Filogenia das Boraginaceae
Echiochiloideae

estilete filiforme com 2 estigmas subterminais
Leste do Mediterrâneo ao Nordeste africano, Península arábica

Echiochileae

Echiochilon

anuais
Macaronésia, Norte da África até a Península arábica

arbustos e ervas
flores pequenas, escamas faucais e basais ausentes
(apêndices ou invaginações presentes)
corola zigomorfa (exceto uma representante basal, Sericostoma pauciflorum)
núculas pequenas, verrucosas, ventralmente quilhadas

corola infundibuliforme
América do Norte

Cerinthinae

perenes; corola infundibuliforme
núculas nunca fundidas aos pares
Leste da Anatólia, Cáucaso ao Noroeste do Iran

Huynhia

BORAGINACEAE

corola amarela, lobos glandulares; estames aderidos próximos à base do tubo
região adjacente ao Mediterrâneo/Macaronésia

FAMÍLIA DO BORAGO

Mediterrâneo

Características gerais

anuais

Lithospermeae

ervas anuais/perenes (rar. lenhosas)
indumento ++
folhas alternas, simples, sesséis
inflorescência escorpióide
flores pentâmeras com quatro verticilos
A (androceu) e C (corola) basalmente fundidos (estames-tubo da corola)
corola gamopétala, freq. com escamas faucais
G (gineceu) bicarpelar, estilete ginobásico (± persistente)
fruto eremocarpo composto por quatro núculas
contendo uma semente cada (mericarpídeos/eremocarpídeos),
freq. gloquideados
todos separando-se e dispersando-se individualmente

tubo da corola amarelo, lobos azuis, com anel viloso
Leste do Marrocos/Ilhas Canárias
subarbustos, cálice circunciso
Nordeste da África ao Sudoeste da Ásia

Eurásia
(especialmente no Mediterrâneo e Oeste asiático)
algumas no Sul da África

(anãos) arbustos, núculas 1-2, cicatriz
com elaiossomo?

perenes

corola ligeiramente zigomorfa, amarelo brilhante,
profundamente lobada com lobos agudos
serpentinófitos
Balcãs

rizoma engrossado, simpodial; alto nível de poliploidia
corola violeta-púrpura, ± lobada
na frutificação os lobos do cálice desprendem-se da base

manchas tricomas glandulíferos nos filetes
cicatriz do mericarpídio sem apêndices semelhantes a farpas
aréolas planas comumente desprendendo-se levementes das núculas 1(-2)
anuais
núculas comumente 4, verrucosas

Lithosperminae

núculas com apêndice semelhantes a farpas,
apêndice raramente com anel diminuto e corola sem invaginações

(não-tropical) Hemisfério Norte exceto várias
espécies americanas de Lithospermum

alcaloides pirrolizidínicos

Américas (maioria)

cosmopolita (prin. nas regiões temperadas)

núculas com 1-2 ganchos
Japão, Coréia

11 tribos
ca. 100 gêneros
ca. 1800 espécies

estilete profundamente 2- ou 4-furcado, cada ramo terminando em um estigma
Nordeste africano até a Ásia Central
anuais
núculas curtamente estipitadas
Nordeste asiático
corola tubular com lobos curtos, bicolores (rosa/azul)
anteras com ápices exsertos
Leste do Mediterrâneo

Boraginoideae
características
plesiomórficas:
estilete ginobásico plano
eremocarpos inermes
alcalóides pirrolizidínicos

base da núcula distintamente estipitada
Mediterrâneo até o Sudoeste asiático
estigma indiviso
Leste europeu até o Sudeste asiático

ervas ou raramente arbustos
flores freq. grandes,
comumente sem escamas faucais e basais

estigma dividido
núcula comumente apenas 1
Ásia Menor

flores zigomorfas

anuais ou perenes
estigma dividido
espécies subarbustivas das ilhas da Macaronésia
perenes
folhas em rosetas basais

Echiinae

Sul da África

subarbustos
núculas comumente 1-2

ervas perenes, subarbustos/arbustos; flores longo-pediceladas; cálice lobado próximo à base,
algumas vezes acrescente no fruto, lobos da corola algumas vezes mais longos que o tubo
núculas oblíquas ovóides, densamente rugosas
Sudoeste da Arábia, África tropical
flores pêndulas, corola cilíndrica, lobos do cálice estreitos, alongados, paralelos,
separados por um sínus comumente fechado, muito estreito,
adaptado à polinização por zumbido; Noroeste africano, Europa, Ásia

flores radialmente
simétricas

flores pêndulas, corola subesférica, lobos do
cálice ± triangulares, separados por um sínus aberto, triangular
Centro e Leste da Ásia

Moritziinae

núcula solitária envolvida pelo cálice
elaiossomo ausente

ervas perenes em rosetas
América do Sul

Boragineae

perenes
brácteas freq. ausentes; limbo da corola grande
núculas grandes, oblongas (mais grandes que largas), eretas
núculas subhemisféricas, em forma de capacete,
com uma fenda lateral e um anel basal plicado-denteado

corola,
na maioria,
hipocrateriforme

anuais
corola quase nunca ultrapassando o cálice
núculas transversalmente ovóides com bico lateral

W Eurasia

anuais
núculas eretas, arredondadas no ápice, pequenas
perenes
núculas eretas, cicatriz com anel delgado
Europa e Ásia Menor
corola distintamente zigomorfa com limbo oblíquo, relativamente difuso
androceu com 5 estames férteis
corola distintamente zigomorfa com limbo oblíquo, relativamente difuso
androceu com 3 estames férteis, estaminodial
bianuais a perenes
núculas transversalmente ovoides (mais largas que
longas), sub-horizontais, com bico lateral
anuais
corola com 5 escamas pilosas prolongadas para baixo no tubo ao longo das nervuras
estames aderidos à base do tubo
rizomatozas, perenes
fauce da corola com anéis de tricomas; estilete apresentando polimorfismo
núculas com anel em formato de colar na base, discretas
cálice na frutificação fortemente acrescente
e esférico-saciforme

na maioria bianuais e perenes
corola comumente tubular

perenes; corola estreitamente clavada a subcilíndrica
escamas faucais estreitamente triangulares a lanceoladas estilete exserto
polinização por zumbido
núculas com um estípite excêntrico, aderido à base
tubo da corola muito curto ou praticamente ausente
escamas faucais glabras
filetes com apêndices agudos ou arredondados na base
perenes, em formato de almofada
núculas eretas, pubescentes, negras

Lasiocaryeae

pequenas ervas, núculas pequenas
Leste da Ásia, prin. no Himalaia

anuais
núculas oblongo-ovoides, glabras
anuais
núculas eretas turbinadas,longitudinalmente quilhadas
conectivo com longo apêndice terminal
todos os apêndices juntos formando um cone estreito
e espiralado acima das anteras

Trichodesmeae

Ásia
África
Austrália (apenas em Trichodesma)

ervas grandes a arbustos; núculas grandes, freq. reduzidas a uma

androceu assimétrico
núculas 1(2), completamente recobrindo o receptáculo,
freq. quilhado dorsalmente, rugoso e com ala gloquideada

ervas decumbentes, bianuais
flores solitárias, axilares; cicatriz apical; homogeneamente ornamentadas (tricomas esparsos); embrião curvo
Europa

Asperugeae

ervas decumbentes
cálice fortemente acrescente, 2-labiado na frutificação, envolvendo as núculas estas lateralmente achatadas
ervas decumbentes/ascendentes, perenes; flores pediceladas; cálice dividido próximo
à base, difuso na frutificação; núculas pequenas, ventralmente quilhadas na porção
superior, ± convexas na porção inferior; cicatriz submédia, pequena, ovado-triangular,
elevada por um pequeno estípite; Centro e Leste da Ásia

Hemisfério Norte

ervas perenes
corola tubular, pêndula
Holártico, espec ialmente na América do Norte
anuais, eretas
folhas opostas; núculas com ala dorsal inflexa
Península Ibérica

Omphalodeae

anuais, eretas
núculas com ala dorsal inflexa
Oeste do Mediterrâneo

Cynoglossoideae

perenes com rizoma rastejante
núculas com ala dorsal inflexa
Leste do Mediterrâneo

folhas alternas

anuais ou perenes com rizoma delgado
núculas aladas, às vezes levemente gloquideadas ao longo da margem da ala
América do Norte

ervas (na maioria), arbustos (raramente)
gineceu elevado, comumente piramidall
núculas freq. aderidas ventralmente entre si,
freq. com gloquídeos

grandes ervas com rizoma robusto, engrossado
folhas aparentemente com venação paralela; núculas grandes, margens aladas
Ilhas Chatham
ervas a arbustos; folhas com nervura central proeminente
núculas gloquideadas
América do Sul
folhas ovadas/oblongo-ovadas
pedicelo delgado na frutificação, 0,8-1 mm de espessura, freq. fortemente reflexo
anel das núculas com duas fileiras de apêndices

Heterocaryinae

folhas lineares/linear-lanceoladas; pedicelo rígido na frutificação (quando presente),
1,5-2 mm de espessura, ereto a levemente recurvado
anel das núculas com uma fileira de apêndices

núculas nunca
desprendendo-se
Oeste da Ásia, Mediterrâneo

Rochelieae

anuais; cálice expandido na frutificação
núculas reduzidas a 1(-2), sem alas
perenes (raramente anuais) frequentemente com pleiocormos ou rizomas
pedicelo deflexo na frutificação, gineceu curto, piramidal, < 2-3 mm
Eurásia, Américas, Austrália

núculas comumente gloquideadas

núculas ca. 2 mm de comprimento, margem indistinta
pedicelo recurvado na frutificação , < 8 mm de comprimento
Monte Sinai ao longo do Iran, Cáucaso, Armênia até a Ásia Central

Rocheliinae

perenes; freq. com formato de travesseiro, rosetas vegetativas presentes durante a floração
gineceu largamente piramidal, quase plano, < 1mm; núculas aderidas ao centro da face adaxial
pedicelo ereto ou deflexo na frutificação; Eurásia

núculas desprendendo-se

anuais ou perenes; nunca em formato de travesseiro, rosetas vegetativas ausentes durante a floração
gineceu estreitamente piramidal; núculas ger. aderidas entre si praticamente ao longo
de todo o seu comprimento; pedicelo ger. ereto na frutificação; Hemisfério Norte
núculas ger. 1-2, retorcidas, nunca desprendendo-se
próximo do Leste até o Sul da Rússia, Espanha

Craniospermeae

núculas com ala dorsal inflexa (pseudoabertura)
escamas faucais ausentes
Leste da Ásia
perenes; rizoma engrossado, simpodial; folhas grandes, expandidas próximo à porção terminal do caule
inflorescência terminal do tipo boragóide de flores pêndulas; corola largamente campanulada, limbo porrecto, violeta-azul
anteras coerentes em torno do estilete

núculas pequenas
desprovidas de
gloquídeos

Leste da Ásia

Myosotideae

corola com prefloração valvar
núculas (obliquamente) tetraédricas
freq. estipitada, nunca com elaiossomo

perenes; estolões subterrâneos; folhas em densas rosetas; infl. elevada acima da roseta
flores campanuladas, infundibuliformes a hipocrateriformes, comumente azul ou rosa
Leste da Ásia (a maioria do Himalaia à China)
corola com prefloração contorta; núculas em forma de lentilha,
nunca estipitada, às vezes com elaiossomo
cosmopolita (especialmente Mediterrâneo e Nova Zelândia)
hábito e núculas assemelhados a Cynoglossum
Sul/Leste da África

Microulinae

gineceu quase plano
núculas comumente com pseudoabertura
Leste da Ásia
perenes, núculas eretas a horizontais, assemelhadas a Cynoglossum; folhas caulinares sésseis
pólen com duas formas de poro faltando um sulco transversal; pedicelos recurvados na frutificação
Oeste e Leste da América do Norte

Prof. Dr. Hartmut H. Hilger
Dipl. rer. nat. Theodor C. H. Cole
Dahlem Centre of Plant Sciences (DCPS)
Institute of Biology – Botany

perenes, núculas eretas a horizontais, assemelhadas a Cynoglossum; folhas caulinares pecioladas
pólen monoporado e com sulco transversal; pedicelos eretos na frutificação
Litoral Oeste da América do Norte

Amsinckiinae

Freie Universität Berlin
Altensteinstr. 6, D-14195 Berlin, Germany

perenes; corola grande
núculas grandes, subcirculares, adaxialmente quilhadas, depois brilhantes, eretas a horizontais, assemelhadas a Cynoglossum
Noroeste e Norte das Américas (Idaho)

Noroeste das Américas,
América do Norte (Idaho)

sépalas desiguais entre si durante a frutificação, 2-arqueadas na porção superior,
outras parcialmente fundidas, em uma das núculas, com 5–10 espinhos robustos cada
uma apresentando cerdas em formato de gancho; núculas ger. 2
anuais
núculas diminutas,
lobos do cálice ± iguais entre si na frutificação, se desiguais,
horizontalmente difusas
os superiores 2 >, livres entre si, não arqueados em uma das núculas,
sem espinhos mas com ganchos retos; núculas ger. 4

prin. América do Norte e
América do Sul a Oeste dos Andes
poucas alcançando a Austrália
(Plagiobothrys spp.)
algumas espécies com distribuição disjunta
entre as Américas do Norte e do Sul

cotilédones 2-lobados (nunca lobados em Plagiobothrys sect. Amsinckiopsis)
corola ger. laranaja a amarelo (branca Plagiobothrys sect. Amsinckiopsis)
cleistogenes –

Prof. Dr. Federico Selvi

perenes, folhas persistindo em uma roseta basal
corola freq. amarela, ger. apresentando heterostilia
núculas com sulco ventral subapical

Dept. Agrifood Production and Environmental Sciences (DISPAA)
Sect. Soil and Plant Sciences / Botany Lab.

University of Florence
P. le Cascine 28, 50144 Firenze, Italy

raízes pigmentadas de vermelho
flores bracteadas, cálice distinto da corola
gineceu maior que as núculas maduras, estilete persistente

Cynoglosseae

núculas
diminutas,
eretas

Prof. Dr. José Iranildo Miranda de Melo
Departamento de Biologia
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde

cotilédones
quase nunca
lobados
cleistogenes +

Universidade Estadual da Paraíba
58429-500, Campina Grande, Paraíba, Brasil
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• classificação inframiliar de Boraginaceae s.str. seguindo as recomendações do Boraginales Working Group
• árvore hipotética baseada em dados filogenéticos moleculares (2019); revisões de vários subgrupos em andamento
• filogenia geral baseada em Chacón et al. 2016
• nomes supragenéricos após Reveal 2011 ff. e Chacón et al. 2016
• contrária ao APG, mas em conformidade com APweb e outras fontes seminais, nós aqui reconhecemos várias famílias de Boraginales
• comprimento dos ramos deliberados, não expressando a atual escala de tempo
• os caracteres listados (baseados, em sua maioria, em Kubitzki K et al., FGVP Vol. 14 e Chacón J et al. 2016)
		
mas não necessariamente aplicados a todos os membros de um clado
• -aceae = família, -oideae = subfamília, -eae = tribo, -inae = subtribo
1
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cicatriz ger. acima do meio da núcula
inflorescência curta, retorcendo-se na frutificação
núculas ventralmente (adaxialmente) quilhadas

ervas efêmeras a perenes, nunca subarbustivas; nunca escabrosas
cicatriz no meio ou logo abaixo da núcula
infl. ger. alongada na frutificação; quilha da núcula nunca sulcada

anuais, raízes pigmentadas de vermelho
flores bracteadas, cálice basalmente sinssépalo, circunciso na frutificação
gineceu < núcula
anuais (raramente perenes)
núculas freq. heteromórficas, branco-tuberculadas, triangulares ou ovadas,
com margem arredondada ou aguda, angulosa a estreitamente alada

HILGER HH, COLE TCH, SELVI F, MELO JIM (2020) PÔSTER DA FILOGENIA DAS BORAGINACEAE

Amsinckiinae: árvore baseada em Hasenstab-Lehman & Simpson 2012 e Simpson et al. 2017, posição de
Oncaglossum e Ailuroglossum (tipo: Cynoglossum triste) incerto, mas provavelmente na base de Amsinckiinae
Boragininae: árvore baseada em Hilger et al. 2004
*Cynoglossinae: apenas parcialmente resolvida (atualmente em revisão) taxa parafiléticos núculas
ger. gloquideadas, exsertas (Solenanthus, Rindera) ou estames insertos e desprovidos de alas
(Cynoglossum, Lindelofia, Pardoglossum) a núculas extremamente aladas (Mattiastrum, Rindera)
Echiochiloideae: árvore baseada em Långström & Oxelman 2003
Lasiocaryeae: árvore baseada em Chacón et al. 2017
Lithospermeae: árvore baseada em Thomas et al. 2008
Lithosperminae/Echiinae: árvore baseada em Weigend et al. 2009
Megacaryon: posição baseada em Selvi et al. 2017
Omphalodeae: árvore baseada em Otero et al. 2014; Holstein et al. 2016
Pseudoheterocaryum e gêneros afins: árvore baseada em Saadati et al. 2017

núculas heteromórficas, 1-4/fruto
uma das núculas, quando madura, maior que as outras três
corola freq.
branca

Boraginales Working Group (2016)
Familial classification of the Boraginales. Taxon 65(3): 502-522
Chacón J et al. (2017) Phytotaxa 297(1): 1-14
Chacón J et al. (2016) Taxon 65(3): 523-546
Guilliams CM et al. (2017) Am J Bot 104(11): 1717-1728
Hasenstab-Lehman KE & Simpson MG (2012) Syst Bot 37(3): 738-757
Hilger HH et al. (2004) Ann Bot-London 94(1): 201-212
Holstein N et al. (2016) Phytotaxa 270(4): 231-251
Holstein N et al. (2016) Phytotaxa 288(2): 131-144
Khoshsokhan-Mozaffar M et al. (2018) Ann Bot Fennici 55: 293-308
Kubitzki K (ed) (2016) FGVP, Vol. 14, incl. Boraginales, Springer, HD/Berlin/NY
Långström E & Oxelman B (2003) Taxon 52(4): 725-735
Otero A et al. (2014) Phytotaxa 173(4): 241-277
Saadati N et al. (2017) Austr Syst Bot 30(1): 105-111
Selvi F et al. (2017) Syst Biodiv 15(6): 552-563
Simpson MG et al. (2017) Taxon 66(6): 1406-1420
Thomas D et al. 2008 Taxon 57(1): 79-97
Weigend M et al. (2009) Mol Phylogenet Evol 52(3): 755-768

anuais, casmógamas ou cleistógamas
núculas raramente heteromórficas, margens comumente
desprovidas de alas

Bothriosperminae
Leste da Ásia

anuais ou bianuais
Centro e Leste da Ásia (sub)tropical
núculas com apêndices cupulares dorsais, duplos, adaxiais nos frutos maduros

perenes
inflorescências compactas sobre grandes pedúnculos
Oeste da China
hábito e núculas
assemelhados a Cynoglossum (sem alas)

Eurásia

Cynoglossinae*
ervas (ger. grandes)
núculas ger. grandes
prin. na Europa,
Oeste da Ásia, África

Moltkiopsis 1
Lithodora
Halacsya 1
Paramoltkia 1
Aegonychon
Buglossoides
Glandora
Lithospermum
Ancistrocarya 1 ? n.i.
Arnebia
Stenosolenium 1 ? n.i.
Podonosma
Alkanna
Pontechium 1
Megacaryon 1
Echium
Echiostachys
Lobostemon
Cystostemon
Onosma
Maharanga

Thaumatocaryon

anuais; brácteas excedendo o cálice
anteras inseridas em diferentes alturas na parte inferior do tubo da corola
núculas suberetas com um bico agudo

Boragininae

Mairetis1

folhas em rosa basal laxa, opostas
cálice externamente sem tricomas uncinados
Sudoeste da América do Sul

núculas transversalmente reniformes,
com um anel basal delgado
região Turco-Iraniana

usually perennials
faucal scales large, conspicuous
nutlets relatively big
with internal basal elaiosome

Neatostema 1

Moritzia

rizomatozas
cimas ebracteadas, corola rotácea

núculas pequenas, heteromericarpos, (sem)alas

núculas uniformes (sem alas)

núculas pequenas

núculas assemelhadas a Cynoglossum ou aladas

núculas aladas planas a aladas recurvadas
núculas assemelhadas a Cynoglossum ou aladas,
ger. gloquideadas

Ulugbekia, Onosmodium etc.

Moltkia

folhas em densa roseta basal, alternas
cálice externamente com tricomas uncinados
América do Sul, sul da América Central

lobos da corola revolutos
escamas faucais dispostas em duas séries

incl.

Antiphytum
Cerinthe

perenes
corola azul, raramente amarela, tubular a urceolada, fauce glabra, sem apêndices faucais

Sericostoma

Ogastemma 1

plantas desprovidas de indumento; corola tubular, estreita, apresentando polinização com zumbido
núculas fundidas aos pares, enegrecidas
Europa, Noroeste africano até o Oeste asiático

corola na maioria amarela

incl.

Trachystemon 1
Brunnera
Phyllocara 1
Anchusa subgen. Buglossoides
Anchusa subgen. Buglossum
Hormuzakia
Gastrocotyle
Anchusa subgen. Buglossellum
Cynoglottis
Lycopsis
Anchusella
Anchusa subgen. Anchusa
Melanortocarya 1
Pulmonaria
Nonea
Symphytum
Pentaglottis 1
Borago
Chionocharis 1
Microcaryum 1
Lasiocaryum
Trichodesma
Caccinia
Memoremea 1

O. scorpioides

Asperugo 1
Anoplocaryum
Mertensia
Gyrocaryum 1
Iberodes
Omphalodes

"O. brassicifolia" etc.
O. verna, nitida etc.

s. str.

Mimophytum

"O. cardiophylla, aliena"

Myosotidium 1
S. berteroi, incl. Mapuchea
"Cyn. limense" etc.
+ Nesocaryum (1) n.i.

Selkirkia
Heterocaryum
Pseudoheterocaryum
Suchtelenia 1
Hackelia

incl.

Pseudolappula 1

syn.

Eritrichium

incl.

Lappula
Rochelia

Austrocynoglossum latifolium
Cynoglossum suaveolens
Lappula sinaica
Amblynotus rupestris
Lappula marginata

Lepechiniella I Mozaffran et al. 2013
Lepechiniella wendelboi, Saadati et al. 2017

incl.

Lappula sessiliflora
Lappula drobovii

Craniospermum
Brachybotrys 1
Trigonotis
Decalepidanthus

= Pseudomertensia

Myosotis

incl. Trigonocaryum

Afrotysonia
Microula

incl. Cynoglossum amplifolium

+ Adelocaryum ? n.i.
incl. Metaeritrichium, Actinocarya

Andersonglossum

Oncaglossum (1) n.i.
+ Ailuroglossum n.i.

Adelinia 1
Dasynotus 1
Harpagonella
Pectocarya
Amsinckia + Pl. sect. Amsinckiopsis

Plagiobothrys jonesii, kingii var. h.

Oreocarya
Eremocarya
Cryptantha 'Maritima' clade
Sonnea
Plagiobothrys s. str.
Greeneocharis
Johnstonella

Cryptantha 'Albidae' clade

Cryptantha s. str.
incl. Thyrocarpus
Nihon (= Omphalodes p.p.)

Bothriospermum
Antiotrema 1 ? n.i.
Lindelofia I (macrostyla)
Microparacaryum intermedium

Lepechiniella I, II

Cynoglossum I

Asian, Australian species

Paracynoglossum asperrimum

Paracaryum I
Paracaryum II
Cynoglossum II-V

s. l.

Trachelanthus, Rindera I
Mattiastrum I
s. str. + Mattiastrum

II

incl. Lindelofia II, III
Rindera II, Pardoglossum,
Solenanthus I, II

