
Filogenia das

 Boraginales

herbáceas
flores com pétalas de estivação contorta

ovário 1-locular
placentação expandida, revestindo ou  

preenchendo o ovário
fruto cápsula aparentemente com 2- ou 5-valvas

Américas  
(principalmente no Sudoeste da América do Norte)

testa das células transfer +

 Coldenia       1

 Euploca    c. 100

 Eriodictyon   c. 10

 Ixorhea       1

 Pholistoma     3

 Hydrophyllum     8

 Romanzoffia     5

 Hoplestigma     2

 Cordia (incl. Varronia)  c. 350

 Wigandia      6

 Turricula**      1

 Nemophila    11

 Ellisia        1

 Heliotropium   c. 300

 Cortesia       1

 Halgania     c. 20

 Ehretia      c. 40

 Lepidocordia     2

 Rochefortia      9

 Pholisma       3

 Phacelia       c. 200

 Myriopus    c. 25

 Bourreria     50

 Lennoa      1

 Nama      c.  50

 Tricardia      1

 Draperia       1

 Tiquilia      c. 28

 Eucrypta II*

 Codon        2

 Boraginaceae  

 Wellstedia      6

 Eucrypta I*

 Howellanthus     1

placentação apical
fruto cápsula achatada, deiscência septicida

Sudoeste da África e Sudoeste da Península arábica/Sudeste da África

herbáceas anuais procumbentes
raízes adventícias +

flores tetrâmeras
Ásia tropical ? (amplamente distribuído pelos Trópicos)

árvores, decíduas; botões perulados 
cálice conato, irregularmente dividido, corola 11-15, conata, abrindo-se irregularmente

androceu 20-35 estames, em 3 séries irregulares
fruto drupa, endocarpo indiviso, 4-sementes

Oeste da África

anuais/arbustos ou lianas 
(Tournefortia)

complexo estilete-estigma +
alcalóides pirrolizidínicos

 Heliotropiaceae

holorizoparasitas
aclorofiladas

folhas reduzidas a catáfilos
gineceu ≥ 5

frutos de deiscência circuncisa
Sudoeste da América do Norte

Lennoaceae

 Ehretiaceae

perenes
maioria sempre-verdes

inflorescências ebracteadas
tirsóides, parcialmente reduzidas a uma flor

endocarpo pluriestratificado (várias camadas)
óvulos ≤ 4

hábito espinhoso
lobos do cálice 10–12, lobos da corola 10–12; câmaras nectaríferas +

Sudoeste da África

óvulos ≤ 4

ervas, arbustos
corola pentâmera,  
estilete ginobásico

fruto núcula (eremocarpos)

comumente herbáceas
estigma comumente indiviso/capitado
células transfer ausentes na semente

  Boraginales I

gineceu bicarpelar
fruto cápsula,  

loculicida

 Hesperochiron    2

 Emmenanthe     1

 Hydrophyllaceae

         HILGER HH, COLE TCH, MELO JIM (2019) Pôster de Filogenia das Boraginales
• conceito de ordem seguindo as recomendações do Boraginales Working Group
• árvore hipotética baseada em dados filogenéticos moleculares (até 2017)
• caracteres extraídos de Kubitzki, ed. (2016) FGVP XIV e Luebert et al. (2016)
• comprimento dos ramos deliberado, não expressando a atual escala de tempo
• os caracteres elencados não necessariamente aplicam-se a todos os membros dos respectivos clados
• posição incerta de vários caracteres da árvore
• Ehretiaceae: topologia, de um modo geral, ainda incerta e sobre reinvestigação mais detalhada  
     (M. Gottschling, comunicação pessoal)
• Hilsenbergia incluído em Bourreria
• Nama em Namaceae (polifilético)
• Tournefortia e Argusia incluídos em Heliotropium

* Hydrophyllaceae: topologia não publicada de acordo com G. Walden (comunicação pessoal)
** Turricula posição incerta de acordo com G. Walden (comunicação pessoal)
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* Agradecemos a Marc Gottschling e Genevieve Walden pelos valiosos comentários
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 Namaceae

  Boraginales II

Cordiaceae

Coldeniaceae

Hoplestigmataceae

 Codonaceae

 Wellstediaceae

 ver o Pôster de Filogenia das Boraginaceaeovário eremocárpico, lóculos 4 
óvulo 1/lóculo,  

sementes 4/fruto

ovário 1-/2-locular
placenta reduzida,  

dividindo parcialmente ou  
completamente o ovário

fruto cápsula aparentemente  
com 2 valvas

flores com pétalas de  
estivação imbricada

América  
(principalmente o SE da América do Norte)

na maioria arbustos ou árvores
pan(sub-)tropical

árvores, dióicas
América Central &  

extremo Norte da América do Sul

arbustos (parcialmente lianescentes),  
espinhos axilares

flores unissexuais
América Central, Caribe

árvores ou arbustos (parcialmente lianescentes)
estivação do cálice valvar

frutos com quatro pirênios triangulares
Neotrópicos e África Oriental

arbustos ou ervas (principalmente prostrados)
flores bissexuadas

esquizocarpo dividindo-se em até quatro (ou pouco menos) núculas secas
América (principalmente Sudoeste da América do Norte, ilhas Galápagos)

arbustos
flores geralmente azuis

anteras conatas, polinização por zumbido
Austrália

pequenos arbustos
invólucro persistente no fruto

Noroeste da Argentina

arbustos ou árvores
estivação do cálice imbricada

frutos com 1–4 pirênios

flores 4–10-meras
estames em 1 série,  

tecas basalmente paralelas

flores 8-meras
estames em duas séries,  

tecas basalmente expandidas

anteras apicalmente glabras, conectivos 
nunca prolongados

subtropical alcançando as zonas temperadas 
(poucas na Austrália)

comumente clorênquima Kranz (C4)
anteras com ápice pubescente ou papiloso,  

conectivos prolongados

lianas ou arbustos escandentes
anteras com ápice papiloso ou pubescente, conectivos prolongados

frutos geralmente drupas
América Central e do Sul, Caribe

arbustos
tricomas secretando resina fortemente perfumada

mericarpídeos apicalmente alados
Noroeste da Argentina

subarbustos
densamente glandulares, pegajosos, perfumados

sementes estriadas

frutos cápsulas, 
cartilaginosas, 

deiscência  
loculicida/ 

septicida por  
4 valvas

tricomas pungentes
estames iguais entre si,  

igualmente inseridos no tubo da corola
Américas Central e do Sul

plantas sempre-verdes
estames (des)iguais em comprimento, (des)

igualmente inseridos no tubo da corola
apêndices estaminais reduzidos ou obsoletos

escamas da corola semi-circulares,  
aos pares, livres da base do filete

sementes 2-4

flores solitárias sobre pedúnculos alongados
escamas da corola ausentes

sementes muitas

anuais
flores geralmente com apêndices (reflexos) entre as sépalas

escamas na corola presentes ou  
reduzidas aos pares de glândulas margeando cada filete

sementes 1-8

anuais
sementes 5-15

anuais
escamas presentes na corola aos pares, reduzidas, na base de cada filete

sementes 4-8

anuais
flores pendentes, corola papirácea

escamas da corola ausentes
sementes 6-15

elaiossomos

anuais
sementes 5-15

folhas opostas
escamas da corola ausentes

sementes 1-4

base da planta semelhante a um bulbo de tubérculos
folhas inteiras; escamas da corola ausentes

às vezes com dobras em formato de v presentes  
no tubo da corola

sementes 2-muitas

folhas profundamente lobadas até 1-2 pinada
perpendiculares

escamas da corola presentes, reduzidas ou ausentes
lóculos 2

sementes 1-muitas

lobos do cálice divididos na base,  
muito desiguais entre si, os externos 3, cordados,  

os internos 2, lineares, fortemente acrescentes no fruto
escamas da corola lineares, aos pares, livres dos filetes

sementes 4-8

anuais; flores geralmente com apêndices (reflexos)  
entre as sépalas

escamas da corola presentes aos pares  
na base de cada filete, às vezes reduzidas

sementes 1-20

folhas pinatífidas a pinadas
raízes fibrosas

escamas da corola lineares, o par margeando-os mas livre dos filetes
ovário 1-locular

sementes 1-3

ramos estigmáticos 4
endocarpo indiviso

frutos comumente envoltos por um cálice inflado, parcialmente alado
cotilédones plicados

em todo o 
mundo

árvores/ 
arbustos

         

Heliotropiaceae

Lennoaceae

Ehretiaceae

Hydrophyllaceae

Namaceae

Cordiaceae

Coldeniaceae

Hoplestigmataceae

Codonaceae

Wellstediaceae

Boraginaceae

flores bissexuadas

frutos cápsulas, 
membranáceas ou 

semi-cartilaginosas, 
deiscência  

loculicida por  
2 valvas

estames sub-/desiguais em comprimento,  
sub-/desiguais inseridos no tubo da corola,

apêndices estaminais presentes ou  
base dos filetes dilatada

acaules, curtos 
pleiocormos
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