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INTRODUÇÃO GERAL 

Leguminosae Adans., de distribuição cosmopolita é considerada a terceira maior família 

dentre as angiospermas, com aproximadamente 727 gêneros e 19.325 espécies (Lewis et al., 2005). 

No Brasil, ocorrem 2.694 espécies de leguminosas distribuídas em 210 gêneros (Lima et al., 2010). 

Os representantes de Leguminosae variam quanto ao hábito desde grandes árvores a ervas 

diminutas e efêmeras, que podem ocupar diferentes ambientes desde floresta tropical úmida até 

desertos, havendo inclusive espécies aquáticas (Lewis, 1987).  

Os membros da família se destacam principalmente por sua importância econômica, pois, 

além de ser considerada a maior fonte de proteína vegetal com potencial para a alimentação 

humana, fornece matéria-prima para medicamentos e perfumes, madeiras nobres e combustível, 

temperos e óleos, sem contar os fins paisagísticos (Lewis, 1987; Polhill et al., 1981). Do ponto de 

vista forrageiro, alguns gêneros nativos são importantes na produção de feno ou pastejo direto 

(Lewis, 1987; Polhill et al., 1981). Utilizadas como cultivo de cobertura e como adubo verde, as 

forrageiras contribuem também para a prevenção da erosão, no controle das ervas daninhas e no 

aumento da fertilidade do solo (Shultze-Kraft et al., 1997). 

Algumas leguminosas são consideradas como as espécies economicamente mais importantes 

no mundo, além disso, geralmente constam como elemento principal de muitos tipos de vegetação. 

No entanto, apesar de sua importância econômica e ecológica, muitas espécies são pouco 

conhecidas cientificamente e/ou utilizadas comercialmente, sendo pouco exploradas fora de 

comunidades locais (Dickison, 1981; Lewis, 1987). 

Revisões taxonômicas são necessárias para que haja um entendimento das ligações 

evolucionárias entre as leguminosas neotropicais e as de outras regiões do globo, pois, em contraste 

com a grande diversidade de Leguminosae, muitos gêneros estão carentes de revisão e a taxonomia 

da família na América do Sul continua pouco conhecida (Lewis, 1987). 

Em termos taxonômicos Leguminosae é uma família monofilética dividida em três 

subfamílias: Caesalpinioideae, Mimosoideae e Papilionoideae; sendo as duas últimas monofiléticas 

(Kajita et al., 2001; Wojciechowski et al., 2004). A monofilia da família obtida em vários estudos 

filogenéticos é consistente com sinapomorfias morfológicas, como ovário unicarpelar súpero que dá 

origem a frutos do tipo legume ou derivados desse e placentação marginal ao longo da sutura 

adaxial (Kajita et al., 2001; Polhill, 1994).  

Papilionoideae tradicionalmente têm sido reconhecidas por características, agora, 

sinapomorfias da subfamília, como ausência de folhas bipinadas, pleurograma na semente e a 

presença de flor papilionada (Polhill, 1981b; Tucker, 2003). É considerada a subfamília mais 

derivada e representativa de Leguminosae com dois terços dos gêneros e espécies distribuídos em 

28 tribos (Kajita et al., 2001; Lewis et al., 2005; Wojciechowski et al., 2004).  
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Uma importante tribo de Papilionoideae é Dalbergieae cujo conceito taxonômico ampliado 

recentemente agrega representantes não apenas lenhosos (Polhill, 1981a), mas herbáceos (Lavin et 

al., 2001). Reconhecida como uma das tribos filogeneticamente mais basais de Papilionoideae, 

juntamente com Swartzieae, Sophoreae e Dipterygeae; Dalbergieae é polifilética, com gêneros 

misturados em séries de grupos monofiléticos (Pennington et al., 2001).  

Lima (1990) baseando-se em caracteres de fruto, sementes e plântulas sugere que Andira, 

Hymenolobium, Vatairea e Vataireopsis deveriam ser excluídos de Dalbergieae. Tal aspecto é 

confirmado em estudos filogenéticos (Pennington et al., 2001; Lavin et al., 2001). Lavin et al. 

(2001) utilizaram exaustiva amostragem taxonômica para delimitar um grupo monofilético 

informalmente chamado de “clado Dalbergioide”. Vatairea e Vataireopsis são então reunidos no 

clado Vataireoide (Pennington et al., 2001), enquato Andira e Hymenolobium juntamente com 

Amorphae são grupo irmão do clado Dalbergioide (Wojciechowski et al., 2004).  

Dalbergieae s.l. possui representantes antes posicionados nas tribos Aeschynomeneae, 

Dalbergieae e subtribo Bryinae de Desmodieae. Compreende 49 gêneros e cerca de 1325 espécies, 

incluindo espécies economicamente importantes na obtenção de madeira (Dalbergia, Pterocarpus), 

forragem (Stylosanthes) e culturas (Arachis). Apresenta como sinapomorfia além de caracteres 

moleculares, nódulos radiculares aeschynomenoides e está dividida em três subclados, que são 

Adesmia, Pterocarpus, e Dalbergia (Klitgaard & Lavin, 2005; Lavin et al., 2001).  

O clado Pterocarpus se diversificou há milhões de anos e apresenta 82% das espécies 

endêmicas no Novo Mundo, com Discolobium e Riedeliella representando gêneros sul americanos, 

distribuídos em florestas tropicais sazonais secas e que são grupos irmãos de clados de savanas e 

florestas tropicais que experimentaram uma ampla diversificação (Schrire et al., 2005).  

Na história taxonômica de Discolobium, foram estabelecidos 13 táxons, sendo 5 

infraespecíficos, e até o presente momento não há estudo taxonômico completo acerca do gênero, 

desse modo, visando conhecer a morfologia das espécies de Discolobium, o presente estudo teve 

por objetivos realizar uma revisão taxonômica, fornecendo chave de identificação, descrições, 

ilustrações, períodos de floração e frutificação e informação sobre distribuição geográfica das 

espécies. 
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Estudo taxonômico de Discolobium Benth. (Leguminosae: Papilionoideae: Dalbergieae) 

IANNY MARQUES NEVES1* & ÂNGELA LÚCIA BAGNATORI SARTORI2 

1 Programa de Pós Graduação em Biologia Vegetal, Departamento de Biologia, Fundação 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Caixa Postal 549, 79070–900, Campo Grande, MS, 
Brasil. * Autor para correspondência: iannymarques@gmail.com 

2 Departamento de Biologia, Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Caixa Postal 
549, 79070–900, Campo Grande, MS, Brasil. 

Discolobium figura como um grupo exclusivamente sul-americano, distribuído entre Brasil, 
Paraguai e Argentina. No presente trabalho foram examinados todos os táxons descritos e o 
reconhecimento foi baseado em caracteres vegetativos, reprodutivos e dados de distribuição 
geográfica. O Brasil conta com cinco espécies de Discolobium sendo D. tocantinum endêmico de 
Floresta Amazônica e D. hirtum de vegetação de caatinga. São propostas as sinonimizações de D. 
leptophyllum var. junceum, D. leptophyllum var. junceum fo. grandiflora e D. leptophyllum var. 
junceum fo. parviflora com D. junceum, além das sinonimizações de D. pulchellum var. major, D. 
pulchellum var. viscosissimum, D. elongatum e D. paucijugum com D. pulchellum. As ilustrações 
de D. leptophyllum e D. tocantinum são inéditas e os resultados incluem chave de identificação, 
descrições com comentários taxonômicos, dados fenológicos e de distribuição geográfica. 

PALAVRAS-CHAVE: anfíbia - Fabaceae - fruto discóide - sistemática vegetal. 
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Taxonomic Study of Discolobium Benth. (Leguminosae: Papilionoideae: Dalbergieae) 

IANNY MARQUES NEVES1* and ÂNGELA LÚCIA BAGNATORI SARTORI2 

1 Postgraduation Programme in Plant Biology, Department of Biology, Fundação Universidade 
Federal do Mato Grosso do Sul, PO Box 549, 79070–900, Campo Grande, MS, Brazil. * 
Corresponding author: iannymarques@gmail.com 

2 Department of Biology, Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, PO Box 549, 
79070–900, Campo Grande, MS, Brazil.  

Discolobium figure as a exclusively South American group distributed among Brazil, Paraguay and 
Argentina. In the present study all described taxa were analysed and the recognition was based on 
vegetatives reproductives and geographical data. Brazil has five species of Discolobium, being D. 
tocantinum endemic to the Amazon Rainforest and D. hirtum of semi-arid vegetation. We propose 
the synonymyzations of D. leptophyllum var. junceum, D. leptophyllum var. junceum fo. 
grandiflora and D. leptophyllum var. junceum fo. parviflora with D. junceum, in addition to 
synonymyzations of D. pulchellum var. major, D. pulchellum var. viscosissimum, D. elongatum and 
D. paucijugum with D. pulchellum. The illustrations of D. leptophyllum and D. tocantinum are 
inedit and the results include an identification key, descriptions with taxonomic comments, 
phenological data and geographical distribution. 

KEY-WORDS: amphibious - discoid fruit - Fabaceae - plant systematics. 
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INTRODUÇÃO 

Discolobium foi estabelecido por Bentham (1837), com base no fruto indeiscente alado 

unisseminado, inflorescência em racemo axilar, pétalas da quilha dorsalmente conatas, morfologia 

dos estames e presença de disco intraestaminal, como um dos integrantes da tribo Dalbergieae. 

Posteriormente, Bentham (1859) transferiu o gênero para a tribo Hedysareae, cuja circusncrição 

incluía legumes articulados indeiscentes na maturidade, e estabeleceu quatro espécies: D. 

leptophyllum Benth., D. psoraleifolium Benth., D. elongatum Benth. e D. hirtum Benth., além de 

ampliar a circunscrição de D. pulchellum Benth. já estabelecida em 1837. 

Discolobium junceum descrita por Micheli (1889) não foi reconhecida por Hassler (1910) 

que a propôs como uma variedade de D. leptophyllum. Segundo Hassler (1910), o procedimento de 

Micheli foi pautado em espécime único, reduzido e incompleto para o estabelecimento de D. 

junceum. Além desta mudança, Hassler descreveu duas formas e uma variedade, a saber: D. 

leptophyllum var. junceum f. parviflora Hassl., D. leptophyllum var. junceum f. grandiflora Hassl. e 

D. pulchellum var. viscosissimum Hassl.. 

Quase uma década após a descrição de D. junceum Micheli, Moore (1898) estabeleceu a 

variedade D. pulchellum var. major e Kuntze (1898) no mesmo ano descreveu D. paucijugum com 

base em espécime coletado por Harms, ambas muito semelhantes a D. pulchellum conforme relatos 

de Burkart (1939). A última espécie descrita para o gênero se trata de D. tocantinum Ducke que até 

o momento só tem registro de ocorrência no Pará, Brasil (Ducke, 1922). 

No estudo de Rudd (1981), Discolobium foi incluído na tribo Aeschynomeneae, sendo único 

gênero dentro da subtribo Discolobiinae, caracterizada por folhas imparipinadas, glândula 

translúcida ausente, flores pediceladas, corola papilionada, hipanto curto, cálice com um lábio 

vexilar, ovário estipitado e fruto com morfologia semelhante a disco. Ao longo da história 

taxonômica Discolobium foi posicionado em diferentes tribos: Dalbergieae, Hedysareae e 

Aeschynomeneae, entretanto estudos moleculares e confirmam seu posicionamento em Dalbergieae 

(Lavin et al., 2001; Wojciechowski et al., 2004).  

O nome Discolobium é em alusão ao fruto discóide, que se trata de um lomento com três 

artículos suborbiculares, espiraladamente torcidos (Barroso et al., 1999; Queiroz, 2009). O gênero 

emerge no subclado Pterocarpus do clado Dalbergioide como grupo irmão de Riedeliella Harms e 

ambos compartilham o fruto em forma de disco (Klitgaard & Lavin, 2005; Lavin et al,. 2001). 

Discolobium figura como um grupo exclusivamente sul-americano com espécies distribuídas 

no Brasil, Paraguai e Argentina (Klitgaard & Lavin, 2005; Rudd, 1981). A circunscrição dos táxons 

se sobrepõe quanto aos caracteres morfológicos o que contribui para equívocos de identificação.  

Até o presente, nenhum estudo taxonômico foi realizado com enfoque em todos os táxons de 

Discolobium, em consequência, existe uma lacuna no conhecimento a respeito da nomenclatura do 
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grupo, dos aspectos biológicos dos seus integrantes, bem como inexistem ilustrações, chave de 

identificação e informações precisas acerca da distribuição geográfica. Esses aspectos foram 

motivadores para a execução do estudo taxonômico de Discolobium apresentado a seguir. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi baseado na de espécimes de Discolobium oriundos da flora sul-americana 

depositados nos herbários BAB, BM, CGMS, COR, CPAP, CTES, EAC, ESA, F, G, HB, HRB, 

HUEFS, IBGE, ICN, INPA, K, LIL, LP, MBM, NY, P, R, RB, UFMT, US e W. Coletas adicionais 

foram realizadas sempre que possível. As siglas dos herbários citados estão de acordo com 

Holmgren & Holmgren (1998). Os espécimes coletados foram herborizados conforme padrões 

usuais e serão depositados no herbário CGMS (UFMS). 

Para a identificação das espécies foram utilizadas descrições originais de todos os táxons 

estabelecidos e quando possível, efetuada a comparação com material-tipo e/ou com a fotografia 

mesmo.  

As descrições incluíram a amplitude de variação morfológica observada nos espécimes 

examinados. A terminologia utilizada para indumento e morfologia das estruturas vegetativas e 

reprodutivas foi baseada em Font Quer (1953), Radford et al. (1974), Harris & Harris (1994), 

LAWG (1999) e Stearn (2004), das esculturas das asas em Stirton (1981). A classificação do hábito 

encontra-se de acordo com Guedes-Bruni et al. (2002). 

Os espécimes foram analisados em estereomicroscópio e as medições das estruturas 

morfológicas foram efetuadas com auxílio de paquímetro digital. As ilustrações foram 

confeccionadas através de material herborizado e/ou hidratado com o auxílio de câmara-clara 

acoplada a estereomicroscópio.  

Os caracteres relativos à coloração foram obtidos de material herborizado; medidas de flor e 

pedicelo foram tomadas de flores em pré-antese, enquanto medidas de peças florais foram obtidas a 

partir de botões em estádio de desenvolvimento adiantado a fim de garantir a integridade das peças 

florais analisadas. Informações sobre distribuição geográfica, período fértil e ambiente preferencial 

foram obtidas através de dados contidos nas etiquetas das exsicatas, bibliografia especializada e em 

observações de campo. A definição dos ambientes de ocorrência está de acordo com Unesco (1973). 

Para a confecção dos mapas de distribuição foi utilizado o software Diva-Gis 7.5; quando as 

coordenadas geográficas não foram disponibilizadas pelos coletores foram obtidas as dos 

municípios através de consulta ao Google Earth.  

As abreviações usadas neste estudos são: alt. = altura, ca. = cerca de, compr. = 

comprimento, diâm. = diâmetro, et al. = & colaboradores, fo. = forma, n.v. = não visto, s/d = sem 

data, s/l = sem localidade, syn. nov. = sinônimo(s) novo(s), var. = variedade.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Discolobium se distribui na América do Sul em áreas sazonal ou permanentemente 

inundadas, pântanos e ao longo de rios, em vegetação de Caatinga, Cerrado, Chaco e Pantanal. A 

ocorrência de D. hirtum, D. junceum, D. psoraleifolium e D. pulchellum possivelmente está 

associada a distribuição disjunta das florestas tropicais estacionais secas da América do Sul 

(Pennington et al., 2000), aspecto que corrobora os dados de Schrire et al. (2005); D. tocantinum é a 

única com distribuição restrita à Floresta Amazônica.  

 

CARACTERES TAXONÔMICOS 

Hábito – Os representantes de Discolobium são subarbustivos, com porte variável na maioria 

das espécies. São menores que 1,0 m de altura podento ter até 3,5 m de altura. Os ramos são 

cilíndricos, estriados longitudinalmente, com tricomas glandulares congestos a esparsos ou glabros. 

 Folha – As folhas são imparipinadas, com estípulas laterais persistentes ou caducas, pecíolo 

ventralmente canaliculado e ráquis sulcada. Os folíolos são opostos ou subopostos, com margem 

inteira, vinácea ou enegrecida, evidentes nos materiais herborizados de D. hirtum e D. leptophyllum. 

A forma dos folíolos varia de oblongos a elípticos na maioria das espécies. Varia de largo-elípticos, 

elípticos ou obovais em D. hirtum. Em D. leptophyllum são oblongo-lineares com folíolos terminais 

duas a três vezes maiores que os laterais. Nas demais espécies o tamanho entre folíolos é similar.  O 

ápice é arredondado, mucronulado, a base arredondada em D. hirtum, arredondada a aguda em D. 

junceum e aguda nas demais espécies. Os folíolos são geralmente glabrescentes na face adaxial e 

variam de seríceo ou esparso-seríceo na face abaxial em D. hirtum, D. junceum e D. leptophyllum, 

pubérulo em D. pulchellum ou esparso-canescente em D. tocantinum. Discolobium psoraleafolium 

apresenta variação no indumento de pubérulo a seríceo. Os folíolos podem ser concolores em D. 

pulchellum ou discolores nas demais espécies. A nervação é do tipo broquidódroma fraca em todas 

as espécies, exceto em D. leptophyllum, que apresenta nervação intramarginal (Fig. 3 B). 

Inflorescência – O tipo de inflorescência é o racemo simples, axilar. Todas as espécies de 

Discolobium possuem bráctea na base do pedicelo e duas bractéolas adpressas ao cálice. O eixo da 

inflorescência é variável no comprimento, sempre maior que as folhas; o menor com até 15 cm de 

comprimento em D. tocantinum e o maior com até 70 cm de comprimento em D. leptophyllum. As 

brácteas variam de lanceoladas (Fig. 6 C), ovado-lanceoladas (Figs. 1 C, 4 C) a lanceolato-lineares; 

com ápice agudo aristado em D. pulchellum e D. hirtum e acuminado em D. psoraleifolium. As 

bractéolas são lanceoladas ou lanceolato-lineares com cerca de 3,0 mm de comprimento, exceto em 

D. pulchellum, que pode atingir 4,5 mm de comprimento.  

Flor – As flores são pediceladas, com pedicelo medindo entre 0,5 e 1,0 cm de comprimento. 

O cálice é campanulado, com dois lacínios dorsais e três lacínios ventrais, variáveis na morfologia e 
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no grau de fusão, características relevantes na diferenciação das espécies. As flores são amarelas 

com nervuras vináceas em todas as pétalas. O vexilo apresenta unguícula canaliculada, varia de 

largo-oboval a suborbiculado na maioria das espécies e o ápice geralmente é obcordado, retuso 

apenas em D. leptophyllum e D. tocantinum. As pétalas da asa e da quilha obtusas no ápice, 

ungüiculadas na base e auriculadas. As asas apresentam esculturas lunares (Figs. 1 G, 2 G, 3 G, 4 G, 

5 G) em posições variáveis na face ventral; as pétalas da quilha são dorsalmente conatas. Os 

estames são diadelfos (Fig. 1 K), em duas falanges opostas, constituídas cada uma por quatro 

estames com o vexilar e o carenal livres, característica peculiar do gênero. O gineceu é estipitado 

com ovário espiralado (Fig. 1 L), ciliado em D. leptophyllum, D. psoraleifolium, D. junceum e D 

pulchellum, glabro nas demais. O estilete é filiforme, glabro e o estigma é clavado somente em D. 

junceum e puntiforme nas demais espécies. Todas as espécies apresentam disco anelar na base do 

gineceu.  

Fruto – O lomento é triarticulado, com artículos suborbiculares, espiraladamente torcidos, 

sendo o artículo mediano alado, unisseminado, com venação reticulada elevada, ala lateral, margem 

não corrugada em D. junceum (Fig. 2 M), corrugada nas demais espécies (Fig. 3 M) e sinuada 

apenas em D. pulchellum (Fig. 5 M), não sinuada nas demais espécies (Figs. 1 M, 2 M, 3 M). 

Cálice, estames e estilete persistentes. Semente reniforme, lisa, de coloração uniforme ou com arcos 

transversais pretos em D. leptophyllum.  

 

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS ESPÉCIES DE DISCOLOBIUM BENTH. 

1a. Margem dos folíolos de coloração avermelhada a enegrecida no material herborizado. ....... 2 

1b. Margem dos folíolos de mesma coloração do limbo no material herborizado. ...................... 3 

2a. Folíolos largo-elípticos, elípticos ou obovais, terminal e laterais de tamanho similar 

1. Discolobium hirtum 

2b. Folíolos oblongo-lineares, terminal duas a três vezes maiores que os laterais 

3. Discolobium leptophyllum 

3a. Folíolos com nervuras secundárias emersas na face abaxial. .................................................. 4 

3b. Folíolos com nervuras secundárias imersas na face abaxial. .................................................. 5 

4a. Cálice com lacínios dorsais arredondados quase totalmente fundidos e ventrais agudos a 

ligeiramente acuminados; folíolos sempre maiores que 14 mm de comprimento 

4. Discolobium psoraleifolium 

4b. Cálice com lacínios dorsais obtusos com pequena expansão dorsal no ápice e lacínios ventrais 

laterais agudos e central arredondado; folíolos sempre menores que 14 mm de comprimento. 

2. Discolobium junceum 
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5a. Folíolos concolores, cálice com lacínios dorsais obtusos, fundidos em cerca de 4/5 do 

comprimento e lacínios ventrais agudos, fundidos em cerca de 1/2 do comprimento. 

5. Discolobium pulchellum 

5b. Folíolos discolores, cálice com lacínios dorsais arredondados, lacínios ventrais acuminados, 

lacínios dorsais e ventrais fundidos em cerca de 3/4 do comprimento.  
6. Discolobium tocantinum 

 

TRATAMENTO TAXONÔMICO 

DISCOLOBIUM Benth. Comm. Legum. Gen. 41–42. 1837. 

Espécie-tipo: D. pulchellum Benth. 

Subarbusto, caule cilíndrico, longitudinalmente estriado; folhas imparipinadas, estípulas laterais, 

folíolos opostos ou subopostos, concolores ou discolores, nervação broquidódroma fraca ou 

intramarginal, estipelas ausentes. Inflorescência axilar, em racemo, eixo longitudinalmente estriado; 

flores pediceladas, 1 bráctea na base do pedicelo, 2 bractéolas adpressas ao cálice; cálice 

campanulado, gamossépalo, 2 lacínios dorsais, 3 lacínios ventrais; corola glabra, amarela com 

nervuras vináceas, vexilo com unguícula canaliculada, pétalas da asa e da quilha  obtusas no ápice, 

na base ungüiculadas, auriculadas, pétalas da quilha dorsalmente conatas; 10 estames,  diadelfos, 

1+4+1+4, heterandros, filetes glabros, anteras introrsas, elípticas ou ovais, dorsifixas, deiscência 

longitudinal; disco anelar na base do gineceu, ovário estipitado, espiralado, 3-ovulado, estilete 

filiforme, glabro, incurvo, estigma puntiforme ou clavado. Fruto lomento, 3-articulado, artículo 

mediano alado, unisseminado, região seminífera central, reticulado evidente, ala lateral, margem 

corrugada, raro não corrugada (D. junceum), não sinuada, raro sinuada (D. pulchellum), semente 

reniforme, lisa, com coloração uniforme, raro com arcos transversais negros (D. leptophyllum) 

cálice, estames, estilete persistentes. 

 

1. DISCOLOBIUM HIRTUM Benth. (Figs. 1 e 7)  

Fl. Bras. 15(1): 73–74. 1859. Tipos: BRASIL, Bahia, próximo de Juazeiro s/d, Martius s/n 

(fotografia M!); BRASIL, Piauí, próximo a cidade de Oeiras, s/d, Martius 2493 e 2473 (fotografia 

M!) BRASIL, Bahia, Serra Jacobina, 1837, Blanchet 2692 (fotografia do parátipo K!). 

Subarbusto ereto, ca. 1,5 m de alt., caule vináceo, hirsuto, tricomas glandulares congestos; folha 

4,5–8,0 cm compr., pecíolo 1,5–2,0 cm compr., hirsuto com tricomas glandulares esparsos, 

ventralmente canaliculado, ráquis sulcada, peciólulo ca. 1,0 mm compr., velutino, estípulas laterais, 

6,0–7,0 mm compr., persistentes, lineares, ápice agudo, aristado, base truncada, hirsutas com 

tricomas glandulares; folíolos (7–)9–13(–15), largo-elípticos, elípicos ou obovais, ápice 

arredondado, mucronulado, base arredondada, opostos ou subopostos, margem inteira avermelhada 
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a enegrecida com tricomas, folíolos terminais e laterais 5,0–12,5 x 3,5–6,5 mm, discolores, 

nervação broquidódroma fraca, face adaxial glabra, face abaxial esparso a adpresso-serícea, 

tricomas glandulares enegrecidos, semelhantes a pontos escuros na lâmina foliolar, nervura 

principal emersa na face abaxial da folha, densopilosa; inflorescência 10,0–30,0 cm compr., eixo 

hirsuto, tricomas glandulares congestos, ausência de flores na base, flores esparsas na porção média 

e congestas no ápice; brácteas ca. 3,0 mm compr., ovado-lanceoladas, margens verde, ápice agudo, 

aristado, base truncada, externamente hirsutas, tricomas glandulares esparsos; flores 2,4–2,6 cm 

compr., pedicelo 0,8–1,0 cm compr., hirsuto, tricomas glandulares esparsos no ápice; bractéolas ca. 

3,0 mm compr., lanceolato-lineares, ápice agudo, base truncada, seríceas a velutinas com tricomas 

glandulares esparsos; cálice 6,2 mm compr., externamente esparso-seríceo, internamente glabro, 

lacínios dorsais obtusos, fundidos em 5/6 do compr, lacínios ventrais com ápice agudo a 

ligeiramente acuminado fundidos em 1/2 do compr.; vexilo largo oboval, ápice ligeiramente 

obcordado, base unguiculada, 7,9 x 7,5 mm, unguícula 1,4 mm compr.; asas obovais 8,2 x 3,8 mm, 

unguícula 1,7 mm compr., esculturas lunares da porção basal até média distal na face ventral; 

pétalas da quilha obovais 6,8 x 3,3 mm, unguícula 1,6 mm compr.; estames 5,2–6,3 mm compr., 

antera elíptica, 1,1 x 0,8 mm; gineceu 6,6 mm compr., ovário 1,7 mm compr., glabro, estipe 0,9 mm 

compr., glabro, estilete 4,0 mm compr., estigma puntiforme. Fruto com região seminífera congesto 

tuberculada na margem ou esparso tuberculada na superfície, não tuberculada na porção central; 

disco superior 4,5–8,0 mm diâm., disco intermediário 14,0–19,0 mm diâm., disco inferior 6,5–8,0 

mm diâm. 

 

Distribuição e habitat: Ocorre apenas no Brasil na região Nordeste, nos estados da Bahia, Ceará, 

Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte em áreas alagadas, lagoas temporárias ou outros corpos 

d’água em floresta espinhosa mista decidual ou sempre-verde com suculentas.  

 

Fenologia: Floresce de novembro a junho e frutifica de fevereiro a junho.  

 

Taxonomia: Discolobium hirtum é prontamente identificada pelo número (7–)9–13(–15) e forma 

dos folíolos, variáveis de largo-elípticos, elípticos ou obovais, margem dos folíolos avermelhada a 

enegrecida e face abaxial com pontos escurecidos no material herborizado, formados pela base de 

tricomas glandulares.  

 

Espécimes examinados: BRASIL. BAHIA : Bom Jesus da Lapa, a cerca de 10 Km ao norte de 

Bom Jesus da Lapa na estrada para Ibotirama, 09.II.2000, L. P. de Queiróz et al. 5757 (HRB, 

HUEFS); Guanambi, Rod. BR 122, 3–5 Km sul de Guanambi, 15.I.1997, G. Hatschbach 65804 (K, 
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MBM, R, W); Iaçu, Fazenda Suibra, 18 Km a leste da cidade, 13.III.1985, L. R. Noblick 3662 

(HUEFS, K); Ibotirama, Rod. BR 242, 01.II.1978, A. Fernandes & F. J. A. Matos s.n. (EAC 3726); 

Morpará, a 20 Km de Morpará, Lagoa Redonda, 23.I.2001, M. L. Guedes & D. Paulo Filho 7853 

(HUEFS); Riacho de Santana, a cerca de 24 Km a leste de Bom Jesus da Lapa na estrada para 

Caetité, 12.II.2000, L. P. de Queiróz et al. 5916 (HUEFS); CEARÁ: s/l, Caminho Carnaúbas, 

03.V.1910, A. Lofgren 708 (R); Aiuaba, Distrito Barra Aiuaba, 17.IV.1980, P. Martins & M. A. 

Figueiredo s.n. (EAC 8334); Aiuaba, Lagoa do Rosio, Estação Ecológica, 28.IV.1981, P. Martins 

s.n. (EAC 10159, HUEFS 141614); Caridade, Lagoa Contendas, 08.III.2009, A. B. Tabosa 13 

(EAC); Caridade, Lagoa Contendas, 21.VI.2008, D. J. L. Sousa et al. 07 (EAC); Cratéus, 

21.IV.1978, A. Fernandes & F. J. A. Matos s.n. (EAC 3773); Ipu, 12 Km de Ipu em direção a 

Ipueiras, 19.III.2002, V. C. Souza et al. 28737 (ESA); Quixadá, Fazenda Iracema, 02.IV.1976, A. 

Fernandes s.n. (EAC 2710); Santa Quitéria, entre os municípios de Santa Quitéria e Tamboril, 

16.IV.1980, A. Fernandes & E. Nunes s.n. (EAC 8378); Sobral, Fazenda Iracema, 01.V.2001, A. 

Fernandes s.n. (EAC 30721); Sobral, Fazenda Iracema, 07.IV.2000, A. Fernandes s.n. (EAC 

29049, HUEFS 141613); Sobral, Fazenda Iracema, 16.IV.1976, A. Fernandes s.n. (EAC 2730); 

Sobral, Fazenda Iracema, Rod. Santa Quitéria - Sobral, 16.VI.1995, A. Fernandes s.n. (EAC 

22960); Tauá, Cachoeirinha, 27.IV.1981, E. Nunes & M. A. Figueiredo s.n. (EAC 10077, HUEFS 

141615); PARAÍBA: Sousa, 03.III.1996, P. C. Gadelha Neto 332 (HUEFS); PIAUÍ: Arredores da 

Serra do Cavalheiro, 08.V.1979, A. Fernandes s.n. (EAC 6172); Picos, 05.XI.1984, A. Fernandes & 

F. J. A. Matos s.n. (EAC 13952, HUEFS 141616); Picos, A 8 Km da cidade, 27.II.1980, P. Martins 

s.n. (EAC 8094); Picos, Rod. BR 316, 02.V.1978, A. Fernandes & F. J. A. Matos s.n. (EAC 3873); 

São João do Piauí, 04.IV.1995, F. G. Alcoforado Filho & J. H. de Carvalho 483 (K); RIO 

GRANDE DO NORTE: Santa Maria 17.VI.1976, A. Fernandes & F. J. A. Matos s.n. (EAC 2802). 

 

2. DISCOLOBIUM JUNCEUM Micheli (Figs. 2 e 7) 

Mém. Soc. Phys. Genève 30(7): 80–81. 1889. Tabula XXIV Mém. Soc. Phys. Genève 30(7), 1889.  

Tipo: PARAGUAI, 1878-1884, Balansa 3089 (fotografia do holótipo F!).  

= Discolobium leptophyllum var. junceum (Micheli) Hassl. syn. nov., Trab. Mus. Farm. Fac. 

Cienc. Med. Buenos Aires 21:68. 1909.  

= Discolobium leptophyllum var. junceum f. grandiflora Hassl. syn. nov., Repert. Spec. Nov. 

Regni Veg. 8:126. 1910. Tipo: PARAGUAI, Pilar, Loma Clavel, Gran Chaco, s/d, E. Hassler 2579 

(LIL!; fotografias G!,NY!, P!, US!, W!).  

= Discolobium leptophyllum var. junceum f. parviflora Hassl. syn. nov., Repert. Spec. Nov. 

Regni Veg. 8:126. 1910. Tipo: s/l, campo úmido em região inferior do curso do Rio Pilcomayo, 

Rojas 380 (n.v). 
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Subarbusto ereto, ca. 0,6–0,8 m de alt., caule castanho, subglabro a seríceo, base glabra, tricomas 

glandulares ausentes; folhas raras 3,0–6,5 cm compr., pecíolo 1,5–2 cm compr., seríceo, 

ventralmente canaliculado, ráquis sulcada, peciólulo 1,2–1,8 mm compr., velutino, base 

horizontalmente não sulcada, estípulas laterais ca. 3,0 mm compr., persistentes, lineares ou linear-

triangulares, ápice agudo, base truncada, hirsutas, tricomas glandulares esparsos; folíolos 3(–5) 

elípticos ou oblongos, ápice arredondado, mucronulado, base aguda a arredondada, opostos ou 

subopostos, 5–12,5 x 3,5–6,5 mm, discolores, nervação broquidódroma fraca, face adaxial glabra, 

face abaxial esparso a adpresso-serícea, tricomas glandulares ausentes, nervuras principal e 

secundárias emersas na face abaxial da folha, nervura principal densopilosa; inflorescência 35–55 

cm compr., eixo esparso-seríceo, flores presentes na porção distal do eixo; brácteas ca. 3,0 mm 

compr., ovado-lanceoladas, margens verdes, ápice agudo, base truncada, externamente esparso-

serícea; flores ca.1,5 cm compr., pedicelo ca. 0,6 cm compr., seríceo, tricomas glandulares ausentes; 

bractéolas 2,0–2,6 mm compr., lanceolato-lineares a triangulares, ápice agudo, base truncada, 

esparso-seríceas, tricomas glandulares ausentes; cálice 6,4 mm compr., externamente esparso-

seríceo, internamente glabro, lacínios dorsais obtusos, fundidos em 5/6 do compr., ápice 

dorsalmente expandido, lacínios ventrais laterais com ápice agudo e central com ápice arredondado, 

fundidos em 1/2 do compr.; vexilo suborbicular, ápice obcordado, base unguiculada, 7,5 x 7,6 mm, 

unguícula 1,4 mm compr.; asas obovais 7,2 x 3,5 mm, unguícula 1,3 mm compr., esculturas lunares 

da em toda a porção média na face ventral, dobras na porção média na face dorsal; pétalas da quilha 

obovais 5,00 x 2,7 mm, unguícula 1,4 mm compr., dobra na região da unguícula oposta a aurícula; 

estames 4,7–6,3 mm compr., antera elíptica, 0,9 x 0,4 mm; gineceu 6,7 mm compr., ovário 1,7 mm 

compr., ciliado, estipe 1,0 mm compr., ciliado na porção distal, estilete 4,0 mm compr., glabro, 

estigma clavado. Fruto com região seminífera esparso a densamente tuberculada na margem; disco 

superior 3,0–7,0 mm diâm., às vezes rudimentar; disco intermediário 15,0–19,0 mm diâm., disco 

inferior 7,5–12,5 mm diâm. 

 

Distribuição e habitat: Discolobium junceum ocorre na Argentina, nas províncias de Corrientes e 

Formosa e no Paraguai nos departamentos de Misiones, Pilar e Presidente Hayes em áreas alagáveis 

com vegetação herbácea de altura média com sinúsia arbórea sempre-verde e vegetação herbácea de 

altura média praticamente sem sinúsia lenhosa, seca ou inundada na maior parte do ano. 

 

Fenologia: Floresce de janeiro a maio e frutifica de fevereiro a maio.  
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Taxonomia: Esta espécie é caracterizada pelas folhas geralmente 3-folioladas e raro 5-folioldas, 

folíolos elípticos ou oblongos, cálice com lacínios dorsais obtusos com pequena expansão dorsal no 

ápice e lacínios ventrais laterais com ápice agudo e central com ápice arredondado. 

Burkart (1939) propôs a sinonimização de D. junceum e D. leptophyllum var. junceum com 

D. leptophyllum, baseado no material tipo, coleta de Balansa 3089 que aparenta ter folha 1-

foliolada. Contudo D. junceum apresenta folhas trifolioladas conforme cicatriz deixada pela queda 

dos folíolos, além de folíolos menores de 1,0 cm de comprimento, características não condizentes 

com a circunscrição de D. leptophyllum. Neste estudo D. junceum é considerado como táxon 

distinto, com folhas 3-folioladas, raro 5-folioladas, nervação broquidódroma fraca e nervuras 

principal e secundárias emersas na face abaxial.  

Também propomos a sinonimização de D. leptophyllum var. junceum com D junceum, pois 

acredita-se que Hassler tenha cometido um equívoco ao considerar D. junceum como uma variedade 

de D. leptophyllum, visto as diferenças supracitadas na nervação e no comprimento dos folíolos 

terminais desses táxons. 

Após análise do material tipo de D leptophyllum var. junceum f. grandiflora  verificamos 

que a morfologia e o número dos folíolos contempla a circunscrição de D. junceum, o que nos  

motivou a propor a sinonimizaçao da forma supracitada. 

Em relação a D. leptophyllum var. junceum f. parviflora, as características distintivas de 

acordo com a descrição original são a forma da bractéola e as medidas das peças florais em 

amplitude de milímetros, caracteres esses que se sobrepõem ao dos táxons supracitados, e portanto 

não foram considerados como consistentes para a manutenção de D. leptphyllum var. junceum f. 

parviflora. Adicionalmente, para descrever a forma parviflora, Hassler (1910) utilizou-se de um 

espécime antes citado na descrição de D. leptophyllum var. junceum, o que gerou inconsistência na 

categoria infraespecífica por ele proposta. 

 

Espécimes examinados: ARGENTINA. CORRIENTES: San Luis del Palmar, Rota 5, a 18 Km de 

San Luis del Palmar, 02.XI.1979, R. Vanni et al. 106 (LIL); FORMOSA: s/l, s/d, C. Spegazzini 

10155 (LIL); s/l, dd.mm.1918, P. Jórgensen 2691 (LIL); Pilcomayo, Parque Nacional de 

Pilcomayo, 09.XI.1991, R. H. Fortunato et al. 2010 (INTA); Pilcomayo, Ruta 11 Km 101, 

29.XI.1947, I. Morel 4268 (LIL); MISIONES: Capital, Posadas, Arroio Zaimán, 24.XI.1993, I. 

Lirussi & A. Cardoso 531 (INTA). PARAGUAI. s/l, 05.II.1945, T. Rojas 12521 (LIL); s/l, 

Estancia Loma Porá, Chaco, dd.V.1917, T. Rojas 2890 (LIL); MISIONES: Santiago, Estancia La 

Soledad, 21.X.1959, T. M. Pedersen 5182 (P); PRESIDENTE HAYES: Pozo Colorado - Asunción, 

104 Km de Pozo Colorado, 19.XI.1993, E. M. Zardini & L. Guerrero 37566 (INTA). 
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3. DISCOLOBIUM LEPTOPHYLLUM Benth. (Figs. 3 e 7) 

Fl. Bras. 15(1): 72. 1859. Tipo: BRASIL central, Salinas, V.1844, M. A. Weddell 2162 (fotografia 

do holótipo P!). 

Subarbusto ereto, 0,6–2,0 m de alt., caule pardacento ou marrom escuro, pubescente, ápice velutino, 

tricomas hirsuto-hirtelo glandulares esparsos; folha 9,0–18,0 cm compr., pecíolo 2,0–3,0 cm 

compr., esparso-seríceo, tricomas glandulares esparsos, ventralmente canaliculado, ráquis sulcada, 

peciólulo ca. 2,0 mm compr., velutino, base horizontalmente sulcada, estípulas laterais, ca. 4,5 mm 

compr., caducas, raro persistentes, lanceoladas, ápice agudo, aristado, base truncada, seríceas, com 

tricomas na margem; folíolos (1–3–)5–9(–11), raro folíolo único, quando presente localizado na 

base do ramo, oblongo-lineares, margem inteira avermelhada a enegrecida com nervura coletora 

proeminente, ápice arredondado, mucronulado, base aguda, opostos, folíolos terminais duas a três 

vezes maior que os laterais, terminal (5,5–)8(–14) x 0,5 cm, laterais 4,0 x 0,3 cm, discolores, 

nervação intramarginal, face adaxial glabra, face abaxial pubérula a serícea, tricomas glandulares 

ausentes, nervura principal emersa na face abaxial da folha, densopilosa; inflorescência 20,0–70,0 

cm compr., eixo hirsuto glanduloso, ausência de flores na base, esparsas na região intermediária e 

congestas no ápice; bráctea ca. 5,0 mm compr., ovado-lanceolada, ápice agudo, base truncada, 

externamente pubescente, tricomas glandulares esparsos; flores ca. 2,5 cm compr., pedicelo ca. 0,5 

cm compr., hirsuto, tricomas glandulares apicalmente esparsos; bractéolas ca. 2,5 mm compr., 

lanceoladas, margens vináceas, ápice agudo, base truncada, externamente seríceas, tricomas na 

margem; cálice 7,6 mm compr., externamente esparso-seríceo, internamente glabro, lacínios dorsais 

arredondados, fundidos em 4/5 do compr., lacínios ventrais agudos, fundidos em 1/2 do compr.; 

vexilo oboval, ápice retuso, base unguiculada, 9,9 x 7,6 mm, unguícula 2,8 mm compr.; asas 

obovais 9,2 x 3,6 mm, unguícula 2,9 mm compr., dobra na região da unguícula oposta a aurícula, 

esculturas lunares por toda  porção média na região ventral da pétala; pétalas da quilha obovais 8,0 

x 3,3 mm, unguícula 2,9 mm compr.; estames 6,4–7,0 mm compr., antera elíptica ou oval, 1,7 x 0,9 

mm; gineceu 8,6 mm compr., ovário 2,5 mm compr., ciliado, estipe 1,0 mm compr., glabro, estilete 

5,1 mm compr., estigma puntiforme. Fruto com região seminífera esparso tuberculada na margem; 

disco superior 4,3–7,2 mm diâm., disco intermediário 13,0–20,0 mm diâm., disco inferior 6,0–8,2 

mm diâm. 

 

Distribuição e habitat: Discolobium leptophyllum no Brasil ocorre na região Centro-Oeste, nos 

estados do Mato Grosso e norte de Mato Grosso do Sul, comumente registrada no Pantanal em 

áreas alagáveis de vegetação herbácea alta; vegetação herbácea de altura média com sinúsia arbórea 

sempre-verde; vegetação tropical herbácea com palmeiras; vegetação herbácea alta, com sinúsia 
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arbórea esparsa, com ou sem arbustos; vegetação herbácea de altura média praticamente sem sinúsia 

lenhosa, seca ou inundada na maior parte do ano e borda de corpos d’água.  

 

Fenologia: Floresce de janeiro a maio e frutifica de fevereiro a maio.  

 

Taxonomia: Esta espécie distingue-se das demais pelas folhas até 11-folioladas, pelos folíolos 

oblongo-lineares com margem inteira avermelhada a enegrecida, folíolos terminais duas a três vezes 

maiores que os laterais, folíolo terminal com até 14 cm de comprimento, bractéolas com margens 

vináceas e estigma clavado. 

De acordo com a descrição original, D. leptophyllum apresenta folhas 1–3-folioladas, e o 

material tipo apenas um folíolo. Na análise de maior número de materiais verificamos que folha 1-

foliolada é rara e quando presente encontra-se posicionado na base dos ramos, as folhas dos 

espécimes analisados geralmente apresentam 5–11-folioladas. O aspecto da folha encontrada no 

holótipo deve-se à queda dos folíolos laterais, muito comum em D. leptophyllum e também em D. 

junceum, o que provavelmente levou a sinonimização destas espécies por Burkart (1939), não aceita 

no presente estudo. 

Discolobium leptophyllum se diferencia facilmente pelos folíolos com nervação 

intramarginal, margem avermelhada a enegrecida e terminais sempre maiores que 5 cm de 

comprimento ao passo que Discolobium junceum apresenta nervação broquidódroma fraca e 

folíolos nunca maiores que 1,2 cm de comprimento.  

 

Espécimes examinados: BRASIL. MATO GROSSO DO SUL: Coxim, Fazenda Santa Rosa, 

Pantanal no leste do Paiaguás, 26.II.1987, A. Pott 2575 (CPAP); MATO GROSSO: Cuiabá, Rod. 

BR 364 próximo ao córrego Pindaival, 11.II.1975, W. R. Anderson 11336 (HB, MBM); Luciara, 

19.III.1997, V. C. Souza et al. 14595 (UFMT); Poconé, 21.X.1991, M. Schessl 5256 (UFMT); 

Poconé, Rod. Transpantaneira, 13.V.1981, C. J. da Silva 295 (UFMT); Poconé, Transpantaneira, 

Estrada MT 060 Km 10, Pantanal, 27.II.1996, V. J. Pott et al. 2978 (CPAP); São Félix do Araguaia, 

Estrada São Félix do Araguaia - Alto Boa Vista, Fazenda Agropasa, 15.III.1997, V. C. Souza et al. 

14139 (ESA); Rio Culuene, 16.I.1948, M. Victorino 22 (R). 

 

4. DISCOLOBIUM PSORALEIFOLIUM Benth. (Figs. 4 e 8) 

Fl. Bras. 15(1): 72–73. 1859. Tipo: BRASIL, s/d, A. de Saint-Hilaire 2561 (lectótipo aqui designado 

P! (fotografia), isolectótipo K! (fotografia)).  

Subarbusto ereto, 0,4–1,8 m alt., caule castanho, subglabro a seríceo, base glabra, tricomas 

glandulares esparsos; folha 6,5–13,0 cm compr., pecíolo 2,0–5,0 cm compr., subglabro a adpresso-
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seríceo, ventralmente canaliculado, ráquis sulcada; folíolos 5–13, oblongo-lineares ou elípticos, 

ápice arredondado, mucronulado, base aguda, opostos ou subopostos, peciólulo 1,4–2,5 mm compr., 

velutino, estípulas laterais, ca. 4,0 mm compr., persistentes, lanceoladas a lanceolato-lineares, ápice 

acuminado, base truncada, glabras a seríceas, folíolos terminais ligeiramente maiores que os laterais 

(ca. 0,5 cm compr.) 15,0–40,0 x 2,0–7,5 mm, discolores, nervação broquidódroma fraca, face 

adaxial glabra, face abaxial esparso a adpresso-serícea, tricomas glandulares ausentes, nervura 

principal e secundárias emersas na face abaxial da folha, nervura principal densopilosa; 

inflorescência 30,0–50,0 cm compr., eixo seríceo, ápice velutino, tricomas glandulares ausentes, 

ausência de flores na base, flores esparsas na porção média e congestas no ápice; brácteas 2,0–3,5 

mm compr., ovado-lanceoladas a lanceolato-lineares, margens verdes, ápice acuminado, base 

truncada, externamente seríceas; flores 18,0–22,0 mm compr., pedicelo 0,5–1,0 cm compr., hirsuto, 

tricomas glandulares apicalmente esparsos; bractéolas ca. 3,0 mm compr., lanceoladas a lanceolato-

lineares, ápice agudo, base truncada, seríceas, tricomas glandulares ausentes; cálice 5,38 mm 

compr., externamente esparso-seríceo, internamente glabro, lacínios dorsais arredondados, quase 

totalmente fundidos, lacínios ventrais agudos a ligeiramente acuminados, fundidos em 3/5 do 

compr.; vexilo suborbicular, ápice obcordado, base unguiculada, 7,3 x 7,7 mm, unguícula 1,3 mm 

compr.; asas obovais, 7,1 x 3,6 mm, unguícula 1,6 mm compr., às vezes dobra da porção média da 

pétala até a base da aurícula, esculturas lunares da porção basal até média distal na face ventral; 

pétalas da quilha obovais, 5,8 x 3,1 mm, unguícula 1,6 mm compr., porção distal arredondada 

dilatada, dobra na região da unguícula oposta à aurícula; estames 4,5–4,9 mm compr., antera 

elíptica, 0,9 x 0,6 mm; gineceu 5,8 mm compr., ovário 1,6 mm compr., ciliado, estipe 1,1 mm 

compr., ciliado, estilete 3,1 mm compr., estigma puntiforme. Fruto com região seminífera esparso a 

densamente tuberculada na margem; disco superior 6,0–7,5 mm diâm., disco intermediário 15,0–

20,0 mm diâm., disco inferior 8,0–10,0 mm diâm. 

 

Distribuição e habitat: Ocorre na Argentina nas províncias de Corrientes, Formosa e Misiones e no 

Brasil apenas no Rio Grande do Sul, em áreas alagáveis de vegetação herbácea alta com sinúsia 

arbórea esparsa, com ou sem arbustos; vegetação herbácea de altura média, praticamente sem 

sinúsia lenhosa, seca ou inundada na maior parte do ano; vegetação herbácea de altura média com 

sinúsia arbórea sempre-verde e margens de rios ou corpos d’água. 

 

Fenologia: Floresce de setembro a abril e frutifica de setembro a março.  

 

Taxonomia: Discolobium psoraleifolium distingue-se das demais espécies pelos folíolos oblongo-

lineares ou elípticos, e pela morfologia dos lacínios do cálice, sendo os dorsais arredondados quase 
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totalmente fundidos e os ventrais de agudos a ligeiramente acuminados, fundidos em 3/5 do 

comprimento. Os folíolos de Discolobium psoraleifolium se assemelham aos de D. junceum, quanto 

a forma, mas são sempre maiores que 14 mm de comprimento versus da segunda espécie que não 

ultrapassa 1,2 cm de comprimento.   

Discolobium psoraleifolium e D. pulchellum podem ser confundidos com base no número de 

folíolos, mas diferem pela primeira apresentar folíolos discolores com nervuras secundárias bem 

marcadas na face abaxial ao passo que a segunda possui folíolos concolores com nervuras 

secundárias não evidentes.  

 

Espécimes examinados: ARGENTINA. CORRIENTES: Curuzú Cuatiá, 02.III.1945, T. S. 

Ibarrola 2541 (LIL); Curuzú Cuatiá, 03.XII.1941, M. Biraben 5167 (LP); Curuzú Cuatiá, Rota 

Provincial 25, 09.X.2008, H. A. Keller et al. 6352 (CTES); Mercedes, cruzamento Rota Provincial 

23 sobre o Rio Miriñay, 04.XI.1973, M. N. Correa  et al. 5251 (BAB); Mercedes, dd.XI.1936, A. P. 

Rodrigo 765 (LP); Mercedes, Guayaibí, 22 Km sudeste de Mercedes, nascente do Arroio Guayaibí, 

23.II.1984, S. G. Tressens et al. 2393 (LIL); Mercedes, Estância Itá Caabó, 17.X.1961, T. M. 

Pedersen 6173 (LP); Mercedes, Rio Miriñay e Rota 23,  17.XI.1977, A. Schinini & C. Quarín 

14451 (CTES); Mercedes, Rota 123 Km 159, 10.XII.1995, V. Solis Neffa et al. 220 (CTES); 

Mercedes, Rota 23 e Rio Miriñay, 04.XI.1973, A. Schinini 7753 (LIL); Monte Caseros, 02.II.1945, 

T. S. Ibarrola 2290 (LIL); Monte Caseros, Mocoretá, 03.III.1945, C. L. Schulz 200 (LIL); Monte 

Caseros, Mocoretá, 16.II.1945, T. S. Ibarrola 2443 (LIL); Monte Caseros, Rio Mocoretá e Rota 14, 

25.II.1984, S. G. Tressens et al. 2505 (CTES); Paso de Los Libres, Cabred, 25.I.1945, T. S. Ibarrola 

2180 (LIL); San Martín, sobre Rio Uruguay, 08.II.1979, A. Schinini et al. 16838 (CTES); San 

Martín, Rota 40, 6 Km norte de acesso a Yapeyú, 28.I.1976, A. Krapovickas & C. L. Cristóbal 

29003 (LIL); San Martín, Yapeyú, 18.XII.1946, A. M. R. Huidobro 3743 (LIL); Santo Tomé, 

07.X.1971, R. Carnevali 2693 (LIL); Santo Tomé, Estabelecimento Las Marías, Rota Nacional 14, 

7 Km sul de Gobernador Virasoro, 01.XII.1970, A. Krapovickas et al. 16822 (BAB, LP, P); Santo 

Tomé, Estancia Garruchos, cachoeira, Arroio Chimiray, 06.II.1972, A. Krapovickas et al. 21199 

(LIL, LP); Santo Tomé, Gobernador Virasoro, 10 Km oeste por Garruchos, 8.XI.1998, G. Seijo 

1266 (CTES); Santo Tomé, Subi Grande, 08.XII.1944, T. Ibarrola 1611 (LIL); FORMOSA: s/l, 

Rota 11, 30 Km sul de Formosa, 19.IV.1987, C. L. Cristóbal & A. Krapovickas 2167 (LIL); Pilagás, 

Espinillo, 24.IX.1970, A. G. Schulz 17572 (CTES); MISIONES: Apostoles, Rio Chimiray, 

9.XI.1944, T. Ybarrola 1145 (LIL); Capital, Garupá, Camping Municipal, 16.IX.1981, P. Legname 

et al. 8572 (LIL); Capital, nas margens do Arroio Garupá, 22.XI.1980, P. Legname et al. 7661 

(LIL); Capital, 30.IX.1978, P. Legname et al. 5518 (LIL); Pindapoy, 08.XII.1941, M. Biraben 5398 

(LP). BRASIL. RIO GRANDE DO SUL: s/l, Região da Campanha, XII.1985, J. F. M. Valls 9666 
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(ICN); s/l, Região da Campanha, XII.1985, J. F. M. Valls 9691 (ICN); Itaqui, Rod. BR 472 Km 

507, 13.I.2002, S. T. S. Miotto 2022 (ICN); Itaqui, Rod. BR 472 Km 507, 13.I.2002, E. Biondo 225 

(ICN); São Vicente do Sul, Cerro Loreto e proximidades, 06.XII.1986, G. L. Webser 25968 (ICN); 

São Vicente do Sul, Cerro Loreto, XII.1986, M. Sobral et al. 5359 (ICN); Uruguaiana, Saladero, 

Barra do Quaraí, 20.III.1993, S. Miotto 1402 (ICN); Uruguaiana, 24.I.1948, Palacios-Cuezzo 243 

(LIL). 

 

5. DISCOLOBIUM PULCHELLUM Benth. (Figs. 5 e 8) 

Comm. Legum. Gen. 42. 1837. Tipo: BRASIL, s/d, Schüch 98 (fotografias do holótipo W!, 

negativo da imagem do holótipo F!). 

= Discolobium elongatum Benth. syn. nov., Fl. Bras. 15(1): 73. 1859. Tipo: PARAGUAI, 

V.1845, M. A. Weddell 3196 (fotografias do holótipo P!). 

= Discolobium pulchellum var. major S. Moore syn. nov., Trans. Linn. Soc. London, Botany 

4(3):343. 1895. Tipo: BRASIL, Mato Grosso, 1891–92, S. Moore s/n (fotografias do holótipo BM!). 

= Discolobium paucijugum Harms ex Kuntze syn. nov., Rev. Gen. Pl. 3(3):60. 1898. Tipo: 

PARAGUAI, Vila Florida, 1892, Harms s/n (negativo da imagem F!, fotografias NY!, US!). 

= Discolobium pulchellum var. viscosissimum Hassler syn. nov., Repert. Spec. Nov. Regni 

Veg. 8: 125–126. 1910. Tipo: PARAGUAI, Alto Paraguai, Chaco, 1906, K. Fiebrig 1214 

(fotografias do holótipo G!). 

Subarbusto ereto, 1,0–3,5 m alt., caule pardacento ou marrom escuro, hirsuto, tricomas glandulares 

congestos, ápice velutino; folha 8,5–30,0 cm compr., pecíolo 3,0–4,5 cm compr., esparso-seríceo, 

tricomas glandulares, ventralmente canaliculado, ráquis sulcada, peciólulo 1,4–1,9 mm compr., 

velutino, base horizontalmente sulcada, estípulas laterais, 5,0–6,5 mm compr., persistentes ou 

caducas, lineares ou lanceolato-lineares, ápice agudo, base truncada, seríceas, tricomas na margem; 

folíolos (7–)9–15(–17), elípticos, ápice arredondado, mucronulado, base aguda, folíolos opostos ou 

subopostos, 1,5–7,0 x 0,25–1,3 mm, concolores, nervação broquidódroma fraca, face adaxial glabra, 

face abaxial pubérula, nervura principal emersa na face abaxial da folha, densopilosa; inflorescência 

20,0–37,5 cm compr., eixo hirsuto glanduloso, ápice velutino, ausência de flores na base, esparsas 

na região intermediária e apicalmente congestas; bráctea 5,5–5,7 mm compr., ovado-lanceolada, 

ápice agudo, aristado, base truncada, externamente pubescente, tricomas glandulares esparsos; 

flores 2,0–3,0 cm compr., pedicelo 0,5–1,0 cm compr., hirsuto, tricomas glandulares em toda 

extensão; bractéolas ca. 4,5 mm compr., lanceolato-lineares, ápice agudo, base truncada, seríceas, 

tricomas na margem; cálice 7,75 mm compr., externamente esparso-seríceo, internamente glabro, 

lacínios dorsais obtusos, fundidos em ca. de 4/5 do compr., lacínios ventrais agudos, fundidos em 

ca. de 1/2 do compr.; vexilo largo-oboval, ápice obcordado, base unguiculada, 11,0 x 10,7 mm, 
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unguícula 1,8 mm compr.; asas obovais 10,3 x 4,5 mm, unguícula 2,6 mm compr., dobra na região 

da unguícula oposta a aurícula, dobra na região central da porção mediana em apenas uma das 

pétalas e esculturas lunares por toda  porção média na face ventral da pétala; pétalas da quilha 

falciformes 7,4 x 3,5 mm, unguícula 2,6 mm compr., dobra na região da unguícula oposta a 

aurícula, dobra na região central da porção distal em direção a aurícula na porção basal da região 

ventral; estames 5,4–6,8 mm compr., antera elíptica, 1,4 x 0,8 mm; gineceu 9,1 mm compr., ovário 

2,1 mm compr., ciliado, estipe 1,8 mm compr., ciliado na porção distal, estilete 5,2 mm compr., 

estigma puntiforme. Fruto com margem sinuada e região seminífera esparso tuberculada na 

margem; disco superior ca. 3,0–6,0 mm diâm., disco intermediário 13,0–19,0 mm diâm., disco 

inferior imperceptível sob o cálice persistente. 

 

Distribuição e habitat: Discolobium pulchellum possui ampla área de distribuição com registros na 

Argentina, Paraguai e no Brasil, em áreas alagáveis no Pantanal e na região chaquenha, em floresta 

tropical ombrófila aluvial; vegetação herbácea de altura média praticamente sem sinúsia lenhosa, 

seca ou inundada na maior parte do ano e margens de rios. 

 

Fenologia: Floresce o ano todo, frutifica em outubro e de dezembro a agosto.  

 

Taxonomia: Considerada a mais polimórfica do gênero, D. pulchellum apresenta variação 

morfológica no mesmo espécime ou em espécimes em diferentes estádios de desenvolvimento. Esta 

espécie se distingue das demais pelas folhas 7 a 17-folioladas, folíolos elípticos, discolores, e cálice 

com lacínios dorsais obtusos, fundidos em ca. de 4/5 do compr. e lacínios ventrais agudos, fundidos 

em ca. de 1/2 do compr., pétalas da quilha falciformes e fruto com margem sinuada. 

Discolobium elongatum já havia sido tratado por Burkart (1939) como sinônimo de D. 

pulchellum var. viscosissimum, ao passo que D. paucijugum e D. pulchellum foram consideradas 

como distintas, no entanto a separação se dá através de chave de identificação com sobreposição de 

caracteres ou através do indumento, aqui considerado como característica variável e de pouca 

confiabilidade.  No presente estudo propomos a sinonimização de Discolobium elongatum, 

Discolobium paucijugum, Discolobium pulchellum var. viscosissimum e Discolobium pulchellum 

var. major com D. pulchellum, pois além de as descrições apresentarem poucos caracteres, nos 

quais é comum sobreposição; foi possível observar com a análise dos espécimes tipo em conjunto 

com outros materiais que as variações morfológicas não justificam o reconhecimento de táxons 

distintos. 

D. paucijugum, de acordo com a descrição possui geralmente 7 folíolos, característica que 

sobrepõe com D. pulchellum embora seja menos freqüente. Já D. pulchellum var. major foi descrito 
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com base em poucas características como a medida dos folíolos e flores, no entanto, tais 

características se sobrepõem às de D. pulchellum não sendo eficientes para o reconhecimento da 

variedade major.  

De acordo com Hassler (1910) a variedade viscosissimum se baseia principalmente no 

indumento com tricomas glandulares e número de folíolos que considera como muito variável na 

mesma planta, no entanto tais características já haviam sido constatadas por Bentham (1837) na 

descrição de D. pulchellum, aspecto que justifica a sinonimização aqui proposta. 

 

Espécimes examinados: ARGENTINA. CHACO: Puerto Bermejo, 07.III.1901, Kermes 662 

(INTA); FORMOSA: s/l, dd.IX.1918, P. Jórgensen 3110 (LIL); Las Delicias, 08.I.1947, A. Reales 

118 (LIL); Pilcomayo, ao sul de Clorinda, 29.IIX(?).1946, I. Morel 1132 (LIL); Pilcomayo, Costa 

do rio Paraguai a aproximadamente 4 Km do Porto da Prefeitura Bouvier em direção norte, 

25.III.1993, R. H. Fortunato et al. 4019 (CTES, INTA); Pilcomayo, Isla Laguna, 04.IX.1944, T. 

Rojas 12214 (LIL); Pilcomayo, Loma Porá, 09.XII.1946, I. Morel 1808 (LIL). BRASIL. s/l, 

Fazenda Santa Izabel, 09.X.1979, A. Allem & G. Vieira 2589 (HUEFS); MATO GROSSO DO 

SUL: s/l, próximo ao Rio Negro, 22.X.1980, Paschoal 43 (HRB); Aquidauana, Pantanal, 28.I.1979, 

A. Fernandes & P. Bezerra s.n. (EAC 5248); Corumbá, 02.VII.2007, A. P. Oliveira et al. 07 

(CGMS); Corumbá, Base de Pesquisas UFMS, 02.XI.1992, U. M. Resende 803 (CGMS); Corumbá, 

Campo inundável próximo a margem do Rio Bracinho, 23.VII.2009, R. H. Silva 48 (CGMS); 

Corumbá, Estrada Parque, 08.II.2007, M. L. Bueno et al. 490 (CGMS); Corumbá, Estrada Parque, 

25.VII.2006, J. S. Garcia et al. 14 (CGMS); Corumbá, Fazenda Leque, 19.VIII.1991, A. C. Cervil 

et al. 3348 (MBM); Corumbá, Fazenda Porto Belo, Baía do Castelo, 29.VII.1986, A. Rego 642 

(COR); Corumbá, Fazenda Três Alziras, Rod. MS 454 a 27 km da Rod. BR 262, Jacadigo, 

Pantanal, 27.V.1992, V. J. Pott et al. 1684 (CPAP, R); Corumbá, Porto Esperança, dd.IX.1914, G. 

Kuhlmann 395 (R); Corumbá, próximo a Ilha do Sargento, 30.VII.1982, J. E. de Paula & C. A. 

Conceição 1571 (IBGE); Corumbá, Rio Paraguai-mirim, 03.IV.2009, F. S. Carvalho et al. 167 

(CGMS); Corumbá, Rio Taquari, 03.IV.1983, C. A. Conceição 1303 (CGMS, IBGE); Miranda, Rio 

Miranda, 13.V.1976, G. Hatschbach 38630 (MBM); Miranda, Rod. BR 262 próximo ao Rio 

Miranda, 14.V.1972, G. Hatschbach 29467 (MBM); Miranda, Rod. Miranda - Corumbá Km 668, 

18.VI.2006, J. M. Silva & E. Barbosa 4994 (MBM); Miranda, 90 Km oeste de Miranda, Morro do 

Azeite, 28.I.1979, A. Krapovickas & C. L. Crisóbal 34454 (MBM); Porto Murtinho, 18.III.1985, G. 

Hatschbach & F. J. Zelma 49226 (MBM, W), Porto Murtinho, 15.XII.2011, A.L.B.Sartori et 

al.1004 (CGMS); MATO GROSSO: s/l, Estrada Transpantaneira, Acampamento do Exército, 

28.I.1979. E. P. Heringer et al. 878 (IBGE); Poconé, 17.III.2004, G. A. Lima Jr & H. Ferreira 253 

(UFMT); Poconé, a 20 Km do Rio Cassangé na estrada MT 060, 26.X.1985, W. Thomas et al. 4631 
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(INPA); Poconé, Retiro Santa Isabel, Fazenda Porto Jofre, Pantanal sub-região de Poconé, 

05.X.1989, A. Pott 5012 (CPAP). PARAGUAI. s/l, s/d, Hassler 7177 (BM, LIL, P, W); s/l, Pelas 

margens do Rio Salado, dd.III.1916, Rojas 1653 (LIL); ALTO PARAGUAI: Puerto Gaurani, 

17.X.1947, T. Rojas 13608 (LIL); CAPITAL: Ita Enramada, 29.III.1981, A. Schinini 21038 

(CTES); CENTRAL: Tavarory, 12.VIII.1993, E. M. Zardini & L. Guerrero 36867 (BAB); 

Urbanização Acosta Ñú, entre San Antonio e Ytororó, 08.V.1994, A. Krapovickas et al. 45314 

(LIL); CONCEPCIÓN: Itapucumi, 19.IX.1893, Malme 966 (R); PILAR: Humaitá, 09.XII.1950, T. 

Meyer 16175 (LIL); Humaitá, 12.XII.1950, A. G. Schulz 7778 (LIL); PRESIDENTE HAYES: 

Colônia Indígena, 15.XII.1950, G. J. Schwarz 11030 (LIL); Estancia Santa María del Doce, 

05.III.2006, J. De Egea Juvinel et al. 966 (BM); Margem do alto Paraguai, frente a Puerto Risso, 

18.I.1955, T. Meyer & A. G. Schulz 18509 (LIL). 

 

6. DISCOLOBIUM TOCANTINUM Ducke (Figs. 6 e 8) 

Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 3:143–144. 1922. Tipo: BRASIL, Pará, Rio Tocantins, nas pedras 

das cachoeiras, acima do lugar Arapary, 08.VII.1916, A. Ducke 16212 (fotografias do isótipo RB! 

US!). 

Subarbusto ereto, ca. 1,0 m alt., caule com poucos ramos, castanho, canescente; folha ca. 4,0–6,0 

cm compr., pecíolo 1,5–3,0 cm compr., canescente; folíolos 5(–7), oblongo a elípticos, ápice 

arredondado, mucronulado, base aguda, opostos, folíolos terminais ligeiramente maiores que os 

laterais (ca. 1,0 cm compr.) ca. 25,0 mm x 7,0 mm, discolores; nervação broquidódroma fraca, face 

abaxial esparso canescente, face adaxial glabra, nervura principal emersa na face abaxial da folha, 

densopilosa; peciólulo 1,0–2,0 mm compr., velutino, estípulas laterais, ca. 4,0 mm compr., 

persistentes, linear triangular, ápice agudo, base truncada; inflorescência até 15,0 cm compr., eixo 

canescente, ausência de flores na base, flores esparsas na porção média e congestas no ápice; 

brácteas ca. 3,0 mm compr., lanceoladas, ápice agudo, base truncada, seríceas; flores ca. 17,0 mm 

compr., pedicelo ca. 0,5–1,0 cm compr., bractéolas ca. 2,0 mm compr., lanceoladas, ápice agudo, 

base truncada; cálice ca. 8,0 mm compr., glabro, lacínios dorsais arredondados, lacínios ventrais 

acuminados, lacínios dorsais e ventrais fundidos em ca. 3/4 do compr.; vexilo largo elíptico a 

suborbicular, ápice retuso, base unguiculada, 12,0 x 7,0 mm, unguícula 2,5 mm compr.; asas 

obovais, 12,0 x 4,0 mm, unguícula 4,0 mm compr., esculturas ausente; pétalas da quilha obovais, 

7,5 x 3,0 mm, unguícula 2,5 mm compr.; estames ca. 7,0–8,0 mm compr., antera elíptica, 1,0 x 0,5 

mm; gineceu 7,0 mm compr., ovário 2,0 mm compr., glabro, estipe 2,0 mm compr., glabro, estilete 

3,0 mm compr., estigma puntiforme. Fruto com tubérculos presentes. 
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Distribuição e habitat: Discolobium tocantinum ocorre exclusivamente no Brasil, no estado do 

Pará, em áreas alagáveis do Rio Tocantins entre pedras ou nas margens.  

 

Fenologia: Apresenta flores e fruto em julho. Possivelmente se trata de espécie rara, pois até o 

presente não há outro registro além do espécime tipo.  

 

Taxonomia: Difere das demais espécies principalmente pelo indumento canescente e lacínios do 

cálice onde dorsais e ventrais apresentam similar grau de fusão, além da inflorescência curta, com 

ramos de até 15 cm de comprimento. 

 

Espécime examinado: BRASIL. PARÁ: Rio Tocantins, nas pedras das cachoeiras, acima do lugar 

Arapary, 08.VII.1916, A. Ducke 16212 (RB, US). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste estudo são confirmadas seis espécies de Discolobium: D. hirtum; D. junceum, D. 

leptophyllum, D. psoraleifolium, D. pulchellum e D. tocantinum. Como características diagnósticas 

que permitem a identificação de maior número de espécies se destacam o número e a forma dos 

folíolos, nervuras conspícuas ou não, forma e grau de fusão dos lacínios, forma das pétalas, margem 

do fruto e ornamentação da região seminífera.  

Duas espécies podem ser identificadas com base em caracteres morfológicos associados à 

distribuição geográfica: Discolobium hirtum apresenta folíolos largo-elípticos, elípticos ou obovais 

com pontos escuros na face abaxial formados por tricomas glandulares e ocorre somente na caatinga 

brasileira. Discolobium leptophyllum apresenta folíolos com margem inteira avermelhada a 

enegrecida no material herborizado e nervação intramarginal, sendo os terminais duas a três vezes 

maiores que os laterais e ocorre somente no centro-oeste brasileiro.  

Dentre as espécies, Discolobium pulchellum é a única registrada no Brasil, Paraguai e 

Argentina. Discolobium junceum é confirmada para Argentina e Paraguai, sem registro para o 

Brasil e Discolobium psoraleifolium é confirmada para Argentina e região sul do Brasil. 

Discolobium hirtum tem ocorrência confirmada e registros inéditos no nordeste brasileiro, 

enquanto D. tocantinum ocorre exclusivamente no Pará. As espécies D. leptophyllum e D. 

pulchellum são confirmadas para o Pantanal, o que corrobora relatos de ocorrência (Pott & Pott, 

2000). D. psoraleifolium não é confirmada para o Pantanal e no Brasil ocorre apenas na região sul. 

Discolobium tocantinum apresenta a distribuição geográfica restrita, ocorrendo apenas no 

Pará, Brasil e possivelmente se trata de uma espécie rara, visto que não foi citada na lista de 

leguminosas da Amazônia brasileira e não há registro de coleta posterior a descrição (Silva et al., 
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1989). Discolobium hirtum já havia sido mencionada para os estados da Bahia e Piauí (Queiroz, 

2009), porém os registros para o Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte são inéditos. Embora seja 

endêmica por ocorrer somente no nordeste brasileiro em áreas de caatinga (Lima et al., 2010), D. 

hirtum, se trata da espécie estudada que apresentou maior área de distribuição geográfica.   

Discolobium leptophyllum é registrada apenas no centro-oeste brasileiro nos estados de 

Mato Grosso e norte de Mato Grosso do Sul, sem confirmação para Argentina ou Paraguai. A não 

confirmação de D. leptophyllum para Argentina se deu provavelmente em virtude da sinonimização 

de D. junceum e D. leptophyllum var. junceum adotada por Burkart (1939) e rejeitada no presente 

estudo, pois espécimes por ele avaliados são aqui considerados como D. junceum, após minuciosa 

análise. 

Schessl (1999) comparou a flora do Pantanal Matogrossense com outras oito regiões 

alagáveis da América do Sul e verificou que Leguminosae consiste em uma das mais 

representativas nessas regiões e de grande importância na estrutura da vegetação. No entanto, mais 

estudos fitogeográficos e taxonômicos comparativos são necessários em vegetações alagáveis da 

América do Sul. 
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Figura 1. Discolobium hirtum Benth. A, Ramo com flores e frutos; B, Face Abaxial do Folíolo; C, 

Bráctea; D, Bractéola; E, Cálice; F, Vexilo; G-H, Asa; I-J, Pétalas da quilha; K, Androceu; L, 

Gineceu; M, Fruto. (A-M, DJL Sousa et al. 07 (EAC)). 
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Figura 2. Discolobium junceum Micheli A, Ramo com flores; B, Detalhe do Folíolo; C, Bráctea; D, 

Bractéola; E, Cálice; F, Vexilo; G-H, Asa; I-J, Pétalas da quilha; K, Androceu; L, Gineceu; M, 

Fruto. (A-L, T Rojas 12521 (LIL), M, RH Fortunato 2110 (INTA)). 
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Figura 3. Discolobium leptophyllum Benth. A, Ramo com flores e frutos; B, Detalhe do Folíolo; C, 

Bráctea; D, Bractéola; E, Cálice; F, Vexilo; G-H, Asa; I-J, Pétalas da quilha; K, Androceu; L, 

Gineceu; M, Fruto. (A-M, VJ Pott 2978 (CPAP)). 
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Figura 4. Discolobium psoraleifolium Benth. A, Ramo com flores; B, Detalhe do Folíolo; C, 

Bráctea; D, Bractéola; E, Cálice; F, Vexilo; G-H, Asa; I-J, Pétalas da quilha; K, Androceu; L, 

Gineceu; M, Fruto. (A-L, E Biondo 225 (ICN); M, P Legname 7761 (LIL)). 
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Figura 5. Discolobium pulchellum Benth. A, Ramo com flores; B, Detalhe do Folíolo; C, Bráctea; 

D, Bractéola; E, Cálice; F, Vexilo; G-H, Asa; I-J, Pétalas da quilha; K, Androceu; L, Gineceu; M, 

Fruto. (A-L, RH Silva 98 (CGMS); M, A Pott 5012 (CPAP)). 
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Figura 6. Discolobium tocantinum Ducke A, Ramo com flores; B, Folíolo; C, Bráctea; D, Flor; E, 

Cálice; F, Bractéola; G, Vexilo; H, Pétalas da quilha; I-J, Asa; K, Androceu; L, Gineceu. (A-M, A 

Ducke 16212 (RB)). 
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Figura 7. Distribuição geográfica das espécies de Discolobium na América do Sul: ▲ Discolobium 

hirtum; ■ Discolobium junceum; ● Discolobium leptophyllum. 
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Figura 8. Distribuição geográfica das espécies de Discolobium na América do Sul: ▲ Discolobium 

psoraleifolium; ● Discolobium pulchellum; ■ Discolobium tocantinum. 



 

32 

 

ANEXO 

 

Botanical Journal of the Linnean Society 
Published on behalf of the Linnean Society of London 

Instructions for Authors 

The Linnean Society publishes four periodicals: the Biological, Botanical and Zoological Journals, 
and The Linnean, the Society's newsletter and proceedings. 

The Botanical Journal of the Linnean Society publishes original papers on systematic and 
evolutionary botany and comparative studies of both living and fossil plants. Review papers are also 
welcomed which integrate fields such as cytology, morphogenesis, palynology and phytochemistry 
into a taxonomic framework. The Journal will only publish new taxa in exceptional circumstances 
as part of larger monographic or phylogenetic revisions. 

Submissions to the Botanical Journal are now made on-line using ScholarOne Manuscripts. To 
submit to the journal go to http://mc.manuscriptcentral.com/botjls. If this is the first time you have 
used the system you will be asked to register by clicking on 'create an account'. Full instructions on 
making your submission are provided. You should receive an acknowledgement within a few 
minutes. Thereafter, the system will keep you informed of the process of your submission through 
refereeing, any revisions that are required, and a final decision. 
Manuscripts submitted by other methods will not be considered. 

Copyright assignment 
Authors will be required to assign copyright in their paper to the Linnean Society of London. 
Copyright assignment is a condition of publication and papers will not be passed to the publisher 
for production unless copyright has been assigned. 
Authors can click here to download a copy of the copyright assignment form. Please include it 
when submitting a manuscript. (Please note where work is carried out by an author in their capacity 
as an employee of a Company, it may be the case that copyright is held by the Company. In this 
case it is important to ensure that someone with suitable authority within that Company signs the 
Copyright Assignment Form, and that you tick box B. UK government employees should tick box 
B, noting that the title of the copyright holder is 'Crown copyright'. Employees of the US federal 
government should tick box C.) 
OnlineOpen 

OnlineOpen is a pay-to-publish service from Wiley-Blackwell that offers authors whose papers are 
accepted for publication the opportunity to pay up-front for their manuscript to become open access 
(i.e. free for all to view and download) via Wiley Online Library. Each Online Open article will be 
subject to a one-off fee of US$3000 to be met by or on behalf of the Author in advance of 
publication. Upon online publication, the article (both full-text and PDF versions) will be available 
to all for viewing and download free of charge. 
For the full list of terms and conditions, see: 
http://wileyonlinelibrary.com/onlineopen#OnlineOpen_Terms. 
Authors wishing to send their paper OnlineOpen will be required to complete the payment form 
available from our website at: https://onlinelibrary.wiley.com/onlineOpenOrder (Please note this 
form is for use with OnlineOpen material ONLY.) 

Prior to acceptance there is no requirement to inform an Editorial Office that you intend to publish 
your paper OnlineOpen if you do not wish to. All OnlineOpen articles are treated in the same way 
as any other article. They go through the journal's standard peer-review process and will be 
accepted or rejected based on their own merit. 



 

33 

 

Author material archive policy 
All original hardcopy artwork will be returned to authors after publication. Please note that, unless 
specifically requested, Wiley-Blackwell will dispose of all electronic material and remaining 
hardcopy two months after publication. If you require the return of any of this material, you must 
inform the editorial office upon submission. 

Offprints 
A PDF offprint of the online published article will be provided free of charge to the corresponding 
author, and may be distributed subject to the Publisher's terms and conditions. Paper offprints of the 
printed published article may be purchased if ordered via the method stipulated on the instructions 
that will accompany the proofs. 

Manuscript preparation 
Authors should aim to communicate ideas and information clearly and concisely, in language 
suitable for the moderate specialist. Papers in languages other than English are not accepted unless 
invited. When a paper has joint authorship, one author must accept responsibility for all 
correspondence; the full postal address, telephone and fax numbers, and e-mail address of the 
author who is to check proofs should be provided. Although the Society does not specify the length 
of manuscripts, it is suggested that authors preparing long texts (20 000 words or more, including 
references, etc.) should consult the Editor before considering submission. Please submit your 
manuscript in an editable format such as .doc or .rtf. If you submit your manuscript in a non-
editable format such as PDF, this will slow the progress of your paper as we will have to 
contact you to request an editable copy. 

Papers should conform to the following general layout: 

Title page 
This should include title, authors, institutions and a short running title. The title should be concise 
but informative, and where appropriate should include mention of family or higher taxon in the 
form: 'Taxonomy of the oak, Quercus (Fagaceae)'. A subtitle may be included, but papers in 
numbered series are not accepted. Names of new taxa should not be given in titles. 

Abstract 
This must be on a separate page. The abstract is of great importance as it may be reproduced 
elsewhere, and is all that many may see of your work. It should be about 100-200 words long and 
should summarize the paper in a form that is intelligible in conjunction with the title. It should not 
include references. The abstract should be followed by up to ten keywords additional to those in the 
title (alphabetically arranged and separated by hyphens) identifying the subject matter for retrieval 
systems. 
Taxonomic authorities should not be included in the Abstract. 

Subject matter 

The paper should be divided into sections under short headings. Except in systematic hierarchies, 
the hierarchy of headings should not exceed three. Do not combine Results and Discussion - these 
should be two different sections. Herbarium vouchers provide a permanent record of the plant 
material studied. Vouchers should be deposited in a recognized herbarium, and 
numbers/information should be included in the table or list of material used. In the case of 
population-level studies, one voucher per population will normally be considered adequate. Authors 
submitting papers to the Botanical Journal should consult www.ipni.org or Authors of Plant Names 
edited by R.K. Brummitt and C.E. Powell (Royal Botanic Gardens, Kew, 1992; ISBN 947-643-44-
3). Names of genera and species should be printed in italic; suprageneric taxon names should be in 
roman. Cite the author of genera and lower taxa (subgenus, section, species, etc.) on first mention in 
the main text. 
Manuscripts without author names will be returned. 



 

34 

 

Authors of plant names should follow the abbreviations of Brummitt & Powell, 1992, paying 
particular attention to the spacing (most do not have spaces following the full stops). These standard 
abbreviations can be found online at www.ipni.org 
Use SI units and the appropriate symbols (mm, not millimetre; Jm, not micron; s, not sec; Myr for 
million years). Use the negative index (m-1, l-1, h-1) except in cases such as 'per plant'). Avoid 
elaborate tables of original or derived data, long lists of species etc.; if such data are absolutely 
essential, consider including them as appendices or as online-only supporting information. Avoid 
footnotes and keep cross references by page to an absolute minimum. 
Families used follow APG III (2009). See Botanical Journal of the Linnean Society 161: 105-121. 
Note particularly the use of Asteraceae (not Compositae) and Fabaceae (not Leguminosae). Names 
of suprageneric taxa (subtribe, tribe, subfamily, family, order etc.) are plural nouns and take plural 
verb forms e.g. "Allioideae are", "Betulaceae comprise" etc. 
Use of 'chloroplast' should be avoided when referring to plastid genome studies based on total 
genomic DNA extractions as other plastid types are involved. Use of 'phylogeny' should be avoided 
when reporting the results of an analysis (there is only one true phylogeny). Use 'phylogenetic 
analysis', 'phylogenetic tree' or similar. If abbreviations are used, 'species' should be abbreviated as 
'sp.' (singular) or 'spp.' (plural) and 'subspecies' should be abbreviated as 'subsp.' (singular) or 
'subspp.' (plural). Higher taxonomic ranks (genus, subgenus, section etc.) should not be abbreviated. 
Sensu stricto and sensu lato should be abbreviated as s.s. and s.l. (in italics), respectively. 

References 

We recommend the use of a tool such as EndNote or Reference Manager for reference management 
and formatting. 
EndNote reference styles can be searched for here: 
http://www.endnote.com/support/enstyles.asp 
Reference Manager reference styles can be searched for here: 
http://www.refman.com/support/rmstyles.asp 

In the text, give references in the following forms: 'Stork (1988) said', 'Stork (1988: 331)' where it is 
desired to refer to a specific page, and '(Rapport, 1983)' where giving reference simply as authority 
for a statement. Note that names of joint authors are connected by '&' in the text. When papers are 
by three authors, use all names on the first mention and thereafter abbreviate to the first name et al. 
For papers by four or more authors, use et al. throughout. 

The list of references must include all publications cited in the text and only these. Prior to 
submission, make certain that all references in the text agree with those in the references section, 
and that spelling is consistent throughout. In the list of references, titles of periodicals must be given 
in full, not abbreviated. For books, give the title, place of publication, name of publisher (if after 
1930), and indication of edition if not the first. In papers with half-tones, plate or figure citations are 
required 

only if they fall outside the pagination of the reference cited. References should conform as exactly 
as possible to one of these four styles, according to the type of publication cited. 

Burr FA, Evert RF. 1982. A cytochemical study of the wound-healing proteins in Bryopsis 
hypnoides. Cytobios 6: 199-215. 
Gould SJ. 1989. Wonderful life: the Burgess Shale and the nature of history. New York: W.W. 
Norton. 
Dow MM, Cheverud JM, Rhoads J, Friedlaender J. 1987b. Statistical comparison of biological and 
cultural/history variation. In: Friedlaender J, Howells WW, Rhoads J, eds. Solomon Islands project: 
health, human biology, and cultural change. New York: Oxford University Press, 265-281. 
Gay HJ. 1990. The ant association and structural rhizome modifications of the far eastern fern 
genus Lecanopteris (Polypodiaceae). Unpublished D. Phil. Thesis, Oxford University. 
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Other citations such as papers 'in press' may appear on the list but not papers 'submitted', 'in review' 
or 'in preparation'. These may be cited in the text as 'unpubl. data'. A personal communication may 
be cited in the text but not in the reference list. Please give the initials and surnames for all authors 
of personal communications and unpublished data. 

In the case of taxonomic reviews, authors are requested to include full references for taxonomic 
authorities. 

Give foreign language references in ordinary English alphabetic form (but copy accents in French, 
German, Spanish, etc.), if necessary transliterating in accordance with a recognized scheme. For the 
Cyrillic alphabet use British Standard BS 2979 (1958). If only a published translation has been 
consulted, cite the translation, not the original. Add translations not supplied by the author of the 
reference in square brackets. 

Tables 
Keep these as simple as possible, with few horizontal and, preferably, no vertical rules. When 
assembling complex tables and data matrices, bear the dimensions of the printed page (225 x 168 
mm) in mind; reducing typesize to accommodate a multiplicity of columns will affect legibility. 

Illustrations 
These normally include (1) half-tones reproduced from photographs, (2) black and white figures 
reproduced from drawings and (3) diagrams. Use one consecutive set of Arabic numbers for all 
illustrations (do not separate 'Plates' and 'Text-figures' - treat all as 'Figures'). Figures should be 
numbered in the order in which they are cited in the text. Use upper case letters for subdivisions 
(e.g. Figure 1A-D) of figures; all other lettering should be lower case. 

1. Half-tones reproduced from photographs 
Increasingly, authors' original images are captured digitally rather than by conventional film 
photography. In these cases, please use settings on your equipment for the highest possible 
image quality (minimum 300dpi). 
Desktop technology now allows authors to prepare plates by scanning photographic 
originals and then labelling them using graphics programs such as Adobe Illustrator. These 
are acceptable provided: 

2. Resolution is a minimum of 300 dpi at the final required image size. The labelling and any 
line drawings in a composite figure should be added in vector format. If any labelling or line 
drawings are embedded in the file then the resolution must be a minimum of 800 dpi. Please 
note that vector format labelling will give the best results for the online version of your 
paper. 

3. Colour images are supplied in CMYK rather 3. than RGB mode. 
4. Electronic files are saved uncompressed as TIFF or EPS files. 

In the case that it is not possible to provide electronic versions, please supply photographic prints 
with labelling applied to a transparent overlay or to a photocopy. 

Grouping and mounting: when grouping photographs, aim to make the dimensions of the group 
(including guttering of 2 mm between each picture) as close as possible to the page dimensions of 
168 × 225 mm, thereby optimizing use of the available space. Remember that grouping photographs 
of varied contrast can result in poor reproduction. If supplied as photographic prints, the group 
should be mounted on thin card. Take care to keep the surface of the prints clean and free of 
adhesive. 
Always provide overlays to protect the photographs from damage. 

Lettering and numbering: If supplied as photographic prints, letters and numbers should be applied 
in the form of dry-transfer ('Letraset') letters, numbers, arrows and scale bars, but not measurements 
(values), to transparent overlays in the required positions, rather than to the photographs 
themselves; this helps to avoid making pressure marks on the delicate surface of the prints, and 
facilitates relabelling, should this be required. Alternatively, pencilled instructions can be indicated 
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on duplicates or photocopies marked 'FOR LABELLING ONLY'. Self-adhesive labels should be 
avoided, but if they are used, they should not be attached directly to either photographs or overlays, 
but to photocopies, to indicate where they are to be positioned. 
Labelling will be inserted electronically by the typesetter in due course. 

Colour: Online-only colour in figures is free of charge, however it is essential in these cases that the 
figure legends apply equally well to both printed greyscale and online colour versions, and do not 
specifically refer to the colour. Alternatively you can opt for paid full colour (see the Colour Work 
Agreement Form here)*, covering the full cost of reproduction, such that colour is used both in the 
hardcopy and online. In this case, legends may make reference to colour if necessary, such as for a 
key. If your paper is accepted and you have opted for paid full colour, we will need a completed 
Colour Work Agreement Form. Colour illustrations will be published free of charge provided that 
the colour is deemed essential by the Editor for interpretation of the figure.  
*Please note that we are no longer able to accept electronic or scanned copies of Colour Work 
Agreement Forms. Please print out the form and return a signed hard copy to the production editor 
at the following address: Production Editor - Botanical Journal of the Linnean Society, Journals 
Content Management, Life Sciences, Wiley-Blackwell, John Wiley & Sons, 9600 Garsington Road, 
Oxford, OX4 2DQ, UK 

Black and white figures reproduced from drawings 
These should be scanned at a minimum resolution of 800 dpi and supplied in TIFF format. Please 
note that JPEG, Powerpoint and doc files are not suitable for publication. If it is not possible to 
provide electronic versions, the figures supplied should be in black ink on white card or paper. 
Lines must be clean and heavy enough to stand reduction; drawings should be no more than twice 
page size. The maximum dimensions of published figures are 168 × 225 mm. Scale bars are the 
most satisfactory way of indicating magnification. Take account of proposed reduction when 
lettering drawings; if you cannot provide competent lettering, it may be pencilled in on a 
photocopy.  

Diagrams 
In most instances the author's electronic versions of diagrams are used and may be re-labelled to 
conform to journal style. 
These should be supplied as vector format Encapsulated PostScript (EPS) files. Please note that 
diagrams or graphs will not reproduce well in the online version of your paper unless they are in 
vector format due to low maximum screen resolution. 

Type legends for Figures in numerical order on a separate sheet. Where a 'key' is required for 
abbreviations used in more than one Figure, this should be included as a section of the main text. 

Authors whose manuscripts contain large phylogenies, and who feel that these cannot be 
represented well in the standard page format, may opt to pay for fold-out pages as part of their 
article (see the Fold-Out Agreement Form here). Please note that fold-out pages will be included 
only with the Editor's agreement. 

Authors wishing to use illustrations already published must obtain written permission from 
the copyright holder before submitting the manuscript. Authors may, in the first instance, 
submit good xerox or photographic copies of figures rather than the originals. 

Detailed instructions on preparing illustrations in electronic form are available here. 

Authors may be charged for alterations at proof stage (other than printer's errors) if they are 
numerous. 

Supplementary Material 
Authors wishing to submit material to be hosted as online supplementary material should consult 
the author guidelines here. 
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Authors should note that the Editor may suggest that figures, tables, and lists not deemed necessary 
for the understanding of the paper should be published online as supplementary material. 

Please follow these guidelines carefully: 

• Include all parts of the text of the paper in a single .doc or .rtf file. The ideal sequence is: (1) 
Header (running heads; correspondence; title; authors; addresses; abstract; additional 
keywords, etc.). (2) Body of article. (3) Acknowledgements. (4) References. (5) Figure 
Legends. (6) Tables (for each table, the legend should be placed before the body of the 
table). (7) Appendices. 

• Include all figure legends, and tables with their legends if available. 
• Do not embed figures in the text file 
• Do not use the carriage return (enter) at the end of lines within a paragraph. 
• Turn the hyphenation option off. 
• Specify any special characters used to represent non-keyboard characters. 
• Take care not to use l (ell) for 1 (one), O (capital o) for 0 (zero) or ß (German esszett) for ß 

(beta). 

Copyright 
Authors receiving requests for permission to reproduce work published by the Linnean Society 
should contact Blackwell Publishing for advice. 

Pre-submission English-language editing 
Authors for whom English is a second language may choose to have their manuscript professionally 
edited before submission to improve the English. A list of independent suppliers of editing services 
can be found here. All services are paid for and arranged by the author, and use of one of these 
services does not guarantee acceptance or preference for publication. 

 


