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O bioma Caatinga está subdividido em oito Ecorregiões, com base nas diferentes 
fisionomias e heterogeneidade florística. As caatingas formam um grande bloco 
florístico, com duas unidades distintas, associadas ao substrato cristalino e às 
superfícies sedimentares. Análises de agrupamentos baseadas em estudos florísticos 
são úteis no reconhecimento de unidades fitogeográficas e permite avaliar 
semelhanças e diferenças na composição florística de regiões. Por sua vez, 
Boraginales, compreendendo duas famílias, seis gêneros e 45 espécies, é um grupo 
rico em espécies no semiárido brasileiro. Nesse contexto, este trabalho teve como 
objetivo analisar a similaridade florística das Boraginales da Ecorregião Raso da 
Catarina/Bahia com outras áreas no Nordeste brasileiro. Foram realizadas excursões 
mensais entre março/2009 e julho/2013. Para a comparação entre áreas, os dados 
florísticos foram complementados com levantamentos de oito coleções botânicas 
(ALCB, IPA, HRB, HUEFS, HUNEB, HVASF, PEUFR e UFP) e listagens florísticas 
das 31 localidades, utilizando-se o índice de similaridade de Sørensen e agrupamento 
por UPGMA. Boraginales está representada na área por duas famílias, cinco gêneros e 
16 espécies. Nas 31 áreas analisadas foram registradas 29 espécies, sendo Varronia 
leucocephala (Moric.) J.S.Mill., Euploca procumbens (Mill.) Diane & Hilger, 
Heliotropium elongatum (Lehm.) I.M.Johnst. e Varronia globosa Jacq. as espécies 
mais comuns. A análise de agrupamento resultou na formação de um dendrograma 
com onze grupos (A–K). As cinco áreas da Ecorregião Raso da Catarina/Bahia 
formaram um grupo coeso (81%), respeitando os limites da Ecorregião, mostrando 
maior similaridade entre as espécies de Boraginales da caatinga e floresta estacional. 
A similaridade entre as áreas da Ecorregião Raso da Catarina/Bahia com as demais 
áreas do Nordeste brasileiro estiveram entre 26% e 75%, mostrando que o substrato 
foi um fator condicionante. Porém, outros fatores como: altitude, vegetação, 
pluviosidade, distância geográfica e os limites das Ecorregiões, contribuíram na 
formação dos grupos. Os índices de variações de similaridades encontrados entre as 
áreas podem ser explicados pelas complexas relações fitogeográficas encontradas no 
semiárido do Nordeste brasileiro. (CAPES, CHESF, FAPESB, CNPq) 
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