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As feiras livres compreendem uma tradicional modalidade periódica de comércio
varejista, desempenhando, um importante papel na consolidação do agronegócio
popular. Estudos etnobotânicos nestes ambientes podem trazer orientações muito
valiosas referentes à fitofarmacologia na procura de novos fármacos. Foi utilizada uma
amostra aleatória de 20 pessoas que trabalhavam com a atividade em foco, durante o
mês de agosto a dezembro de 2008. Para obtenção dos dados, foi utilizado como
instrumento de coleta questionários semi-estruturados. O objetivo deste trabalho foi
realizar um levantamento sobre os usos e cultivos tradicionais das plantas aromáticas,
condimentares e medicinais comercializadas nas três feiras existentes no Município de
Jequié - BA, Brasil, localizadas nos bairros do Jequiezinho, Joaquim Romão e Centro.
Para a identificação taxonômica das espécies, estas foram coletadas diretamente nos
locais onde tinham sido obtidas pelos feirantes. Assim, o material botânico foi
identificado via bibliografias especializadas e comparação com exemplares depositados
no Herbário da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - HUESB. A partir dos
dados obtidos, foram catalogadas 60 espécies úteis, das quais 55 apresentam usos
medicinais, aromáticos ou condimentares, tendo as restantes outros usos. As espécies
catalogadas incluem-se em 32 famílias botânicas diferentes, sendo Lamiaceae,
Asteraceae e Liliaceae, as três famílias mais representadas. A espécie medicinal mais
citada foi Maytenus ilicifolia L. (Espinheira Santa), seguida de Phyllanthus niruri L.
(Quebra-Pedra) e Bacharis trimera (Less.) DC. (Carqueja). Foram registrados usos
medicinais diferentes e 26 outras utilidades “aromáticas” e “condimentares”, como
Allium sativum L. (Alho), Ocimum basilicum L. (Manjericão), Allium fistulosum L.
(Cebolinha) e Eucalyptus globulus Labill. (Eucalipto). Os usos mais mencionados pelos
informantes foram: “Infecções/Inflamações”, “Estômago”, “Emagrecer” e “Comida”.
Em torno de 90% dos feirantes não cultivam as plantas, coletando-as nas matas, sítios e
fazendas, ou comprando em lojas naturais sem nenhuma informação prévia. Este
extrativismo pode levar muitas das espécies medicinais à extinção. Pode-se afirmar,
então, que as áreas de estudo, do ponto de vista etnobotânico são ricas, sendo urgente
proceder a um levantamento exaustivo destes conhecimentos antes que desapareçam,
preservando assim a memória da comunidade.
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