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INTRODUÇÃO

No manejo ecológico de plantas espontâneas devem
- se empregar todas as estratégias que possam re-
sultar no atraso da emergência das espécies, entre
elas a utilização racional da cobertura vegetal do solo
(BRIGHENTI et al., 2004; BORGHI et al., 2008;
SILVA et al., 2005), como as leguminosas que são uti-
lizadas para adubação verde (ARAUJO et al., 2007).
O cultivo consorciado de milho com leguminosas con-
sideradas adubos verdes pode diminuir a incidência de
plantas daninhas, em decorrência da elevada produção
de fitomassa e do efeito alelopático, tanto durante o
crescimento vegetativo quanto durante o processo de
decomposição por inibição interespećıfica sobre outras
espécies (ARAUJO et al., 2007; BORGHI et al.,
2008).
Estudos fitossociológicos e a correta identificação de
plantas espontâneas presentes em uma área são impor-
tantes na elaboração de táticas no manejo de plantas
espontâneas (KUVA et al., 2005). Portanto, legumi-
nosas consorciadas com o milho podem contribuir no
manejo de populações de plantas espontâneas frequen-
tes no norte de Minas Gerais?

OBJETIVOS

Avaliar o potencial de uso de espécies leguminosas con-
sorciadas com a cultura do milho, no manejo plantas
espontâneas frequentes no norte de Minas Gerais.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em área experimental da
Embrapa Milho e Sorgo em Janaúba, MG. Cultura e le-
guminosas foram plantadas em dezembro de 2010 dis-
tando 0,7m entrelinhas, exceto a alfafa e estilosantes
que foram semeadas a lanço (30 kg ha - 1). As legu-
minosas e o milho também foram plantados isolados,
sendo a cultura em duplicata, com e sem capina entre
as fileiras. O delineamento foi em blocos casualizados,
com quatorze tratamentos e quatro repetições. Cada
parcela constituiu - se por seis linhas de milho com 5
m de comprimento. Foi efetuada uma amostragem das
espécies presentes por parcela, com um quadrado de
0,09 m2, lançado ao acaso, aos 70 dias após o plantio
das leguminosas. As plantas daninhas foram coletadas,
identificadas e contadas sendo, em seguida, desidrata-
das à sombra em ambiente ventilado por seis dias para
determinação da biomassa seca. Abundância relativa
(Abu), densidade relativa (DeR), frequência relativa
(FR) e dominância relativa (DoR) foram calculadas e,
posteriormente, utilizadas no cálculo do IVC= DoR +
DeR e IVI = DeR + FR + DoR.

RESULTADOS

As plantas identificadas constituem 6 famı́lias, 12
gêneros e 12 espécies. O maior número dessas espécies
foi encontrado na classe Liliopsida (monocotiledôneas),
representando 50% do total identificadas, sendo o res-
tante classificado como Magnoliopsida (dicotiledôneas).
As famı́lias com maior número de gêneros foram Poa-
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ceae (6) e Malvaceae (2). Essas duas famı́lias reuni-
ram 58,3% dos gêneros levantados. As famı́lias mais
abundantes em número de indiv́ıduos foram Poaceae e
Asteraceae. Espécies das famı́lias Poaceae e Malvaceae
também foram detectadas em estudo com leguminosas
em sistema de cultivo agroecológico, no norte do Brasil
(ARAÚJO et al., 007).
As biomassas e densidades populacionais das espécies
daninhas coletadas nesse estudo foram influenciadas pe-
las espécies envolvidas nos tratamentos. Os cultivos
solteiros de milho sem capina (272,2 p m - 2), mucuna
- preta (244,0 p m - 2) e milho com guandu (238,9 p
m - 2) apresentaram as maiores densidades absolutas
de espécies espontâneas.
Entretanto, as maiores biomassas dessas plantas dani-
nhas foram registradas nos tratamentos mucuna preta
(902,5 g m - 2), milho com alfafa (806,00 g m - 2), alfafa
(781,6 g m - 2), milho com guandu (781,1 g m - 2), mi-
lho com estilosantes (769,0 g m - 2), estilosantes (720,0
g m - 2), milho com mucuna preta (669,3 g m - 2), mu-
cuna cinza (611,8 g m - 2), milho sem capina (583,3 g
m - 2) e guandu (583,0 g m - 2).
Nos cultivos consorciados envolvendo milho com cro-
talária observou - se a menor produção de biomassa
total (283,2 g m - 2), seguido pelo observado com a
mucuna preta (305,6 g m - 2) e no consórcio de mi-
lho com mucuna cinza (416,4 g m - 2), que apesar de
apresentarem uma considerável diversidade de espécies
espontâneas, não favoreceram altas produções de bi-
omassa dessas plantas, demonstrando o potencial no
controle de plantas espontâneas.
As espécies Cynodon dactylon (441,1 g m - 2), Dactyloc-
tenium aegyptium (412,5 e 411,2 g m - 2) e Brachiaria
plantaginea (284,2 g m - 2) obtiveram maiores biomas-
sas nos tratamentos milho com estilosantes, mucuna
preta, milho com mucuna preta e milho com alfafa,
respectivamente, sendo que D. aegyptium apresentou
maiores biomassas em 8, C. dactylon em 2 e B. plan-
taginea apenas em 1 dos 14 tratamentos.
As espécies com maiores ı́ndices de valores de im-
portância (IVI) neste estudo foram, C. dactylon
(145,8%, 140,2%, 133,2% e 132,9%) e D. aegyptium
(110,9%) nos tratamentos milho consorciado com mu-
cuna preta, milho com crotalária, milho com mucuna
cinza e milho com estilosantes, respectivamente, en-
quanto D. aegyptium no tratamento milho sem capina.
A frequência relativa, juntamente com a abundância
e a dominância constituem o ı́ndice de valor de im-
portância. Desta forma, as espécies que tendem a ser

mais importantes são as mais freqüentes na área, que
apresentam maiores biomassas e estão mais concentra-
das na área de estudo (GAMA, 2009). Nesse ensaio,
D. aegyptium esteve presente em onze e C. dactylon
em oito dos quatorze tratamentos, onde também obti-
veram os maiores ı́ndices valores de cobertura (IVC’s),
sendo estes nos tratamentos milho consorciado com es-
tilosantes (109,9%) e com mucuna preta (109,5%), res-
pectivamente. Sistemas alternativos de cultivo também
afetaram a dinâmica populacional de espécies daninhas
na cultura do feijão (SILVA et al., 005).

CONCLUSÃO

O consórcio de milho com crotalária e mucuna cinza
apresenta potencial de uso no manejo de plantas es-
pontâneas frequentes no norte de MG. Cynodon dacty-
lon, Dactyloctenium aegyptium Brachiaria plantaginea
e Cenchrus echinatus são as espécies mais importantes
nos sistemas de consórcio milho - leguminosas. Agrade-
cimento À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de Minas Gerais - FAPEMIG.
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