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Boraginaceae, em sua circunscrição tradicional, é cosmopolita incluindo 200 gêneros 
e aproximadamente 2.600 espécies distribuídas nas regiões temperadas, subtropicais e 
tropicais. A família reúne ervas, arbustos, subarbustos, lianas ou árvores de folhas 
simples, raro opostas ou verticiladas. As inflorescências são cimosas, raramente com 
flores solitárias. Suas flores são diclamídeas, pentâmeras, com cinco estames inclusos 
ou exsertos, ovário súpero e o estilete é terminal ou ginobásico. O fruto é drupáceo 
(Cordia, Varronia), com um ou quatro lobos (Myriopus, Tournefortia) ou 
esquizocárpico, com duas ou quatro núculas (Heliotropium, Euploca). No Brasil, está 
representada por 132 espécies e dez gêneros nativos, associada a todas as regiões 
fitogeográficas do país. O presente trabalho traz o estudo taxonômico de 
Boraginaceae sensu lato para o estado de Sergipe (09º31' - 11º34'S e 36º24' - 
38º11'O), nordeste brasileiro. Sergipe é o menor estado brasileiro, ocupando uma área 
aproximada de 22 km²; limita-se a Norte com o estado de Alagoas, ao Sul e Oeste 
com o estado da Bahia e a Leste com o Oceano Atlântico, predominando os biomas 
Mata Atlântica e Caatinga. As análises morfológicas e taxonômicas foram realizadas 
no Herbário da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e no Laboratório de Botânica 
da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), baseando-se em espécimes depositados 
nos herbários nacionais: ASE, HUEFS, MUFAL e UFP, e no herbário MO. As 
identificações taxonômicas foram realizadas com o auxílio de literatura especializada. 
Na área de estudo foram registrados sete gêneros e 28 espécies, sendo quatro espécies 
referidas pela primeira vez para a flora sergipana e uma espécie, pertencente ao 
gênero Varronia, nova para a ciência (Varronia johnstoniana J.I.M. Melo & 
D.D.Vieira). Os gêneros Cordia e Varronia foram os mais representativos, com sete 
espécies cada, seguidos por Euploca, com quatro espécies; Heliotropium e Myriopus, 
com três espécies cada; Tournefortia, com duas espécies e Rotula, representado por R. 
lycioides (Mart.) I.M.Johnst. que representa um novo registro para o estado. São 
apresentadas estampas em nanquim, fotografias, chave de identificação e descrições 
para as espécies encontradas. (CNPq) 
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