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Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Froelichiella, Froelichiella grisea.
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DESCRIÇÃO

Erva ou subarbusto, perene, caule não suculento. Planta monoica com folhas opostas, esparsas, raramente adensadas na base
do caule, inteiras. Florescências pedunculadas, laxas ou densas, dicásios sem flores modificadas, flores bissexuais, bráctea e
bractéolas presentes, bractéolas sem crista dorsal. Flores membranáceas, tépalas 5, fundidas na base; androceu com 5 estames,
pseudoestaminódios presentes, filetes unilobados, fundidos em tubo estaminal, anteras monotecas, tubo estaminal livre do
perigônio; estigma multilobado (parecendo penicilado), estilete curto, ovário uniovulado. Semente vertical.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)
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Froelichiella grisea R.E.Fr.
Tem como sinônimo
basiônimo Gomphrena grisea Lopr.

DESCRIÇÃO

    Ervas, 0,2-0,4 m alt., ramos procumbentes ou eretos, indumentados, vilosos com tricomas simples. Folhas rosuladas na base
e opostas nos ramos, membranáceas, descolores, face abaxial esbranquiçada, face adaxial verde, lineares, oblongas, obovadas ou
clavadas, 2-2,5 x 0,5-1 cm, base truncada, ápice agudo ou obtuso, mucronado, face abaxial lanosa, adaxial glabra. Florescência
com paracládios espiciformes, 2,5-3 cm compr., pedunculados, pedúnculos 11-15 cm compr., vilosos. Flores acinzentadas com
tons avermelhados; bráctea e bractéolas iguais entre si, globosas, 5-5,2 mm compr., base truncada, margem inteira, ápice obtuso,
inteiro ou retuso, glabras; tépalas, elípticas, 8-9 mm compr., lanosas na base, tricomas simples; tubo estaminal e filetes ca. 6 mm
compr., prolongamento do tubo estaminal denteado na porção distal, filetes laterais acima do filete anterífero, denteados, filete
anterífero curto, anteras oblongas, 1-1,2 mm compr.; ovário elipsoide, ca. 0,3 mm compr., estilete curto e pouco diferenciado,
estigma bífido e penicelado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 37210, MBM, Goiás
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