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RESUMO 

O levantamento das plantas daninhas de uma área é de suma importância, pois ele permite a 

decisão e o estabelecimento dos métodos de controle mais efetivo. Neste sentido, o objetivo 

deste trabalho foi identificar as plantas daninhas que apareceram em uma área de cultivo de 

feijão e marandu em consórcio no município de Picos-PI. O delineamento experimental 

utilizado foi em blocos casualizados com parcelas subdivididas, onde foi plantado 

manualmente Feijão-caupi (Vigna unguiculata BRS Tumucumaque) e capim Marandu 

(Brachiaria brinzantha cv. Marandu) em três sistemas diferentes (Sistema Feijão, Sistema 

Gramínea, Sistema Consórcio) com quatro repetições de cada sistema. Foi utilizado três tipos 

de lâminas d’água de 75 mm, 50 mm e 25 mm para irrigação, tendo 12 parcelas de cada 

lâmina de água, somando 36 no total, sendo a área de cada parcela 5,25 m² e com 54 

tratamentos no experimento. As variáveis analisadas foram frequência relativa, densidade 

relativa, dominância relativa e índice de valor de importância. Foram identificadas sete 

espécies de plantas daninhas, sendo Capim-doce (Brachiaria plantaginea), Miado de gato 

(Acalypha indica) e Erva-de-santa-luzia (Chamaesyce hirta), as espécies de maior ocorrência 

na área e Beldroega (Portulaca oleracea), Pega-pinto (Boerhavia difusa) e Fedegoso (Senna 

obtusifolia), as espécies de menor ocorrência na área. 
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ABSTRACT 

The survey of weeds in an area is of paramount importance, as it allows the decision and the 

establishment of the most effective control methods. In this sense, the objective of this work 

was to identify the weeds that appeared in an area of cultivation of beans and marandu in 

consortium in the municipality of Picos-PI. The experimental design used was in randomized 

blocks with subdivided plots, where cowpea and marandu grass were planted manually in 

three different systems (bean system, grass system, intercropping system) with four replicates 

of each system. Three types of water depths of 75 mm, 50 mm and 25 mm were used for 

irrigation, with 12 plots of each water layer, adding up to 36 in total, with the area of each plot 

being 5.25 m² and with 54 treatments in the experiment.  The variables analyzed were relative 

frequency, relative density, relative dominance and importance value index. Seven weed 

species were identified, Capim-doce (Brachiaria plantaginea), Miado de gato (Acalypha 

indica) and Erva-de-santa-luzia (Chamaesyce hirta), the species with the highest occurrence 

in the area and Beldroega (Portulaca oleracea), Pega-pinto (Boerhavia diffusa) and Fedegoso 

(Senna obtusifolia), the species with the lowest occurrence in the area. 

Keywords: Forage, Grassy, Legume. 



  

 

INTRODUÇÃO 

 

O feijão-caupi (Vigna unguiculata L.) é uma leguminosa oriunda da África e bastante 

cultivada em mais de 65 países, bem como em regiões tropicais e subtropicais, sendo do 

ponto de vista nutricional, uma indispensável fonte alimentar, apresentando ótimos conteúdos 

de proteínas, carboidratos, vitaminas, fibras dietéticas e baixa quantidade de gordura (Costa, 

2013). No Brasil, a produção do feijão-caupi é uma das opções para criação de empregos para 

os habitantes carentes das regiões Norte e Nordeste, sendo produzido principalmente em 

pequenas propriedades como fonte de renda alternativa, apesar de já existir exploração em 

grandes propriedades com a aplicação de tecnologias (Bastos et al., 2012). 

 O capim marandu (Urochloa brizantha cv. Marandu) é a planta forrageira mais 

empregada no Brasil e a cultivar com a maior quantidade de sementes vendidas no país (Valle 

et al., 2011). Apresenta características essenciais como resistência às cigarrinhas-das-

pastagens, elevada produção de forragem, boa adaptação, boa capacidade de rebrota, 

tolerância ao frio, à seca e ao fogo, além de necessitar de solos bem drenados, de média a alta 

fertilidade no qual fornece de oito a vinte toneladas de matéria seca por hectare/ano 

(EMBRAPA, 2016).  

O consórcio ou cultivo múltiplo de plantas se caracteriza pelo plantio simultâneo de 

duas ou mais espécies num mesmo local, sucedendo no geral em maior aproveitamento do 

espaço, crescimento na produtividade e diversificação da produção (Vale et al., 2011). Além 

das interações benéficas entre ambas as plantas, ajudam a diminuir eficientemente a 

necessidade de insumos externos, onde o cultivo e a colheita pode ser distribuídos tanto no 

tempo como no espaço, auxiliando o produtor no decorrer do ano, dividindo as demandas de 

mão-de-obra das atividades ao longo do tempo (Gliessman, 2005).  

De acordo com Miranda et al. (2020), o consórcio de gramíneas e leguminosas bem 

organizadas e com boa assistência das exigências nutricionais, podem-se favorecer de 

microrganismos do solo, assim como da associação simbiótica com fungos micorrízicos, que 

ampliam a eficiência de absorção de nutrientes e da fixação biológica do nitrogênio (FBN), 

especialmente pelas leguminosas, o que pode resultar na melhora da produção.  

No entanto, a seleção das espécies que irão formar o consórcio deve ser escolhida com 

bastante rigor, pois além de fornecer vantagens como um maior aproveitamento do solo, 

aumento na produtividade e maior controle de pragas e doenças também podem gerar 

prejuízos para ambas as culturas, isso devido a competição por luminosidade, água e 

nutrientes (Granjeiro et al., 2008). Outro fator que prejudica o consórcio é a presença de 

plantas daninhas, pois elas intervêm no crescimento, desenvolvimento e produtividade da 

cultura, concorrendo por meios limitantes como água, luz e nutrientes, sendo capaz de 

diminuir em até 90% o rendimento de grãos, tornando essencial o conhecimento das 

principais espécies que disputam, na microrregião de cultivo, com a cultura, possibilitando a 

decisão da estratégia de manejo de plantas infestantes (Freitas et al., 2009).  

As plantas daninhas apresentam alta relevância por provocarem impactos diretos na 

cultura principal, como a interferência (ação conjunta da competição e da alelopatia) e, 

portanto, a perda de rendimento, além de impactos indiretos, como aumento da ampliação do 

custo de produção, complicação da colheita, depreciação da qualidade do produto e 

hospedagem de pragas e doenças (EMBRAPA, 2014). Assim, este tipo de planta infestante 

habitua-se a crescer em condições desfavoráveis, como ambientes secos ou úmidos, com 

temperaturas baixas ou altas e diversos tipos de solos, onde estas plantas demonstram 



  

 

habilidade de produzir sementes viáveis em grandes quantidades, com diversas maneiras de 

dispersão, além de demonstrarem resistência ao ataque de pragas e doenças (EMBRAPA, 

2014).  

Por isso, é de suma importância realizar o levantamento das plantas daninhas em áreas 

de consórcio entre gramíneas e leguminosas, pois ele permite a decisão e o estabelecimento 

dos métodos de controle mais efetivos, sejam eles cultural, mecânico, físico, biológico, 

químico ou de manejo integrado e ainda, determinar uma ordem de prioridade entre as 

espécies presentes para que seja estabelecido um programa de controle (Oliveira e Freitas, 

2008). 

Neste sentido, o trabalho teve como objetivo identificar as plantas daninhas em cultivo 

de feijão-caupi, consorciada com gramíneas que de fato pode resultar em uma tomada de 

decisão mais acertada no controle de plantas daninhas no município de Picos-PI.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado no período de setembro de 2018 a dezembro de 2018. As 

condições climáticas da região enquadram-se no tipo Bsh das regiões áridas, com precipitação 

escassa durante a maior parte do ano, onde atinge uma média anual de 700 mm, sendo os 

meses de janeiro a abril os mais chuvosos e os meses mais secos se estendem de maio a 

dezembro, apresentando temperatura média anual de 30,5 ºC (Medeiros, 2000). Previamente a 

instalação do experimento, foram recolhidas amostras de solo de 0 a 20 cm da área para 

análise físico-química (Tabela 1). Conforme a análise de solo, não houve a exigência de 

realização de calagem, sendo feita somente uma adubação de fundação. A adubação foi 

realizada em linha sendo aplicado no capim marandu, sulfato de amônio, superfosfato simples 

e cloreto de potássio com 250 kg ha-1, 258 kg ha-1 e 93 kg ha-1 e para o feijão-caupi, aplicou-

se os mesmos fertilizantes nas quantidades de 110 kg ha-1, 333 kg ha-1 e 40 kg ha-1 

respectivamente.   

 

Tabela 1. Atributos químicos e físicos do solo proveniente da área experimental na 

profundidade 0 – 20 cm, em Picos-PI, 2018. 

pH       P        K       Ca2+      Mg2+      H+Al      SB      CTC (T)       V         M.O    Argila    Silte   Areia 

H2O    mg.dm-3       ---------------cmol(c).dm-3---------------------      ---------------%----------------------- 

6         5,1      10,2       4           1          2,7        5,07      7,77          65,25      0,9        13         26       61  

 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados com parcelas 

subdivididas, onde foi plantado manualmente feijão-caupi e capim marandu em três sistemas 

diferentes (sistema feijão, sistema gramínea, sistema consórcio) com quatro repetições de 

cada sistema. Foi utilizado três tipos de lâminas d’água de 75 mm, 50 mm e 25 mm para 

irrigação, tendo 12 parcelas de cada lâmina de água, somando 36 no total, sendo a área de 

cada parcela 5,25 m² e com 54 tratamentos no experimento.  O sistema de irrigação usado foi 

por aspersão, visando suprir as necessidades hídricas das culturas, sendo diariamente irrigado 

no período da manhã e tarde, tendo como fonte um tanque de 1.500 litros de água e com o 



  

 

auxílio de uma bomba com potência de 1.0 cv, com vazão máxima de 3.000 L h-1 de água, 

que era distribuída por 18 aspersores com vazão de 105 L h-1 cada.  

As coletas das plantas daninhas foram 30, 60 e 90 dias após a sua semeadura, sendo 

que nas duas primeiras coletas, foram recolhidas plantas daninhas em três repetições de cada 

sistema nos três tipos de lâminas d’água para a identificação das espécies de plantas daninhas 

presente na área e na terceira coleta foram recolhidas plantas daninhas de todas as 36 parcelas. 

Para a avaliação da frequência, densidade, dominância, índice de valor de importância 

e do número de plantas daninhas, foi realizado um levantamento em cada uma das parcelas 

escolhidas, arremessando um quadro de avaliação feito de cano de pvc, com tamanho de 0,5 

m x 0,5 m, sendo esse jogado de forma aleatória nas parcelas, na qual as espécies encontradas 

dentro dos limites do quadro foram identificadas, contadas e recolhidas para determinação da 

massa seca em laboratório. 

Para a avaliação do peso das plantas, as plantas daninhas foram guardadas em sacos de 

papel e identificadas para serem levadas para secagem numa estufa digital da marca 

CIENLAB num período de 72 horas, com temperatura constante de 60 ºC, onde 

posteriormente foi retirado o material e levado para ser pesado na balança digital UPX Acqua 

15. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No levantamento fitossociológico foram encontradas sete espécies na área estudada, 

distribuídas em seis famílias, no cultivo do feijão-caupi, capim-marandu e consórcio dessas 

duas culturas (Tabela 2). Das espécies identificadas, a classe botânica mais representativa foi 

a dicotiledônea, com 85,7%. Esse resultado corrobora com Lima et al. (2016), que também 

encontraram maior dominância da classe de dicotiledôneas em seu trabalho. 

 

Tabela 2. Espécies de plantas daninhas encontradas na cultura do feijão-caupi, capim-

marandu e feijão-caupi consorciado com capim-marandu, com diferentes lâminas de irrigação, 

em Picos-PI, 2018. 

Nome científico Nome-comum Família Classe botânica 

Acalypha indica  Miado de gato Euphorbiaceae Dicotiledônea 

Boerhavia diffusa  Pega-pinto Nyctaginaceae Dicotiledônea 

Brachiaria plantaginea Capim-doce Poaceae Monotiledônea 

Chamaesyce hirta  Erva-de-santa-luzia Euphorbiaceae Dicotiledônea 

Kallstroemia tribuloides Rabo-de-calango Zygophyllaceae Dicotiledônea 

Portulaca oleracea  Beldroega Portulacaceae Dicotiledônea 

Senna obtusifolia Fedegoso Fabaceae Dicotiledônea 

 



  

 

 A preponderância da classe dicotiledônea certamente está associada à própria classe de 

cultivo do feijão-caupi, que também é uma dicotiledônea verificada neste trabalho. Pitelli 

(1987) comenta que, geralmente, as espécies de plantas daninhas encontradas em áreas 

cultivadas correspondem às mesmas características botânicas da cultura de importância 

econômica, podendo inclusive ser uma forte concorrente desta. 

A família de maior ocorrência nesse experimento foi a Euphorbiaceae, assim 

resultados semelhantes podem ser observados em levantamento botânico realizados por 

Barros et al. (2018), no qual pode verificar a família Euphorbiaceae como uma das principais 

encontradas.  

As espécies de maior ocorrência na área estudada foram Capim-doce (Brachiaria 

plantaginea), Miado de gato (Acalypha indica) e Erva-de-santa-luzia (Chamaesyce hirta) 

(Tabela 3). Mesmo em condições de baixa disponibilidade de água (lâmina de irrigação 25 

mm) os índices fitossociológicos dessas espécies se destacaram quando comparada com as 

demais. Esse resultado possivelmente está relacionado às condições favoráveis à germinação 

das sementes e desenvolvimento de plantas durante a condução desse experimento, isso 

também foi observado por Lima et al. (2016). 

 

Tabela 3. Frequência relativa, densidade relativa, dominância relativa e índice de valor de 

importância de plantas daninhas na cultura do feijão-caupi, do capim-marandu e feijão-caupi 

consorciado com capim-marandu, aos 30 dias após o plantio, com diferentes lâminas de 

irrigação (75 mm, 50 mm e 25 mm), em Picos-PI, 2018 

Nome Científico 

Frequência Relativa 

Feijão-caupi 
Feijão-caupi + 

Capim-marandu 
Capim-marandu 

75 50 25 75 50 25 75 50 25 

Acalypha indica  21,4 20 17,6 23 6,6 16,7 25 23 12,5 

Boerhavia difusa 7,1 6,6 5,9 7,7 -- -- -- -- -- 

Brachiaria plantaginea 28,6 26,7 23,5 30,8 26,7 33,3 33,4 30,8 25 

Chamaesyce hirta 21,4 20 11,8 15,4 26,7 25 25 30,8 25 

Kallstroemia 

tribuloides 
7,2 6,7 11,8 7,7 20 16,7 8,3 15,4 12,5 

Portulaca oleracea -- 6,6 11,8 7,7 13,4 8,3 -- -- 12,5 

Senna obtusifolia 14,3 13,4 17,6 7,7 6,6 -- 8,3 -- 12,5 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Densidade Relativa 

Acalypha indica  10 7 13,5 14,5 1,7 8,6 10 15,8 8,7 



  

 

Boerhavia difusa 1,4 -- 1,4 -- -- -- -- -- -- 

Brachiaria plantaginea 65,7 54,1 60,8 63,8 58,3 50 57,2 50,9 49,3 

Chamaesyce hirta 14,3 22,2 10,8 13 23,3 24,1 21,4 28 29 

Kallstroemia 

tribuloides 
4,3 8,3 5,4 2,9 11,7 13,8 10 5,3 10,1 

Portulaca oleracea -- 1,4 2,7 4,4 3,3 3,5 -- -- 2,9 

Senna obtusifolia 4,3 7 5,4 1,4 1,7 -- 1,4 -- -- 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Dominância Relativa 

Acalypha indica  14,5 8,2 11,4 12,2 3,1 10,5 9,3 20 11,6 

Boerhavia difusa 4,3 -- 3,5 -- -- -- -- -- -- 

Brachiaria plantaginea 61 46,5 49 60,9 44,4 49,5 62,5 53,1 46,6 

Chamaesyce hirta 11,3 12,1 5,5 6,3 14,9 15,9 10,3 16,1 17,9 

Kallstroemia 

tribuloides 
1,9 8,9 6,9 3,4 14,4 15,5 10,1 10,8 9,4 

Portulaca oleracea -- 10,2 12,7 12,7 17,4 8,6 -- -- 14,5 

Senna obtusifolia 7 14,1 11 4,5 5,5 -- 7,8 -- -- 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Índice de Valor de Importância 

Acalypha indica  15,3 11,7 14,2 16,6 3,8 11,9 14,8 19,6 10,9 

Boerhavia difusa 4,3 2,2 3,6 2,6 -- -- -- -- -- 

Brachiaria plantaginea 51,8 42,5 44,5 51,8 43,2 44,3 50,9 44,9 40,3 

Chamaesyce hirta 15,7 18,1 9,3 11,6 21,6 21,7 18,9 25 24 

Kallstroemia 

tribuloides 
4,4 8 8 4,7 15,4 15,3 9,5 10,5 10,7 

Portulaca oleracea -- 6 9 8,2 11,4 6,8 -- -- 9,9 

Senna obtusifolia 8,5 11,5 11,4 4,5 4,6 -- 5,9 -- 4,2 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



  

 

 

Dentre as principais espécies encontradas a B. plantaginea obteve maiores valores em todos 

os caracteres avaliados, sendo possível observar visualmente sua proeminente presença em 

campo. Freitas et al. (2009) discorre sobre a alta agressividade e competitividade dessa 

espécie na cultura do feijão-caupi, podendo até reduzir em 90% o rendimento de grãos.  

 O sucesso da presença de B. plantaginea provavelmente está relacionado ao fato de ser 

uma planta com vias de fixação de carbono do tipo C4, apresentando um mecanismo 

fotossintético mais adaptado às situações adversas e que proporcionam maior vantagem 

competitiva quando comparadas com plantas de metabolismo C3, como no caso do feijão-

caupi (Lima et al., 2016). Dessa forma, essa planta daninha se desenvolve de forma mais 

vigorosa e rápida, se tornando forte concorrente com a cultura de interesse econômico. 

 Em experimento realizado por Aspiazú et al. (2010) com a cultura da mandioca, é 

possível observar que a B. plantaginea apresentou grande vantagem competitiva por ser muito 

eficiente na utilização da água, especialmente por conter o metabolismo C4, mantendo-se uma 

ótima concorrente mesmo em condições com pouca disponibilidade hídrica. 

 Nota-se na Tabela 3 que essa planta daninha demonstrou bom resultado em todas as 

lâminas de irrigação, superando as demais espécies estudadas, inclusive em menor 

disponibilidade hídrica. Possivelmente essa espécie apresenta maior capacidade de 

competição por água, incrementando os efeitos negativos do estresse hídrico dos outros 

vegetais que estão ao redor (Craine e Dybzinski, 2013). 

 Além disso, essa Poaceae tem outro fator importante relacionado ao seu meio de 

propagação (Tabela 4), que é a dormência, com isso, é formado banco de sementes dessa 

espécie no campo (Schuster et al., 2016). Dessa forma, a germinação ocorre ao longo do 

tempo, o que torna difícil controle em campo, pois sempre tem novas plantas emergindo 

(Bandeira et al., 2018). Tendo em vista isso, sempre que a semente encontra condições ideais 

se inicia seu processo de germinação. 

 

Tabela 4. Nome científico, método de propagação, ciclo de vida, hábito de crescimento e 

mecanismo fotossintético das espécies coletadas no levantamento fitossociológico do cultivo 

do feijão-caupi, do capim-marandu e feijão-caupi consorciado com capim-marandu, aos 30 

dias após o plantio, com diferentes lâminas de irrigação (75 mm, 50 mm e 25 mm), em Picos-

PI, 2018 

Nome científico Método de 

propagação 

Ciclo de 

vida 

Hábito de 

crescimento 

Mecanismo 

fotossintético 

Acalypha indica Sementes Anual 
Herbáceo e 

subarbustivo 
C3 

Boerhavia diffusa Sementes Perene 

Herbáceo e 

prostrado ou 

ascendente 

C3 

Brachiaria plantaginea Sementes Anual 

Herbáceo, ereto ou 

ocasionalmente 

ascendente 

C4 



  

 

Chamaesyce hirta Sementes Anual 

Herbáceo, 

prostrado e 

subarbustivo 

C4 

Kallstroemia tribuloides Sementes Anual Herbáceo C3 

Portulaca oleracea Sementes Anual 
Herbáceo e 

prostrado 
C3 

Senna obtusifolia Sementes Anual 
Subarbustivo, 

lenhoso e ereto 
C3 

 

A família Poaceae, por ser uma planta com ciclo de vida perene, apresenta grande 

destaque no cultivo de culturas de relevância econômica, pois produz grande quantidade de 

sementes, elevando seu poder de disseminação e instalação nos diversos campos agrícolas e 

com isso, demonstrando alta porcentagem de densidade e frequência relativa. Resultados 

semelhantes pode ser observado no trabalho desenvolvido por Carmo et al. (2019) em estudo 

realizado com levantamento de plantas daninhas na cultura do bacuri. 

 Outra espécie de destaque foi a A. indica, e neste experimento também apresentou 

valores expressivos nos parâmetros fitossociológicos (Tabela 3). É uma planta bem adaptada 

às regiões temperadas e tropicais, podendo ser facilmente encontrada. Esse resultado 

certamente está associado à presença de metabólitos secundários que esta planta contém 

(Zahidin et al., 2017), que acabam ocasionando interferência ao desenvolvimento de outros 

vegetais devido o seu potencial alelopático.  

 Algumas substâncias como terpenos e compostos fenólicos podem ser observados na 

composição química da A. indica (Sureshs et al., 2020), que vão atuar como na competição 

planta-planta em campo. 

 Os metabólitos secundários atuam de diversas formas nas plantas, podendo ocasionar 

alterações no metabolismo mitocondrial, e consequentemente, afetando diversos processos 

fisiológicos e bioquímicos das plantas (Miranda et al., 2014), reduzindo assim a germinação, 

crescimento e desenvolvimento das plantas (Pratt et al., 2014). Em trabalho realizado por 

Santanu e Abhijit (2013), observou-se efeito alelopático dessa planta daninha nas culturas do 

milho e do arroz, onde houve redução severa da porcentagem de germinação, índice de vigor 

e índice de velocidade de emergência.  

A C. hirta foi outra espécie de destaque nesse trabalho, apresentando alta frequência, 

densidade e dominância relativa e índice de valor de importância (Tabela 2). Alcântara Neto 

et al. (2019) no Piauí, também constataram predominância dessa planta daninha, 

principalmente, aos 20 dias após a semeadura do feijão-caupi, ou seja, quando essa cultura 

ainda estava nos estádios iniciais de desenvolvimento. 

 Já as espécies que apresentaram menores valores nos parâmetros fitossociológicos 

foram: Beldroega (Portulaca oleracea), Pega-pinto (Boerhavia. Difusa) e Fedegoso (Senna 

obtusifolia), principalmente, nas situações de consorcio feijão-caupi+marandu e no 

monocultivo do capim-marandu. Certamente o capim-marandu interferiu na redução dessas 

plantas daninhas por meio da supressão e interceptação da radiação solar, diminuindo a 

germinação dessas espécies. Jakelaitis et al. (2014) observaram que tanto o monocultivo de U. 

brizantha, como o consórcio com a cultura do milho reduziram a densidade de plantas 



  

 

daninhas nos diferentes sistemas produtivos. Ikeda (2016) também discute que o capim-

marandu interfere de forma negativa na germinação e desenvolvimento de plantas daninhas 

não somente com a supressão da luz, mas por competição de água e nutrientes, além de 

apresentar efeito inibidor devido seu potencial alelopático. 

 Diante disso, tanto o capim-marandu isolado, como em consorcio com o feijão-caupi 

apresentaram resultados positivos na redução dessas plantas daninhas. Além disso, o 

consórcio com o feijão-caupi diminui os tratos culturais que são necessários ao bom 

desenvolvimento dessa cultura. Pois o consórcio entre culturas permite o rápido fechamento 

do espaço entrelinhas desfavorecendo a emergência das plantas daninhas (D’amico-damião et 

al., 2020). 

 Outro fator que pode ter contribuído para baixos valores dessas espécies nos caracteres 

avaliados, é que todas apresentam mecanismo fotossintético C3 (Tabela 4), podendo ser 

menos competitiva que o capim-marandu que é uma planta C4, dessa forma, acabam sendo 

mais prejudicadas na concorrência por água e nutrientes, reduzindo assim sua frequência, 

densidade e dominância relativa.  

 As duas plantas daninhas com rota fotossintética C4 (B. plantaginea e C. hirta) 

acabam sendo mais bem-sucedidas devido serem mais adaptadas e competitivas que as 

demais. Corroborando com esse resultado Teixeira et al. (2009) observaram que plantas 

daninhas com metabolismo C4 acabam sendo beneficiadas em locais com boa disponibilidade 

de água e alta intensidade solar, quando comparada com plantas com metabolismo C3. 

Em outro experimento realizado por Freitas et al. (2009) é possível verificar que em 

áreas com grande número de espécies de plantas daninhas ocorrem competições inter ou 

intraespecífica, sendo que as espécies mais agressivas acabam se destacando com maior 

população. Estas interferem negativamente no estabelecimento dos demais vegetais, 

retardando ou suprimindo o sucesso de outras espécies.  

Diante disso, é de extrema importância ser realizados levantamentos fitossociológicos 

em áreas de cultivo, pois além de promover o conhecimento sobre a comunidade de plantas 

daninhas de determinada localidade, ajudam na compreensão das características 

morfofisiológicas, como por exemplo: método de propagação, ciclo de vida, hábito de 

crescimento e mecanismo fotossintético. Esse conjunto de informação auxiliará nas medidas 

de controle mais adequadas a serem aplicadas (Albuquerque et al., 2017). 

 Dentre as plantas daninhas estudadas, é possível verificar na figura 1 que prevalece o 

método de propagação via sementes (100%), o ciclo de vida anual (86%), o hábito de 

crescimento herbáceo (86%) e o mecanismo fotossintético C3 (70%). Resultado semelhante 

podem ser observados no trabalho de Albuquerque et al. (2018). 

 



  

 

 
Figura 1. Método de propagação (A), ciclo de vida (B), hábito de crescimento (C) e 

mecanismo fotossintético (D) das espécies coletadas no levantamento fitossociológico do 

cultivo do feijão-caupi, do capim-marandu e feijão-caupi consorciado com capim-marandu, 

aos 30 dias após o plantio, com diferentes lâminas de irrigação (75 mm³, 50 mm³ e 25 mm³), 

Picos-PI, 2018. 

 

Os levantamentos fitossociológicos também apontam as espécies de plantas daninhas 

que se destacam em relação à frequência, densidade e dominância relativa, permitindo o 

conhecimento das principais espécies que estão infestando determinada área, podendo 

inclusive, favorecer mudanças no sistema de manejo, a fim de viabilizar o seu controle 

(Teixeira Junior et al., 2020). 

 Embora os valores atribuídos à frequência, densidade e dominância relativa, seja uma 

forma eficaz de avaliação fitossociológica, o índice de valor de importância (IVI) não pode 

ser ignorado, pois é um meio de ponderar todas essas informações e averiguar se realmente 

uma espécie apresenta relevância em um ecossistema agrícola (Silva et al., 2018).  

Nesse trabalho a B. plantaginea e a C. hirta demonstraram os maiores valores de IVI, 

sendo a primeira à de maior destaque em quase todas as lâminas de irrigação. Teixeira Junior 

et al. (2017) discorrem que é imprescindível conhecer a biologia de plantas daninhas com alto 

IVI, pois facilitam na escolha do melhor método de manejo da espécie. 

 

CONCLUSÕES 

 

As espécies de maior ocorrência e que apresentam maiores valores de frequência, 

densidade e dominância relativas, bem como alto índice de valor de importância na área 

estudada são, Brachiaria plantaginea, Acalypha indica e Chamaesyce hirta, mesmo em 

condições de baixa disponibilidade de água (lâmina de irrigação 25 mm). 

As espécies de menor ocorrência e que apresentam menores índices fitossociológicos 

na área estudada são, Portulaca oleracea, Boerhavia difusa e Senna obtusifolia, 

principalmente, nas situações de consorcio feijão-caupi+marandu e no monocultivo do capim-

marandu.  
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