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O município de Conceição do Coité está localizado na Mesorregião do nordeste 
baiano, e na microrregião de Serrinha, compondo o bioma Caatinga, nas coordenadas 
11°33’00’’S e 39°16’00’’W,  com uma área de 1.086km². Conceição do Coité 
apresenta topografia plana com trechos de elevação com ca. de 100m. O presente 
estudo teve como objetivo realizar o levantamento da flora local, bem como o 
potencial econômico das espécies existentes, integrando uma das atividades da 
disciplina Botânica Econômica, ofertada pelo Departamento de Botânica do Instituto 
de Biologia (IBio) da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Para a execução do 
trabalho, foram realizadas 06 coletas nos dias 29 de novembro a 04 de dezembro, 
utilizando o método de caminhamento pela área amostrada. Após a coleta, os 
espécimes foram herborizados segundo técnicas usuais, posteriormente identificados, 
através de bibliografia especializada e depositados no acervo do Herbário Alexandre 
Leal Costa, IBio-UFBA. O Sistema de Classificação utilizado foi o APG IV. O 
levantamento realizado foi comparado com os registros para região disponíveis na 
base de dados on line speciesLink. Ao todo foram coletadas 253 espécies distribuídas 
em 235 gêneros e 75 famílias. As famílias mais significativas foram Fabaceae, 
Euphorbiaceae e Bromeliaceae. As espécies Varronia globosa Jacq., Helicteres 
vuarame Mart., Combretum monetaria Mart., Erythroxylum revolutum Mart., 
Eplingiella fruticosa (Salzm. ex Benth.) Harley & J.F.B. Pastore, Campomanesia 
aromatica (Aubl.) Griseb, Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng., Lippia 
origanoides Kunth, Schoepfia brasiliensis A.DC. e Casearia luetzelburgii Sleumer, 
são novas ocorrências para o município. As espécies Cryptanthus warren-loosei Leme 
e Leucochloron limae Barneby & J.W.Grimes são endêmicas para a Bahia. Além 
disso, plantas com potencial madeireiro (Anadenenthera colubrina (Vell.) Brenan), 
comestível (Spondias tuberosa Arruda), medicinal (Solanum paniculatum L.) e 
ornamental (Brunfelsia uniflora (Pohl.)D.Don.) foram também identificadas. 
Conceição do Coité apresenta uma flora bastante diversificada, porém sofre com o 
avanço da antropização para a continuidade e crescimento de grandes culturas, como 
o sisal, elemento-chave para o comércio da região. Dessa forma, o presente trabalho 
contribui para o reconhecimento da biodiversidade local, sendo capaz de subsidiar 
outros estudos que venham a ser feitos na área, além de demonstrar a importância da 
conservação dessa vegetação. 
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