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DROS

DROSERÁCEAS
FAMíLIA DA ORVALHINHA
Droseraceae * (Drosereae) Salisb., Parad , : 95. 1808, parto

INFLORESCÊNCIAS terminais ou axilares, em cimeiras espieiformes ou elicoidais, simples ou ramificadas, raramente flores solitárias; brácteas e bractéolas presentes ou não. FLORES
alvas,
róseas ou purpúreas, actinomorfas, hermafroditas,
pentâmeras (raro tetrâmeras ou mais); cálice persistente, com 5 (raro 4 ou 8) sépaIos livres ou variadamente
unidos; corola com 5 (raro 4 ou 8)
pétalos livres, imbricados; estames 4 a 20 (geralmente 5), os filetes livres ou raramente unidos na base, as anteras
extrorsas,
biloculares, longitudinalmente
rimosas; ovário súpero, unilocular, 3
ou 5-capelar, geralmente multiovulado; estiletes 3 ou 5, em geral
livres, raramente unidos, simples ou variadamente
ramificados.
te).

FRUTO cápsula loculicida (às vezes abrindo-se irregularmenSEMENTES geralmente numerosas, com embrião reto.

ERVAS freqüentemente
acaules. FOLHAS alternas, rosuladas
ou raro verti ciladas, sésseis ou pecioladas, com lâminas de forma
variada, às vezes modificadas em armadilhas para insetos (Dionaea
e Aldrovandra) ou com pêlos glandulosos irritáveis (Drosera e Drosophyllum); estipulas nulas ou presentes.
Área de dispersão - Família cosmopolita, constituída por 4 gêneros que habitam lugares arenosos úmidos e pantanosos. No Brasil ocorre apenas o gênero Drosera.
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