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O gênero Croton L., o segundo maior e mais diverso da família Euphorbiaceae,
 possui cerca de 1200 espécies, agrupadas em 40 seções, com distribuição
 pantropical, das quais a maioria ocorre nas Américas. Na América o Sul, o Brasil
 é o país que congrega o maior número de espécies, aproximadamente 356.
 Dessas, cerca de 100 são encontradas na região Sudeste deste país,
 provavelmente, o centro de diversidade do gênero. Croton é um bom exemplo de
 "gênero problema" - grande e taxonomicamente complexo - e, talvez por isso, tem
 sido negligenciado em favor de gêneros menores e mais claramente delimitados.
 Apesar da grande diversidade morfológica, em sua circunscrição atual, Croton é
 um gênero monofilético muito bem caracterizado pelas inflorescências terminais,
 pelos estames encurvados no botão floral e pelas flores diclinas, as masculinas
 diclamídeas e as femininas monoclamídeas. O principal objetivo deste trabalho é
 realizar o levantamento florístico do gênero Croton na região Sudeste do Brasil,
 por meio de expedições de coleta e visitas aos principais herbários da região,
 buscando um melhor conhecimento e circunscrição das espécies e também da
 biodiversidade vegetal dessa região. Esse trabalho também contribuirá para um
 melhor entendimento dos aspectos taxonômicos e da filogenia de Croton, numa
 escala global. Paralelamente, estão sendo levantadas informações acerca da
 morfologia, biologia, distribuição geográfica e habitats preferenciais das espécies.
 O objetivo final desse trabalho é elaborar um Guia Ilustrado para Identificação das
 Espécies de Croton (Euphorbiaceae s.s.) do Sudeste Brasileiro, separando as
 espécies em grupos, primeiramente por hábito, em seguida por tipo de
 indumento, etc. Essa ideia visa facilitar o uso da chave por leigos, já que, muitas
 vezes, as chaves analíticas de identificação utilizam caracteres de difícil
 interpretação e apenas especialistas conseguem utilizá-las.
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