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RESUMO

A família Combretaceae compreende aproximadamente 475 espécies e 20
 gêneros, com distribuição pantropical e a maioria das espécies ocorre na África. A
 característica mais marcante do grupo é a presença de tricomas
 compartimentados. No Brasil, ocorrem seis gêneros e 70 espécies que são
 encontradas em quase todas as formações de vegetação. Este trabalho objetivou
 a identificação e descrição dos representantes de Combretaceae ocorrentes no
 Ceará. Foram analisados espécimes obtidos em campo e coleções pertencentes
 ao acervo do Herbário Prisco Bezerra (EAC). Os dados referentes aos locais de
 coleta, tipo de hábitat, período de floração e frutificação foram retirados dos
 rótulos do material analisado. No Ceará foram encontradas 15 espécies
 distribuídas em cinco gêneros, sendo os mais representativos Combretum (8
 spp.) e Terminalia (4 spp.).  Os gêneros Buchenavia, Conocarpus e Laguncularia
 foram representados por apenas uma espécie.  Combretum também apresentou
 a maior diversidade de hábitat, sendo registrado em todas as unidades
 fitoecológicas do estado. As espécies de Terminalia foram encontradas em mata
 úmida, mata seca e carrasco. Já os representantes de Buchenavia ocorrem
 principalmente em mata seca e mata úmida e os de Conocarpus e Laguncularia
 na zona litorânea (manguezais). Conclui-se que a família Combretaceae está
 bem representada na flora cearense e suas espécies ocorrem em todas as
 formações vegetacionais reconhecidas para o estado.
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