir e levantar informações etnobotânicas sobre as plantas utilizadas pelas
comunidades dos municípios de Barreiras e Angical. Foram desenvolvidas entrevistas
estruturadas e semi-estruturadas no período de setembro/2007 a junho/2008. A maioria
das espécies citadas foi coletada durante as entrevistas. Quando não foi possível a coleta
de espécimes, fez-se a aquisição das plantas ou partes destas (cascas, extratos, e/ou
frutos) comercializadas para posterior identificação. Informações etnobotânicas também
foram levantadas a partir das fichas das exsicatas do acervo botânico do ICADS
(Instituto de Ciências ambientais e Desenvolvimento Sustentável). Todo material
adquirido está depositado no herbário do ICADS. Foram realizadas 30 (trinta)
entrevistas com pessoas de idade entre 11 e 89 anos, em feiras-livres e também com
outros conhecedores do uso popular das plantas. Foram entrevistadas pessoas de ambos
os sexos, sendo que as mulheres eram mais receptivas e os mais velhos demonstraram
conhecer uma maior quantidade de plantas e usos. Nas entrevistas, são citados 130
nomes populares, dos quais 60 espécies foram coletadas. Muitas espécies
comercializadas em Barreiras e Angical são oriundas de outras localidades. A maioria
das plantas citadas possui uso medicinal, mas os usos em bebidas alcoólicas, artesanatos
e alimentícios também se destacam. Leguminosae aparece, até o momento, como a
principal família do estudo. As espécies mais citadas no levantamento foram barbatimão
(Dimorphandra gardneriana Tul.), jatobá (Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne),
umbura-de-cheiro (Amburana cearensis (Fr. Allemão) A.C. Smith), cagaita (Eugenia
dysenterica Mart. ex DC.), copaíba (Copaifera langsdorffii Desf.), sucupira (Bowdichia
virgilioides Humb., Bompl. & Kunth), e angico (Anadenanthera colubrina (Vell.)
Brenan). (UFBA-SESU-MEC).
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