
 

BORAGINACEAE S.L. EM ÁREAS DE FLORESTA ATLÂNTICA 
AO LESTE DO PLANALTO DA BORBOREMA NO ESTADO DE 

PERNAMBUCO  
 

Camila Alcantara ¹ & Marccus Alves 
1Centro de Ciências Biológicas - UFPE, Departamento de Botânica, Laboratório de 

Morfo-Taxonomia Vegetal, Recife, PE, Brasil. camila.bio@outlook.com 
 
Boraginaceae s.l. possui cerca de 135 gêneros e 2.650 espécies, distribuem-se nas 
regiões tropicais, subtropicais, temperadas e árticas. São plantas herbáceas a arbóreas, 
com folhas simples e alternas, flores com corola gamopétala variando de azul, rósea, 
branca a amarela, e com o cálice persistente  no fruto. A Mata Atlântica em 
Pernambuco está reduzida a fragmentos florestais de diferentes tamanhos e 
fitofisionomias distribuidos do nível do mar até 900m altitude. O objetivo aqui é 
identificar e descrever as espécies ocorrentes em fragmentos florestais no estado.  
Foram selecionadas nove áreas previamente inventariadas de Fragmentos de Mata 
Altlântica à leste do Planalto da Borborema, sendo quatro caracterizadas como 
Florestas Submontanas a Montanas (ReBio Quebrangulo, RPPN Serra do Contente, 
RPPN Frei Caneca e Parque Municipal Mata do Estado)  e cinco de  Florestas de 
Terras Baixas (RPPN Fazenda Tabatinga, Usina São José, Usina Trapiche, Mata de 
Dois Irmãos e Jardim Botânico do Recife). O levantamento das espécies foi realizado 
com base em espécimes depositados nos herbários HST, IPA, PEUFR e UFP, 
inventários disponíveis, coletas recentes e consulta  a bancos de dados. A  família está 
representada na área de estudo por 6 gêneros (Cordia L., Euploca Nutt, Heliotropium 
L., Myriopus Small, Tournefortia L. e Varronia P. Browne), e 17  espécies [C. 
ecalyculata Vell., C. nodosa Lam., C. superba Cham., C. sellowiana Cham., C. 
rufescens A.DC, C. trichotoma (Vell.) Arráb. ex. Steud, C. toqueve Aubl., E. 
procumbes (Mill.) Diané & Hilger, M. candidulus  (Miers) Feuillet , H. indicum L., H. 
elongatum (Lehm.) I.M. Johnst, H.  angiospermum Murray, M. salzmannii (DC.) 
Diane & Hilger, T. bicolor Sw., V. polycephala Jacq., V. curassavica Jacq. e V. 
multispicata Cham. Borhidi.  As espécies encontradas podem ser reconhecidas pela 
presença e tipo de indumento nos ramos e folhas, tipo de  inflorescência, ocorrência 
de domácias, forma do ovário e estigma, entre outros caracteres. Crescem 
principalmente no sub-bosque e na borda dos fragmentos. Entre os táxons 
encontrados, oito são endêmicos do Brasil. Os resultados aqui apresentados 
contribuem para o conhecimento da diversidade da flora, assim como o conhecimento 
da família na região. Descrições e comentários taxonômicos, de distribuição e habitat, 
além de uma chave de identificação ilustrativa e  características diagnósticos das 
espécies são apresentados. 
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