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RESUMO

Erythroxylum P. Browne é o único representante de Erythroxylaceae na região
 Neotropical e tem como principal centro de diversidade e endemismo a América
 do Sul destacando-se o Brasil e a Venezuela. No Brasil foram registradas 120
 espécies, das quais 74 apresentam distribuição restrita; já no nordeste brasileiro
 ocorrem 66 espécies, sendo 25 endêmicas. O gênero caracteriza-se por abranger
 plantas arbustivas a arbóreas, glabras, com estípulas intrapeciolares; catafilos
 geralmente semelhantes às estípulas; folhas alternas e inteiras; flores
 monóclinas, diclamídeas, pentâmeras e heterostílicas, com 10 estames de filetes
 unidos na base, formando o tubo estaminal; ovário súpero, tricarpelar, trilocular,
 mas geralmente com um único óvulo desenvolvido; fruto do tipo drupa.  Esse
 estudo objetivou o levantamento florístico e taxonômico dos representantes de
 Erythroxylaceae como parte do projeto "Flora do Ceará", que vem sendo
 realizado visando identificar e catalogar as espécies vegetais desse estado.
 Baseou-se na análise morfológica de coleções herborizadas pertencentes ao
 Herbário EAC e fotos de tipos de herbários nacionais e internacionais. Foram
 registradas 26 espécies de Erythroxylum para o Ceará. Dentre estas, cinco são
 novas referências para o Estado: E. amplifolium (Mart.) O. E. Schulz, E.
 mucronatum Benth., E. nummularia Peyr., E. suberosum var. denudatum O. E.
 Schulz e E. tenue Plowman. O estado apresenta ainda uma espécie endêmica: E.
 tianguanum Plowman. As espécies foram encontradas em várias formações
 vegetacionais, mas ocorrem preferencialmente em vegetação de Carrasco e
 Matas Úmidas. Foram analisados dados de distribuição geográfica e
 fenofase.São apresentadas descrições com as características diagnósticas,
 comentários sobre afinidades taxonômicas e chave de clasiificação para o gênero
 no estado. 
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