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LEVANTAMENTO BOTÂNICO DE ESPÉCIES EXISTENTES NO BANCO DE SEMENTES 
EM SOLO DE CAPOEIRA ENRIQUECIDA COM LEGUMINOSAS ARBÓREAS NO 

NORDESTE PARAENSE 

Raimundo Evaiulro Barho.sa Afaçcarenlza.s': IValuice Aí Oliveira do Nascinienlo'; !tíoisés de Vou:a 
Aíodes/o ,Jio,jor 

INTRODUÇÃO 

Na Amazônia Oriental o sistema de uso da terra para fins agrícolas teni causado a substituição da 

floresta tropical úmida pela vegetação secundária "capoeira", cujo suporte são solos predoniinantemente 

latossólicos e podzólicos, ambos de baixa fertilidade. A agricultura nesses solos produz satisfhtoriamente apenas 

nos dois prinieiros anos após a derrubada e queima da floresta, reduzindo drasticaniente as colheitas após esse 

tempo, sendo necessário uni período de lO a 20 anos para que a capoeira se restabeleça, coni nova litomassa para 

novo cultivo (Falesi. 1976). Todavia resultados recentes de pesquisa, evidenciaram o preparo do solo sem ouso 

do fogo e o enriquecimento da capoeira com leguminosas arbóreas de rápido crescimento, que após 21 meses de 

idade, produziu quase o dobro da biomassa da capoeira não enriquecida com a mesma idade (Sá eI ai. 1998). 

No sistema tradicional de cultivo, as plantas dan i nhas constituem um dos mais sérios problemas 

hioeconõmicos enfrentado pelos agricultores. Sua presença nos cultivos causam perdas devido a competição 

pelos fatores essenciais de cresciniento, como: água, luz, nutrientes e espaço e, seu controle proporciona na 

maioria dos casos gastos signilicantes no custo de produção das colheitas. Este trabalhu teve como objetivo ltzer 

o levantamento botánico de espécies estabelecidas no banco de sementes de áreas de capoeira enriquecidas com 

leguminosas arbóreas, visando fornecer subsídios para o manejo e/ou controle adequado das plantas daninhas tio 

solo. 

METODOLOGIA 

O trabalho foi rca 1 izado no período de janeiro a setembro de 1998, em casa de vegetação, na Etubrapa 

Amazônia Oriental, no mun ic pio de Belém, IDA, com amostras de solo coletadas de experimento conduzido em 

condições de campo, coni capoeira de 21 meses de idade. No experimento de capoeira, foi utilizado o 

delineanientu de blocos casualizados com quatro repetições, e parcelas cuni tamanho de 3111 x 1 Om cm cinco 

agroecossistemas diferentes, conduzido pelo Projeto SI IIFT (Studies oti Iluman Inipact on Florests and 

Foodplains in the Ti opics). no município de lgarapé-Açu. PA. 

O banco de senientes no solo foi deterniinado na liteira e nas proliindidades de 0-5cm. 5-1 5cm e I5-

30cm. As aniostras de solo forani coletadas cum trado de caneca cotii cilindro de Scni de diámetro. Em cada 

agroecossistema foram coletadas quatro amostras, cada uma dessas amostras resultou três subamostras. 

As amostras foram retiradas dos seguintes agroecossistemas: a) 1' 1-capoeira regenerada na parcela do 

experimento: h) T2-capoeira regenerada em área contígua ao experimento: e) T3-capoeira enriqtiecida com /ngtt 

e(li,ILv eni espaçamento de 1 tu x liii; d) 14-capoeira enriquecida coni Ioga edu/i* em espaçaniento de 2m x 211): 

e) T5-capoeira enriquecida coni A «(iria wang/ao/ eni espaçamento de liii x 1 nu 1) 1'6-capoc ira enriqltec ida com 

.1 carta wang' iwi em espaçamento de 2111 x 2 m: 

Após a coleta, as amostras foram levadas para casa de vegetação e deixadas para secar ao ar, 

honiogeneizadas e separadas eni duas amostras de 21,g. sendo o restante descartado. Apenas as aniostras de 

liteira, foram lavadas eni peneiras com malhas de 2111111, para separar as sementes que encontravam-se aderidas 

às folhas e raízes secas. posteriormente colocadas para germinar sobre 2kg de solo esterilitado eni autoclave. 

Todas as amostras de solo foram colocadas em bandejas plásticas de 44cm de comprimento por 29cm 

de largura e Scni de profundidade, contendo no seu interior, papel toalha para evitar a perda de sementes atraves 

de água degação diária. 

O banco de sementes viáveis foi determinado através da contageni e identificação das plántulas. Para a 

i dent i licação da espécies as 1'  lã ntu las pernianeceram tias bandej as até at i ngireni o completo desen vo lviii e nto 

vegetativo e/ou reprodutivo. ti iii seguida as plantas foram prensadas, secas em estu li á temperatura de 40°C e 

enviadas ao 1 Icrbário 1 AN, da Emhrapa Amazônia Oriental, para identi ticação botânica. As espécies foram 

Ing Agr \lSc 'cquisadi,rcs da 1-nitirapa Amazônia Oriental. (ai\a Posta 45, (ti' 000117-070. Itcleiii. i 'A iiiac -a upatu cmhiiipa I,r 
vaInicea cpatn cinhrapa (ir 

ng s\gr tnihrapa An::izônia ( )ricntal, lilioses a epalu cmbrapa (ir 

Atualmente laboratório rtc Ittilãrnea di tnihrapa Aniaz/nia t laco/ai. erraili, cni 1945. foi rrideado ,ntcrnicii,nuIiiicrile cnn] a siela I.-\N 

Iiistitrito ,\nzroiión,ico d(i Norte) 
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relacionadas com o nome científico revisado de acordo com o Index (1993) e as informações sobre o nome 

vulgar, família, ciclo de vida, hábito de crescimento, consistência do caule e meios de reprodução, foram obtidas 
através de observações de campo, consultas bibliográficas e ao 1 lerbário lAN. 

RESULTAI)OS E DISCUSSÃO 

Durante oito meses, foram identificados nos di [crentes agroecoss istenias estudados 323 

indivíduos, representados por 25 espécies constituídas por nove famílias, destacando-se Cyperaceae, Poaceae e 
Rubiaceae com 9,4 e 4 espécies respectivaniente (Tab. 1). 

TABELA, 1. Nome científico, nonie vulgar e família, de plantas daninhas levantadas em bandejas com 

experimento de Manejo do banco de sementes de plantas daninlias em capoeira enriquecida com 
espécies arbóreas", no município de Igarapé Açu, 1997-1998. 

NOME cIENriElco 	 NOME VULGAR 	 FAMILIA 
.1 L(ICIU //Ie/t/flOV%/()/) R. L3r. 	 -- 	 Mimoso i deae. 

(/t%C/LÇ/S Poepp. & 
/!gc'!'a/iw! C'zItiÇfl/i(/es Sieber ex Steud 	 - 	 Cornpositae 
Bor;'eriu lati/alia Schum. 	 Vassourinha-de-botão, poaia- 	Ruhiaceae 

do-campo. cordão-de-frade- 
branco (3), erva-quente, erva- 

R Lib iaceae 
Bw','e,'ia ie,'tictI/aia O. F. W. Mey. 	Vassourinha-de-botão (1). 	Rubiaceae 

poaia-comprida, poaia-falsa, 
perpérua-do-niato, cordão-de- 
frade, erva-botão 

c:r»erus /,///Lvus Roxh, 	 Capim-agreste (3.4). tiririca. 	Cperaceae 

(yet'us /L?rítv Bentli 	 Capim-de-cheiro, chufa, 	Cyperaceae 
cortadeira (2) ti ri ricão, junça, 
j unça-de-ouriço,junqu iii ho. 
três-quinas (3) 

( 'ipe,'us/larus L3oeck 	 Barba-de-bode . riririca. junça, 	Cperaceae 
i uncuinho. três-ou irias 

'ij'ct'us hasp(n Linn.. 	 Tiririca, três-quinas, unquínlio. Cvperaceae 

(IlpL///s 5/). 	 -- 	 Cyperaceae 

0i'us £''pl;ace/Lltlt Rotth 	 liririca, trés-quina, junquinlio, Cyperaceae 

Dic'h,'on,em, Li/ia/a Vahl. -- 	 Capim-estrela. estrelinha 	Cperaceae 
Willd. 	 Capim-colchão. eapirn-nulhã, 	Gramineae (Poaceae) 

cap i ti-de-roça. rui 1 hã. 
FarÁ/ia sane/a/alui DC. 	 -- 	 í'oiunosirae 
E,'aç.,'osiis a/'%suviIritï; Schrad. 	 -- 	 Oram ineae ( Poaceae 
b'aszras/i.v ei/ia/is Kuntli. 	 Capim-mimoso, capim- 	(iramineae (Poaceae) 

penacho. capim-rola, capim- 
pé lo-de-rato, capim-barbicha- 
de-alemão, cal)  m -de-canário 
(3) 

/up/ioihia tiiii)i/a/ii Forsk 	 Jeté (2) 	 Euphorbiaceae 
anima Roem & Schult. 	Coniinho (1) 	 C yperaceae 

/' nn/,r,sti/L ,ni/iaeea Vali 1. 	 Com ínlio (1). cabelo-negro. 	Cvperaceae 
pcI unco (2), grani a-de-sapo. 
capim-de-veado (3) 

/.n//e,nIa critçtaeea F. Muel 1 	 Dourad iriha (2) 	 Escronhu lariaceae 
,1íar.vjj,ia,,t/,c's e/;aniacL/i'%s Rusbv 	 -- 	 Labiatae 
AIc'lin,s inirniti/fina Beauv. 	 Capini-gordura. capim-melado, (iramineae (Poaceae) 

capini-gordo, capim-roxo. 
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NOME CIENTIFICO 	 NOME VULGAR 	 FAMÍLIA 
ro 

Aio/lugo ver//dilata Linn. 	 Cabelo-de-guia, molugo. 	A izoaceae 
mofumbo, capim-tapete (2, 3) 

Oh/e/and/a lanc/fo/ia DC. 	 -- 	 Rubiaceae 

(Jrena lobata Linn. 	 Malva-roxa, quaxima-roxa, 	Malvaceae 
carrapichão-do-mato, nialva- 
de-emb ira, q uax i ma, uac 'iii a 

1 .ess. 	 Paricabo (2) 	 Comoositae 

Na Tah.2, estão relacionadas as características botânicas das espécies consideradas importantes para 
auxiliar rio manejo integrado de controle das plantas daninhas. As estimativas mostram que 50% das espécies são 
perenes: 8 % possuem consistência do caule herbáceo, havendo predominância do hábito de crescimento 
cespitoso com 40%. Todas as espécies se reproduzem por sementes, sendo que, 33% também se propagam 
vegetativamente. Esses dados indicani que as espécies percnes apresentaram uni percentual de ocorrência 
elevado e quando associado às características de propagação vegetativa, são consideradas de difícil controle. Por 
outro lado, as espécies anuais também precisam ser manejadas com muito cuidado, cÍtuando o controle antes da 
d issem inação das estruturas de propagação. unia vez que elas produzem grandes quantidades de sementes com 
dormência, acessórios especiais de disseminação e desenvolvem-se com maior rapidez que a planta cultivada. 

TABELA. 2. 1 labito de crescimento, consistêndi do caule, tipo de rcproduçào e referências bibliográlicas de 
plantas dari i nhas levantadas em experimento de manejo dc banco de seinentes em áreas de capoeira 
enriquecida com leguminosas arbóreas. 

	

1 lábito de 	Cons isténcia 	Tipo de 
Espécie 	crescimento 	do caule 	 Rckrências 

Reproduçao 

/1 coe/a ,ne/anonlon Arbóreo (1 . 2) 	Lenhoso ( 1, 2) 	Sementes 	1 -Obs. de campo; 2-1 lerbário lAN 

4 ca/tj/ia oi-vensis 	Subarbustivo (1 . 2) Herhàceo ( 1, 2) Senientes 	1 -Obs, de campo; 2-Corrêa (1 975) 

.1. cl//i%Toidcv Subarbustivo (1 . 2) Lenhoso (1 . 2) Sementes 1 -Obs. de campo; 2-1 lerbário lAN 
Bo,j'er/a lc,tif//i, I)ccunibente (2). Sublenhoso ( 1 ) Sementcs 1 -Ohs. de campo: 2-Flerbário lAN 

prostrado (3, 4) ou ou herbáceo (4) (1. 3, 4) 3-Corrêa (1974); 4-Lorenzi 1994) 
ascendente (4) 

lJw;er/c, i eri/c/l/ao, Stibarbustivo ( 1, 2) Lenhoso ( 1, 2) Semcntes 1 -Obs. de campo; 2-Corrêa (1975) 
('tj'entv krctv Cespitosa (3) 1 lerbáceo Sementes 1 -Ohs. de campo; 2-Lorenzi 1994): 

2. 3) (1. 2). 3-K issimanri (1997) 
rizomas (3) 

Ve -ust/oiu.v Cespitosa (3) 1 Ierháceo Sementes 1 -Ohs. Campo; 
(1,2,3) (1,2), 2-1 lerbáreo lAN; 

rizonias (3) 3- K i ss i nian ri (1997) 
L'tperu.s luaj'atz Cespitosa (1 .2) 1 lerbáceo Semenles 1 -Ohs. Campo; 

(123) (1. 2), 2-llerhàreo lAN; 
rizomas (3 3-Kissimann (1997) 

CI pei 1(,% sp. 	Cespitosa (1) flerhàceo (1) Sementes( 1 1- Ohs, de canipo 

'iper)Lv Sp/uuelcztux 	Cespitosa (3) 1 lerbácco 
(1,2. 3) 

Sementes 
rizomas( 1,2 

1 -Obs, de campo; 2-Lorenzi (1994) 
3-Kissimann (997) 

1)/cliromenci cilici/ci 	Cespitosa Flerbáceo Sementes 1 -Obs. de campo; 2-1 lerbário lAN 
ereta( 12.3.4.5) (1,2,3.4,5) (1, 2,3.4). 3-Cárdcnas et ai. (1972); 

rizomas 4-Morales et al. (1974: 5 

(1.5) -Kissimann (1997) 
Decumbente ou Flerbáceo (1, 3) Sementes 1 -Ohs. de campo: 2-Corrêa (1926): 
prostrada (2) (1). estoftes 3-Lorenzi (1994): 4-Kissimann 

(2.4) (1997) 
Em//ia sonciii/o/io 	Ereta (1 . 2) 1 lerbáceo ( 1, 2) Sementes 1 - Ohs. de campo 

(1.2) 2- 1 lerbário lAN 
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Hábito de 	Consistência 	Tipo de 

	

Espécie 	crescimento 	do caule 	
Reproduçao 	

Referências 

	

E. uhyssinwu 	Cespitosa (1, 2) 	Ilerbáceo (1, 2) Sementes 	1- Obs. de campo 
(1, 2), 	2- Ilerbário lAN 

Ei-ugruslis Li/ia/is Cespitosa (3) Herbáceo (1 	2) Sementes 1- 0k. de campo 
(1) 2- 1 lerbário lAN 

3- Kissimann (1997) 
Eiiphw-h/u nv,ni/h//u Prostrada ( 1 ) Ilerbáceo ( 1 ) Sementes. 1 1- Obs. de campo 
Ei,,,brisis/Lç annnu Cespitosa ( 1 ) Flerbáceo ( 1 ) Sementes 1- Obs. de campo 
E. iniliuccue Cespitosa ereta Ilerbáceo (1.2) Senientes. 1-Ohs. de campo 

(1,2) rizomas 2- Lorenzi (1994) 
(1,2) 3- Kissimann(1997) 

Lindeniiu enLsiuc'eu Prostrada (1) 1 lerbácea (1,2) Sementes 1- Obs. de campo 
(1.2) 2- Ilerbário lAN 

Ai chunuiedi-i,v E3reta (1) 1 terbáceo (1) Sementes 1- Obs. de campo 
Ato//aço vetiici//uüi Prostrada ou lierbáceo Sementes 1 -Corrêa (1974); 2-Lorenzi (1994) 

ascendente (2) (1,2,3) (1.2) 3-Kissimann & Groth (1992) 

()./cniei/éiliu Prostrada (1.2) Ilerbáceo (1,2) Sementes 1 -Obs. de campo; 2-Ilerbário lAN 
(1,2) 

.Çehctsliwiíu /ii.spic/a Ereta (1 .2) 1 lerbáceo (1 .2) Senientes 1 -Obs. de campo; 2-1 lerbário lAN 

i/C/)í, lobata 	Subarbustivo (1 .2) Lenhoso (1 .2) 	Sementes 	1 -Obs. de campo; 2 Ilerbário lAN 
011 arbusi ivo (3) 	sublenhoso 	(12,5) 	3-Lorenzi (1994); 4-K issimann 

(3.4.5) 	 (1997) 
'e)? oiiii cine/-eu 	Ereta (1) 	Ilerbáceo (1.2) Sementes 	1 -Ohs, de campo: 2-Ilerbário lAN 

Não houve grande variação entre a composição botânica das espécies dentro dos agroecossistemas, 
porém, o grau de distribuição das espécies dentro de cada agroecossistemas foi bastante variável como pode ser 
observado na Tab.3. 

As espécies presentes no mínimo eni 50% das amostras em pelo menos um agroecossistema. ou seja. 
aqueles que apresentaram a distribuição mais uniforme nas áreas onde ocorreram, forani as seguintes: Borrei/a 

i'ei-tic-illta, Era çrotív c-/liurív. ('ty eras sp. Lina'er/?ia erustuceu e Ato/lago reine/li ata. Isto indica a grande 
adaptabilidade destas espécies nas condições ambientais estudadas. Resultado semelhante thram encontrados 
por Carmona (1995) eni estabelecimento de plantas daninhas em áreas de rotação dc culturas. 

'I'AIIELA 3. Valores médios de espécies de planta daninhas encontradas no banco dc sementes nas 
profundidades (liteira, 0-5 clii. 5-15 cm) em solo de capoeira enriquecida com espécies arbóreas 
com 21 nieses de idade, no município de lgarapé-Açú, PA. 

Agro- Profundidade da amostra (cm) 
ecossistemas - 	- 

Liteira 0-5 5— IS 

Espécies N° Espécies N° Espécies 
'E-acta ,,/e/anuv;'io/7 O 1 .4 cahpl'a unensis 02 B. ver//dilata 01 

:lc'a/)j lia ari-en.ç/s 01 &n'rer/a vertic///ata 03 Dicliromena li/luta 01 

TI ;lgei'ititni ciins':ouies 01 C;'perus fluias' 05 
capoe i 1 -a Borreria y'erticiliaia 1 	1 , 

( 1 'pc/- EIS iiaS/)L 1/? 
20 

recenerada na C 	pe"lLv fiavas 01 : 01 
par cela do C vperns sp. 01 

( 1 peins 5/2. 
01 

experimento ( i j'ei'it.v .Spliacelalns 02 
Di ciiio,i cai' ei/tala ... 	. O 1 

Diçitana /iorcontalts 01 
Di 

- 
Çl lati (1 horcoiita/,s 

07 - 
A!. charnuedn 's 

., 
0, 

Er a çroslis ciliaris 
- 02 

Lit 71/e)')) la Cl (SI (it'Ca 
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Agro- 	1 Profundidade da amostra (cm) 

ÇLU3lLLIj 1U3 

Liteira 0-5 5—I5 

Espécies 

Dicliramena cd lata 01 

Espécies 

Iiorreria verticil/ata lO 

Espëcies 
B. i'ertieilluta 02 

T2 AcuE-pua anen.vLv O! Dkhramena ei/ia/a 11 C'iperus sp. 02 

capoeira Era i,o'astis e/fim-is 12 Did,rom e/Ia ei/ai/a 01 

regenerada em Eim/,rivivlis (lil/lila 05 íj/i)hrjSÍi/LÇ au/lua 01 

área contigua ao Eiinbrisis'lis /ili/iacea O! E. ai/l/aeea 03 

experimento llrena labuta O! 

Borreria ver! lei/lata. 01 A caliplia an'en.çis 01 	('iperus/la sus 01 

T3 C 'vperus haspaii O! Ageratunz eu,nva,des 01 

10 1 nga C'sperus sp. 01 Borreria lati/alia 01 

edulis Afolhigo verti//eu/ata 02 Ciperas lias/la)? DI 

1 m x 	liii) 
Oh/e/and/a /aneijalia 01 0perus .sys 02 

Era ç'ras//s e/llarLç 08 

Eap/iarhia ': III 71o1li / 01 

L /iid /1? 1(1 (li 15/1 /eea 01 

A Ia/laga vertieilaia 20 

O/de/um//a lanei/o/ia 06 	1  

13w-rei-/a vertiei/lata 05 A caliplia arven.vtv 09 B. sei-tieilIa/a 

Chperas sphac-elatus 02 Barrerla sert/eil/ata 01 Cvperus sp. 0 

liga ar/a li au-co;?! (1/is 01 Ci perus tE / vos 01 Die/u,-am ei la chia? ' 02 

T4 Em/lia sanehu/alia 01 Ciperas sp. O! Sebastiainu his1,/cfa 0 

11 	1 nga Era grastus ei/iarfç 01 Emilia Sane/li/a/aI O! O 

edulis Uernoina e/nerea 01 Em-a grastis el//uns 29 

(2m x 2111) 12 Lindernia crustacea Dl 

A Ii irsi p  lami? es e/a ou aedrs s 05 

O/de/and/a /anei/cilia 02 
Se/'asua, la li [5/ ii la 0 1 

0 
- 

Bw'rei-ia vertiei//ata 02 .1 	di pha arsens/.v 01 
-1 ea/l 'pia, 

06 C'jj'erii.s /i'ruv 01 13. senliei//att, ( ) 

T5 
am'ven.s is 

01 Csyients /lavus 01 Diehm'wuena ci/Riti? 01 

Acue/a ;iiaigiu'uiu 
Boi ver/a 'cri lei/Ei/a 

01 Cyperus sp. 01 /"/mm,brtvní/s a/imola t) 

l In x 	liii) 
ia.span Cperu.s h 

01 Dielu-anzena el/laici DI E eras/aeea 05 
Diehran i una ei//ai a 

01 Digitai/a /ian/:antal/.v 01 
Eu1 ii, ar1, ia 11 	 ' 	7/a//li 

EI-agi-as'? Lv c /l/a,/.v 05 
L im,denn/a era,staeea 

Eu,1, li ai li/a iri vi' ifalhi u O 1 

Li; iden iii ci'us'i aeea O 1 

A E 1x17)/ai?! lies eh ii'ici ccli 	's 01 

Aeae/a i,ue/anavi'/ail 01 AcuE pha arven.vis 02 Aea/spha a/lei/xis 

Tó 04 8w-rei-ia lati/a/ia 01 Ci 	erus 5/). O 

Aeaeia nuangiani Aea/iplia anel/xis 01 ('ipe;-as//as-us- 01 D/elirwiiena ei//ata DI 

(2m x 2111) 01 ( 'iy)etucs hítspai, 01 O 
A gera? tini com :0/ (/C5 

01 
- 

14 	Cyperus sp. 02 
Ci pelos .  //as o i 
C PC ru 	p. 

Diehran; e) 71/ dlii 1h! 

13 	Emilia souchifolia 
01 
01 

Dig 1/li//a lIa/canil ,/;.s 09 

En 1/11(1 5 ao eh 7/a//a 

Aí 
t) 1 Eragrast/.v ahvssinica 01 

Eragrosi is ei/E ir i.v 04 

Vii lelai 1 	 tt la/lei/ali'! Lu der, ia crus-lacei i - 0' 

Sei, tvi ii 'na /0V/lEla A i 	cli '/171 (leI/ri'," 

O/deli ui /ia la, leifi dii, 
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