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RESUMO

Estudo das principais invasoras que ocorrem nas areas

de cultura da Bacia do Médio são Francisco.

Foi feito um levantamento botãnico nas areas de expe-

rimentos dos projetos Mandacaru, Bebedouro, IPEk."JEe algumas f~

zendas nos municipios de Juazeiro (BA), Petrolina, Santa Maria

da Boa Vista, Orocó, Cabrobóe Belém de são Francisco (PE).

O trabalho inclui um total de 20 familias com 80 espe

cies, com seu estudo ecológico, taxionômico e sociológico.

INTRODUÇÃO

Com a intenção de ~levar a produtividade e produção a

gricola e introduzir novas cultivares na região do Médio são

Francisco, o CPATSA orgão da EMBRAPA, iniciou um estudo das prin

cipais invasoras das culturas irrigadas e de sequeiro na região

do Médio são Francisco, para um possivel controle das mesmas .

.Portadoras de uma elevada capacidade de adaptação es

tas plantas promovem competição não so por luz e nutrientes, co

mo de ãgua que é fator limitante, para um bom crescimento e de-

senvolvimento de qualquer cultura, o qual se caracteriza como o

.principal problema da região.

Se não considerarmos o problema das invasoras em agr!

cultura, essas plantas, quando não controladas, chegam a dimi-

nuir ou at~ anular a produção de uma cultura.

Em face da constância de invasoras em toda a região e
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devido os métodos de controle tradicionais até então utilizados

de, enxada ou cultivadcr, se faz necessario para uso de herbici

das, um estudo botânico das espécies invasoras nas culturas da

região.

MATERIAL E M~TODO

Foram feitas ~arias viagens ao projeto Bebedouro, Man

dacaru, Estação Exp~rimental do sâo FranCisco antigo IPEANE, e a

várias fazendas nos municípios de: Juazeiro (BA), petroiina,San

ta Maria da Boa Vista, Orocó, Cabrobó- e- Belém do são Francisco

(PE), nas quais observou-se o grau de infestação das culturas ,

quais as espécies que mais invadiam e a sociabilidade da espécie

com a cultura.

Escolhidas as principais espêc.í.e s ,:foi feito um docu-

mentario fotográfico com cada uma, obtendo-se ao mesmo tempo, ma

teria 1 botânico, para estudo.

O material foi preparado para entrada em herbário e

identificação botânica, no Laboratório de Botânica da Empresa Per

nambucana de Pesquisas Agropecuária - IPA, em Recife.

LISTAS DAS ESP~CIES

Nomes Científicos Nomes Vulgares
e

AMARANTHACEAE

Alternanthera brasiliana (L.)Kunt,ze

Alternanthera polygonoides R.Br.

Arnaranthus viridis L.

Froelichia lanata Moq.

Gomphena demissa Mart.

Quebra panela

Quebra panela

Bredo

Perpetua



Nomes Cientlficos

BORAGINACEAE

Heliotropium dasicarpus Fresen

Heliotropium procumbens Mi~l

BYTTNERIACEAE

Melochia tomentosa L.

Waltheria rothundifolia K.Schum.

CAPPARACEAE

Cleome rotundifolium (Mart. & Zucc)Iitis

COMPOSITAE·

Ageratum conyzoides L.

Blainvillea rhomboidea Casso

C~ntI;"atherum punctatum Casso

Conyza bonariensis (L.) Cronquist.

Eclipta alba (L.) Hassk.

Spilanthes acmella L •. -

COMELINACEAE

Commelia rnudiflora..
Commelina difusa.o

CONVOLVULACEAE

Ipomea sobrevoluta Choisy

Jacquemontiaevolvuloides Meiss.

EUPHORBIACEAE

Croton lobatus L.

Euphorbia hyssoEifolia L.

Euphorbia ~hymifolia L.

Phyllanthus niruri L.

Phyllanthus arenicola Casar.

Nomes Vulgares

Embira vermelha

Mentrasto

Cabeça de urubu

Rabo de raposa

cràvo brabo

Favelinha

Narna de cabra

Mama de ·cabra

Quebra pedras



Nomes Cientificos

GRAMINEAE

&~thephora hermaphrodita (L.) Kuntze

Aristida setifolia H.B.K.

Brachiaria mutica (Forsk)Stapf~

Brachiaria plantaginea(Link.)Hitchc.

Dactyloctenium aegyptium(L.) Beauv.

Digitaria horizontalis Willd.

Digitaria insularis Mez ex Ekman

Echinocloa colonum (L.) Link

Eragrostis acuminata Doell.

Eragrostis ciliaris (L.)Link.

Eragrostis glomerata (Walt.)L.H.Dewey

Eragrostis pilosa (L.)Beauv.

Eriochloa punctata (L.)Desv. ex Hamilt.

Gymnopogon rupestris Ridley

panicum trichoides Sw.

Rhynchelytrum repens (Willd.)C.E.Hubb

Tragus bertheronianus Schult.

Cenchrus echinatus L.

Eleuzine indica (L.) Gaertn.

LABIATAE

Hyptis atrorubens Poit.

Ocimum micranthum Willd.

Rhaphiodon echinus Schauer._

LEGUHINOSAE CAESALPINIOIDEAE

Cassia calycioides D.C.

Cassia occidentalis L.

Cassia Tora L.

Cassia sericea Sw.

Nomes Vulgares

Pan"asco

Capim de planta

Milhã branca

Mão de sapo

Capim de roça

"Capim amargoso

Pendão de ouro

Capim Natal

Carrapicho de ovelha

Fedegoso

Mata pasto cabeludo



Nomes Cientlficos

LEGUMINOSAE PAPILIONOIDEAE

Aeschynomene falcataD.C.

Aeschynomene filosa Mart. ex Benth.

Arachis pusilla Benth.·

Canavalia brasiliensis ~~. ex Benth.

Centrosema brasilianum ·(L.) Benth.

Centrosema macranthum Hoehne

Centrosema pascuoru~ Mart. ex Benth.

Crotalaria incana L.

Desmodium glabrum (Mill.)D.C.

Indigofera microcarpa Desc.

Indigofera suffruticosa Mill.

Phaseolus martii Benth.

-Phaseolus panduratus Mar~ ex Benth.

_ Zornia brasiliensis Vogo

MALVACEAE

Bogenhardia nemoralis (A.Juss)H.Monteiro

varo nemoralis

Bogenhardia tiubae

~ gaudichaudiana St. Hil.

Pavonia cancellata Cavo

Pavonia humifusa St. Hil.

Sida cordifolia L.

Sida galheirensis Ulbr.

Sida micrantha S~. liil.

Wissadula hirsuta Presl.

MOLLUGINACEAE

Mollugo verticillata L.
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Nomes Vulgares

Amendoim brabo

Xó de nega

Feijão de vaca

Alecrim da praia

Falso anil

Orelha de onça

Oró

Urinária

Malva de lavar prato

MeIa bode

Malva

Malva rasteira
o

Relógio

Relógio

.Relógio

Sabão de soldado



Nomes çientificos

PAPAVERACEAE

Argemone mexicana L.

PASSIFLORACEAE

Passiflora foetida L.

Passiflora recurva Mart.

PORTULACACEAE

portulaca elatior Mart.

Portulaca oleracea L.

SCROPHULARIACEAE

Scoparia dulcis L.

Stemodia maritima L.

SOLANACEAE

Schwenkia americana L.

Schwenkia americana L. varo angustifolia

Solanum americanurn Mill.

Physalis neesiana

TURNERACEAE

Turnera pumilea L.

VERBENACEAE

Lantana camara L.
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Nomes Vulgares

Cardo Santo

Maracujá de estalo

Maracujá brabo

Beldroega de ovelha

.Beldroega

Vassourinha

Erva moura

Camará
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bESCRIÇAO DAS ESP~CIES

AMARANTHACEAE

Nome Científico: Alternanthera brasiliana (L.)Kuntze

Nome Vulgar: Quebra panela

Erva perene, de caule erecto, delgado, muito ramiÍicado

pubescente. As folhas são opostas, pecioladas, obovadas a oblon-

gase pilosas. A inflorescência é urna espiga arrendonda, terminal

ou. auxiliar, com bracteas evadas, pontiagudas·. Flores amarelo- pa

lidas e esbranquiçadas.

Nome Científico: Alternanthera polygonoides R. Br.

Nome Vulgar: Quebra panela

Erva propostrada a ascendente. Ramos pilosos a subgla-

bros, verdes ou avermelhados. Folhas membranáceas, ovais a obo-

vadas, adelgaçando-se para a base, 1-8 cm (excepcionalmente l4cm)

de comprimento e 0,8-3,0 cm (excepcionalmente 5,0 cm) de larguara,

pilosas a subglabras. Inflorescências axiliares, sésseis, alvas.

Forrageira .

Nome Científico: Amaranthus viridis L.

Nome Vulgar: Bredo

Erva de caule delgado, erectas a prostradas. Folhas al-

ternas, pecioladas, ovadas a.deltóide, de ápice emarginado.

Inflorescência paniculada I ccmpostas de espigas, as quais sao

longas quando terminais, curtas quando axiliares, com brácteas

ponteagudas.

Flores do mesmo tamanho que as bracteas ou mais largas

e esverdeadas. Fruto, uma vesicula arredondada o qual se abre

irregularmente. Semente arredondada, café a negra, opaca ou bri-

lhante.
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Nome Cientifico: Froelichia lanata Moq~
Nome Vulgar:

Erva semi--erecta, pubescente. Folhas opostas, oblongo-
lanceoladas, sésseis a curto peciolapas, face adaxial subglabra,
face abaxial tomentosa. Inflorescência em espigas, curto a médio

,
pendunculadas. Flores perfeitas, sésseis, bracteadas e bibracte-
oladas, de cor amarelo-palha. Fruto um utriculo ovóide, membra-
naceo, indeiscente incluso no tubo do cálice.

Nome Cientifico: Gomphena demissa Mart.
Nome Vulgar: Perpetua

Erva prostrada, bastante ramificada, pubescente. Fo-
--lhasopostas eliptico-ov~lada~. Inflorescência_uma ou ·mais

espigas. Flores hermafroditas, bracteadas. Estames 5, an
teras monotecas. Ovário com um só óvulo. Fruto indeiscente, in-
cluso nas sépalas.

BORAGINACEAE
Nome Cientifico: Heliotropium dasicarpus Fresen
Nome Vulgar:

Erva anual, erecta, ramificadà, coberta de pelos ásperos.
Folhas alternas, elipticas e estreito-Ianceoladas, pecioladas.
Inflorescência terminal ou lateral em cimeira iscorpio~des com
muitas flores bracteadas.
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.Nbme Científico: Heliotropium procumbens Mill.

Nome Vulgar:

Erva ariual, erecta, coberta de pelos curtos e asperos.

As folhas são alternas, pecioladas; ae lãmina elíptica, a obovada,

pubescente nas duas págin~s.

Inflorescências laterais ou terminais, agrupadas 2-3

longas, escorpioides, com muitas flores de brácteas lineares.

BYTTNERIACEAE

Nome: Científico: Melochiatomentosa L.
Nome Vulgar: Embira vermelha

Erva perene, e~ecta, lenhosa, com ramos longos. Folhas

ovais a cordiformes de margem crenada-aguda, curto a médio pecio

ladas, suavemente tomentosas. Inflorescência em umbella, com

8-10flores róseo-escuro, com centro amarelo. Frutos subglobosos

e deprimidos, com 5 sulcos longitudinais.

Nome Científico: Waltheria rothundifolia K. Schum.

Nome Vulgar:

Erva perene, erecta, tomentosa. Folhas alternas, peclo

ladas, obovais a elípticas, com tomentos suaves nas duas páginas,

margem irregularmente serreadas. Flôres amarelas em inilorescên-

cia congesta, axiliares. Fruto subobovado, com parede delgada

piloso no ápice.
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CAPPARECEAE •

Nome Científico: Cleome rotundifolium (Mart. & Zucc)Iltis

Nome Vulgar:
. .Erva anual, suberecta, ramos flexuosos, muito ramifica-

da. Folhas alternas, obo~adasa redondo-ovalada, curto peciola-

das de ápice acuminado. Flores solitárias, axilares, longo pedun

culadas, com põtalas alvas. Fr~to síliqua suportada por gin6foro.

COMPOSITAE

Nome Científico: Ageratum conyzoides L.
Nome Vulgar: Mentrasto

Erva anual, erecta, 0~50-1,00 de altura, pilosa. Folhas

opostas,longamente pecioladas, ovais, de bordos grosseiramente

pe-

quenos ~apítulos, com flores variando entre o roxo-claro ou ro

seo e alvo~lilacino. Aquênio com papus longos, facilmente disper-

sas pelos ventos.

Nome Cientifico: Blainvillea rhomboidea Casso

Nome Vulgar:

. Erva erecta, 50-80 cm de altura, subhíspido-pilosa~ .Fo-

lhas opostas, ovais a sub-rômbicas. Inflorescência terminal ou

auxilar-terminal. Brácteas do capitulo paleáceae e flores alvas,

com 5-6 mrn de comprimento.
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Nome Científico: Centratherum~netatum Casso
Nome Vulgar: Cabeça de urubu

Erva prostada a subascendente, 50-60 cm de comprimen-
.to, minutamente pilosa. Folhas alternasJ membranáceas, ovais a
oboval-lanceoladas, grosseiramente serreadas. Capítulos roxos, na
extremidade dos ramos principais e secundários.

NomeCientifico: Conyza bonariensis (L.) Cronquist.
Nome Vulgar: Rabo de raposa

Erva anual, subarbustiva, erecta. Folhas alternas, as
inferiores oblanceoladas, irreguiarmente serreadas e as superio-
res liúeares, de bordo liso. Flores alvas, dispostas em panículas
grande e densa, de pequenos capitulos.Papus longos, facilitando
o transporte dos pequenos frutos pelo vento.

Nome Cientifico: Eclipta alba (L.) Hassk.
Nome Vulgar: Cravo brabo

Erva suberecta, 30~50 cm, pilosa. Folhas opostas, ses
seis, linear-lanceoladas. Inflorescências axiliares, com flores
alvas.

Nome Cientifico:Spilanthes acmêlla L.
Nome Vulgar: Pimenta d'Água

Erva anual, erecta a ascendente, e, neste caso, esto-
nifera. Ramos longos, com folhas opostas, ovais, agudas e serre
adas. Inflorescência terminais, com capítulos isolados, longo-~
dunculados. Flores amarelas.
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CONVQLVULACEAE- .. .- _#- - .- - - - _o. - -

Nome Cientifico: Ipomea sobrevoluta Choisy

Nome Vulgar:

Volúvel, trepa~eira, levem~nte pilosa, com folhas aI
.: -~ - - :.: :.- ~ . -

~ernas, .longo a m~dio pecioladas, profundamente lobada (5-7 10-

bos) at5 quase a base, membranâceas. Flores solitárias, axila

res, longqpedunculadas, infundibuliforme de cor amarelo-claro

com tubo vermelho.

Nome Cientifico: _Jacquemontia evolvuloides Meiss.

Nome Vulgar:
--Erva escandente, toment6sa em folhas obovadas a leve

mente cordiforme, puhescerite, m~dib alongamento pecioladas.
- . - - .-

Flores pequenas, infundibuliformes -de cor roseo-arroxeada dis -

postas em racemos, sobre longo pedúnculos auxilares.

EUPHORBIACEAE

Nome Cientifico: -Croton lobatus L.

Nome Vulgar: Favelinha·

Erva anual, erecta, 2Ô-90 cm de altura, ramificada, p~

lesa. Folhas alternas, longamente pecioladas, 3-5 palmatilobadas,

com bordos serreados. Inflorescências terminais, 5-15cm de com-

primento, com as flores femininas na porção inferior. Fruto caE

sula triocular 5-6 cm, com sementes carunculadas.



Nome Científico: Euphorbia hyssopifolia L.

Nome Vulgar: Mama de cabra

Erva anual, erecta,· 30-60 cm de altura~ (raras vezes

até 1,30 m) glabra ou pilosa nos ramos novos. Caule geralmente

ave~melhado. Folhas opostas, oblongo-elíticas, elíticas ou obo-

vadas, de base oblíqua. Flores dispostas em dicásios de ciáti-

cos, terminais.

Nome Científico: Euphorbia thymifolia L.

Nome Vulgar: Mama de cabra

Erva anual, subprostada, pilosa, com caules averme -

lhados. Folhas opostas, ovais, elípticas ou obovadas, com mar

gero serreada. Inflorescência axilares, curtas e pilosas. cápsu ~

las pilosas.

Nome Científico: Phyllanthusniruri L.

Nome Vulgar: Quebra pedras

Erva anual, erecta, 15-50 cm de altura, ramificada.

Folhas oblongo-elíticas e subobovadas. Flores axilares, penden

tes, creme-esverdeadas. Cápsula deprimida, 1,5-2 mm de diâme -

tro. Sementes castanho claro, com sulcos longitudinais, levemen

te curvos. Usada na farmacopéia popular.

Nome Científico: Phyllanthus arenicola Casar .
•

Nome Vulgar:

Erva anual, suberecta, de ramos longos~ delgados,fle

xuosos. Folhas dispostas alternadamente, oval-elIpticas a oval-

oblongas, não atingindo 1 cm. Flores axilares,· solitárias, pe~

dentes, creme-esverdeadas. Cápsula deprimida.
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GRAMINEAE

Nome Científico: Anthephora hermaphrodita (L.) Kuntze

Nome Vulgar:

Anual, colmos erectos ou decumbentes. Inflorescência

em espigas terminais. Espículas em grupo de 4, com as primei-

ras glumas rígidas, unidas na base, formando um falso envólucro

em forma de urna.

Nome Científico: Aristida setifolia H.B.K.

Nome Vulgar: Panasco

Anual, de colmo cespitoso, erectas ou ascendentes

frageis de 10-30 cm de altura. Folhas estreitas lineares, estria

das, glauco-acinzentada$,escabrosas na face adaxial e pilosa na

abaxial. Inflorescência,panículas estreitas e laxas com ramos ~a

pilares de 10-15 cm~

Nome Científico: Brachiaria mutica (Forsk) Stapf.

Nome Vulgar: Capim de planta

Perene, colmas erectos ou decumhentes, estoloníferos,

nos densamente pubescentes. Folhas glabrasi panícula com muitos

cachos especiformes, frequentemente purpureas. Espiguilha floral

elíptico composta de uma bractea inferior cur t.a., 1-3 nervada, de

uma bráctea superior 5-nervada, de uma flore ta inferior estéril

e outra bissexuada terminal com bracteolas firmes. Fruto minuta

mente rugoso.



Nome Cientifico: Brachiaria plantaginea (Link.)Hitchc.

Nome Vulgar: Milhã branca

Anual, decumbente, colmos e folhas glabras, espiculas

com 4 mm de comprimento. Vegeta bem em solos arenosos, com

relativo teor de umidade. Não resiste a época secas, desapare

cendo totalmente.

Nome Cientifico: Dactyloctenium aegyptium (L.} Beauv.

Nome Vulgar: Mão de sapo

Capim perene, estolonifero, suberecto nas extremidades.

Folhas lineares, 15-23 c~ de comprimento. Inflorescência com lon

go pedúnculo, em cuja extremidade se inserem 3--5 espigas grossas,

com 1,5-3,5 cm de comprimento.·

Nome C~entifico: Digitaria horizOntalis Will.

Nome Vulgar: Cap~m de roça

Anual, colmos decumbentes, muitas vezes enraizando nos

nos. As folhas densamente pilosas.lnflorescência de cachos deli-

cadas, subdigitadas, raque com pelos esparsos, longos e brancos.

Espiculas geralmente de 2,5 mm de comprimentó, gluma inferior obso

leta ou ausente, com uma floreta inferior estéril e uma bissexual

terminal.

Nome Cientifico: Digitaria insularia Mez ex Ekman

Nome Vulgar: Capim de roça

Perene, estolonifera, ~olmos entouceirados geralmente

nao ramificado. Folhas alternas, bainha levemente·pilosas, bor -

dos finamente ásperos. Inflorescência, uma panicula composta de

racemos erectos e ascenderrt es , Espiguilhas aos pares, cobertas de .

pelos longos, setosos, branco e café-claro, com uma floreta infe

rior estéril e uma bissexual terminal. Fnlto obovado.



- 16 -

Nome Cientifico: Echinocloa colonum (L.) Link.

Nome Vulgar:

Anual, colmos glabros, semiprostrados ou eretos, ge-

ralmente com 20-60 cm de altura. Folhas linear-lanceoladas, de

bainha glabra, não possuindo ligula. A inflorescência é uma

panicula com 4-8 racemos de 1-2 cm de comprimento, espiculas de

saristadas.

Nome Cientifico: Eragrostis acuminata Doell.

Nome Vulgar:

Anual, colmos delicados. A inflorescência, uma pani-

cula de cachos densos. Espiculas com inúmeros floretos e glu

mas menores que a lema e a pálea.

Nome Cientifico: Eragrostis ciliaris (L.) Link.

Nome Vulgar: Pendão de ouro

Anual, colmos delicados até 40' cm de altura. Paniculas

densas, parecendo urna espiga. Espiguilha com mais de duas flore-

tas, pálea ciliada nos dentes e pediculos curtos.

Nome Cientifico: Eragrostis glomerata (Walt.) L.H. Dewey

Nome Vulgar:

Planta anual, vigorosa, panicula alongada, dom cachos

contraidos, medindo 30 cm de comprimento, coloração amarelo-pá-

lido. Espiculas geralmente com 2 mm de comp::-imento e floretos

com pálea escabra nos dentes.
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Nome Científico: Eragrostis E.ilosa (L-.).Beauv.

Nome Vulgar:

Anual, .colmos delicados; erectos, chegando as vezes a

atingir 50 cm ou mais de altura. Inflorescênciar urna panícula. .
nao muito alongada. Espículas cem 3-5 Im.l de comprimento e floreta

,
com pálea escabra nos dentes.

Nome Científico: Eriochloa puctata (L.)Desv. ex Hamilt.

Nome Vulgar:

Perene, colmos glabros, com 50 cm de altura. panícu-

Ia com muitos cachos. Espículas lanceolada, com urna dilatação

claviforme na base e a lema fértil aristada.

Nome Científico: Gymnopogon rupestris Ridley

Nome Vulgar:
.

Erva anual 50-80 cm de altura, de colmos escandentes,

lisos estriados, cilíndricosJ com abundante folhagem verde es

cura, macia, de lâmina linear. Inflorescência em panícula com

espigas erectas e espiguetas curto-pediceladas, erectas.

Nome Científico: Panicum trichoides Sw.
oNome Vulgar:

Erva anual, coEmo erecto ou decumbente, com 20-40 cm

de altura, bainha pilosa, folhas ovais ou oval-Ianceoladas. paní

culas laxas, espículas pubescentes, medindo I rnrnde comprimento.
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Nome Cientifico: Rhynchelytrum repens (Willd.) C.E. Hubb.

Nome Vulgar: Capim Natal

Erva anual ou perene, raiz fibrosa, calmo erecto, her

báceo, de 50-100 cm de altura. Folhas lineares, de 5-20 cm de

comprimento e 0,2-0,8 cm de largura. A inflorescência é uma

paniculá de cor rosada a roxo, de 10-20 cm de comprimento.

Nome Cientifico: Tragus bertheroniaus Schult~

Nome Vulgar: Carrapicho de ovelha

Erva perene, 20-40 cm de àltura. Folhas glabras nas

duas faces e bordo piloso, verde-acizentado. Inflorescência em

espiga congesta.

LABIATAE

Nome Cientifico: Hyptis atrorubens Poit.

Nome Vulgar:

Erva anual, prostrada ou ascendente, pilosa, Folhas

opostas ovais. Flores alvas, em inflorescência capituliformes,

longamente pedunculadas.

Nome Cientifico: Ocimummicranthum Willd.

Nome Vulgar:

Erva profundamente ramificada, coberta de pelos peque.. -

nos, de coloração lilás. Folhas elipticas a,ovaladas, bordos le

vemente serreados, peciolos finos de 2,5-5,0 cm de comprimento.

Flores reunidas em racemos terminais ou auxilares. Flores irre-

guIares, bilabiadas.
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N.ome Científico: Rhaphiodon echinus Schauer.

Nome Vulgar:

Erva rastejante, ramosa, pubescente de caule estriado.

Folhas opostas, ovadadas a ligeiramente cordiformes, margem ser-

reada, médio a longamente pecioladas. Flores violáceas, dispos-

~ tas em infloreseência capituliformes, axilares, sobre um longo pe

dúncu:'o.

LEGUMINOSAE CAESALPINIOIDEAE

Nome Científico: Cassia calycioides D.C.

Nome Vulgar:

Erva decumbente entouceiradç.i pubescente de folhas aI

ternas de 8-10 pares de jugas. Folíolos obliquo-estreito-lanceo

lados, de ápice redondo-acurninado. Flores solitárias, axilares,

média a curtamente pedunculadas, amarelas. Legume alongado, dor

siventralmente achatado e pubescente.

Nome Científico: Cassia occidentalis L.

Nome Vulgar: Fedegoso

Subarbusto anual 1,0-1,5 m de altura. Folhas alternas,
.

compostas, 4-6 jugadas; folíolos oval-lanceolados. Inflorescên -

cias axila~es a subterminais, pequenas. Flores amarelas. Fruto a

planado, 10-14 em de comprimento, 8~10 mm de largura.

Nome Científico: Cassia sericea Sw.

Nome Vulgar: Mata pasto cabeludo

.Subarbusto 0,50-1,00 m'de altura, com ramos info-pilosos.

Folhas pinadas com folíolos membr anâoeos , sesseis obovados. Infl'o-

rescência, racémos pequenos com flores amarelas pequenas. Fruto le

gume, ligeiramente curvo rofo-piloso.



- ~-- ._-- - _.-- ---- --- ----_ •..... "-' .

Nome Cd.en t.LfLco r Aeschynomene .falcata DC

Nome Vulgar_:_
-. '.

.-::::. "- '--'._' . _ .•' _. _. --

~Q$~q~multijugadas, folíolos oblongos a levemente obovddos obtusos.

Flores pequenas, amarelas, em inflorescências axilares. Fruto longa-

men te _pedunculados ,00 artí.cuLados curvos.

-----_._ .. -'-'-'-"'",---~--'-.-'--

Nome Científico: Aeschynomene filosa Mart. ex Benth.

Nome Vulgar:

Subarbusto de 1,0-1,5 m de altura, ramos finamente estria

do, .deLçados e.longos. Folhas aLternas mul tijugadas, com folíolos mi

nimos, oblongos a oblongo-elIpticos. Flores solitárias, axilares

médio alongamento pedunculados, de cor amarelo-claro.

Fruto longamente estipetado, articulado curvo.

Nome Científico: Arachis pusila Benth.

Nome Vulgar: Amendoim brabo

Erva anual de caule e ramos estendidos sobre o solo. Fo-

lhas paripinadas, com dois pares de folíolos obovoides ou elítlcas.

Flores amarelas em racemos. Vagem com 1-2 artículos separados no

último caso por um istmo filiforme, contendo cada um deles urna se

mente comestivel ..

Nome Cientifico: Canavalia brasiliensis Mart. ex Benth.

Nome Vulgar:

Cipõ peren~1 r~stejante ou escandente, de aspecto robusto.

Folhas alternas, trifolioladas; foliolos ovais, 7-12 cm de comprime~

to. Flores em cachos axi lares, longos, roxo-claro. Fruto 9-16 em de com-

prin'ento,cem crista longitudinal,excênur.íca.



Nome Cientifico: Centrosema brasilianum (L.) Benth.

Nome Vulgar: Xó de nega

VOlúvet, pex::ene,com ramos longos e delgados, levemen

te pubescente. Folhas alternas, trifolioladas ovais, 3-7 cm de

comprimento. Flores axilares, solitárias ou aos pares,vistosas,

2,5-3,5 cm no maior eixo; roxas, em várias tonalidade~, e até

mesmo alvas com manchas roxo-claro no estandarte. Fruto longo,

10-12 cm, achatado, com bordos mais espessos.

Nome Cientifico: Centrosema macranthum Hoehne

Nome Vulgar: Feijão de vaca

Ramo~ volúveis ou prostados, angulosos sub glabros.

Estipulas triangularesovadas ou lanceoladas. Folhas trifolio

das, foliolos ovados de ápice agudo ou obtuso. Inflorescência

1-2 floras. Flores violáceas. Vexilo pubescente, asas sigrnoi-

des, carenas semiorbiculares.

Nome Cientifico: Centrosema pascuonnn Mart. ex Benth.

Nome Vulgar:

Volúvel de ramo muito delgados, levemente pilosos.F~

lhris alternas trifolioladas; folrolos oval-lanceolados a linea
. "-

res, 3-9 cm de comprimento, 0,5-1,5 cm de largura. Flores axi-

lar~s, pequenas, roxo-claro. Fruto alongado, com bordos mais es

pessos.

Nome Cientifico: Crotalariaincana L.

Nome Vulgar:

Erva anual, 30-70 cm de altura, com pelos alvos que se

tornam castanhos ao secar. FoJ11asaIternas, trifolioladas,com pecíolo bas-

tante piloso e liJnOOsubglabro;foliolo al:x:>vados.Flores em cacho axilares

ou suterminais,10-20 em de comprimento.Flores amarelas, avermeL~adas no

botão. Fruto curto, inflado,piloso.



·Nome:Científico: Desmodium glabrum (M-il·l.)D.C.

Nome Vulgar:

Erva semi~lenhosa, caule erecto, pubescente. Folhas tri

folioladas, folíolos ovados da ápice-agudo. Inflorescência em paní

culo terminal. Flores creme. Fruto samareide.

Nome Científico: Indigofera microcarpa Desc.

Nome Vulgar: Al.ec r í.m da praia

Erva semierecta, ramificada, subglobra.Folhas alternas,

imparipenadas com 7-9 folíolos obovais e elíptico-obovados. Flores

róseas, reunidas em racemos axilares. Frutos delgados de O,6-2,Ocm.

Nome Científico: Indigofera suffruticosa Mill.

Nome Vulgar: Falso anil

Erva lenhosa a subarbusto de folhas;alternas, imparipe

nada, mul tijugada, com "folíoloselí ticos a oblogo-obovais, levemen

te pubescente. Flores róseas, dispostas em racemos axilares. Leg~

me quase cilíndrico, curvo.

Nome Científico: Phaseolus martii Benth.

Nome Vulgar: Orelha de onça

Trepadeira pequena, de caule aveludado ou sericeo~vi-

loso, as vezes prostrado. Folhas trifolioladas, com folíolos lon

go ovados ou orbiculares, branco vilosos até ferrugíneos. Flores

amarelo-laranja. Vagem pequena, oblonga, reta, recurvada no ápi-

ce, peluda, com 2-6 sementes ocráceas, manchadas de castanho.
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------
Nome Cientifico: Phase6lus panduratus Mart. ex Bentb ..

Nome Vulgar: Oró
.•.- - -; --- ."- : .

Planta rastei~a de caules finos, longos, fle~iveis e

pubescentes. Rizomas perenes. yqlha~_lo~gamente pendunculadas ,

trifolioladas, sericeo-vilosas, macias aveludadas quando secas.

Flores arroxeadas. Vagem Lí.near, .foliada toment'"osa, com 3-6 semen
..

._--- --
teso

Nome tientifico! Zornia brasiliensis Vogo
. -

Nome Vulgar: Urinária

Erva semiprostrada, pubescente,. caule ramificado, de

ramos longos e flexuosos. Folhas alternas, com 4 foliolos obova
.- -- -. - _._- _ .._._-

dos a elitico-obovados, ápice arredondado, base aguda. Inflore~

cência com duas brácteas semi-deltóides curvas, verdes, dispos-

tas lado a lado, com uma flor amarela. Frutos articulados, cur-

vos, pilosos.

MALVACEAE

Nome Cietifico: Bogenhardia nemoralis (A. Juss.) H. Monteiro

varo nemoralis

Nome Vulgar: Malva de lavar prato

Erva semi-escandente a prostrada, pubescente, ramos lon

gos, delgados, flexuosos. Folhas alternas pecioladas, cordiformes,

margem denteada, pubescente~ Flores auxilares, longamente peduncu-

ladas, de cor amarelo-claro.



Nome Científico: Bogenhardia tiubae (K; Schum.) H. Monteiro
__ - ~.__ _0- _ _".

Nome Vulgar: Mel.a ooae .---- --~----- ..--

Erva erecta, ramificada, tomentosa. Folhas alternas,

média a longamente pedunculadas, co.rd í.f orrne-ca Lonqa da s , margem le

v~rnente serreada. Flores ~xilares, re~nidas 2 a 5, pétalas bran-

ca, amarelada na base; estames amerelo-ouro.

Nome Científico: Gaya gaudichaudiana St. Hil.

Nome Vulgar: Malva

Erva erecta de 40-60 em de altura. subglobra. Folhas aI

ternas, média a longamente pecioladas, cordiforme-alongada a oblon

go-obovadas. Flores solítárias ou agrupadas, axilares, médio e lon

_gamente pedunculadas, alvas ou amarelo-claro.

Nome Científico: Pavonia cancellata Cavo

Nome Vulgar: Malva rasteira

Erva perene, prostada, 0,80-I,SOm .de comprimento, pilosa.

Folhas alternas triangulares a sagitadas, irregularmente serreadas.

Flores axilares, isoladas, longamente pedunculadas; corola amarela,

vistosa, com manchas vermelho-escuro na base; segmentos do calículo

filiformes.

Nome Científico: pavonia humifusa St. Hil.

Nome Vulgar:

Erva prostrada, pubescente. Folhas alternas, longamente

pecioladas, trilobadas, margem serrada, base cordata. Flores solit~

rias, :axilares, longamente pedunculadas_ ,amarelo-claro, com cáli-

ce e calículo bastante pilosos.



- 25 -

Nome Científico: Sida cordifolia L.

Nome Vulgar: Relógio

Erva erecta a subarbusto de 40-60 cm,de altura, pubescen

te, de folhas alternas, cordiformes a ovalado-lanceoladas, de base

cordata, margem serreadas, bastante pubescentes. Flores axilares ,

agrup2das, amarelo-laranja.

Nome Científico:Sida galheirensis Ulbr.

Nome Vulgar: Relógio

Erva erecta de 40-50 em de' altura, pubescente. Folhas

pecioladas, ovaladas a elíptico-Ianceoladas, margem serreada.Flo

res terminais e axilares, agrupadas, de cor amarelo-laranja.

Nome Científico: Sida micrantha St. Hil.

Nome Vulgar: Relóg~o

Subarbusto de 0,50-1,00 m, pubescente. Folhas ovaladas

a ligeiramente cordiformas, serreadas, bastantepubescentes. Flo-

res mínimas, amarelo-avermelhados, em racemos axilares.

Nome Científico: Wissadula hirsuta Presl.

Nome Vulgar:

Erva semi-Ienhosa, pubes~ente, de ramos longos. Folhas

alternas, média a longamente pecioladas, cordiformes, subglabras,

na p&~ina superior e bastante pubescente na inferior. Flores ama-

relas, longamente pedunculadas_ em inflorescências racemosas, axi

lares.
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MOLLUGINACEAE

Nome Científico:' Mollugo verticillata L.

Nome Vulgar: Sabão de soldado

Erva decurnbente, de ramos delgados. Folhas verticila-

das, aciculadas. Flores axilares ,pedunculadas_ mínimas, alvas.

Frutos iubglobosos.

PAPAVERACEAE

Nome Científico: Argemone mexicana L.

Nome Vulgar: Sabão de soldado

Erva anual, erecta, espinhosa, frequentemente ramifica

da na base, de 20-90 cmde altura. Folhas alternas, apecioladas J

elíptica~ ,transversalmente lobadas, bastante espinhosa. Flores

solitárias, terminais, grande, cor amarela. O fruto é uma cápsu-

la oblonga a elíptica, espinhosa.

PASSIFLORACEAE

Nome Científico: Passiflora foetida L.

Nome Vulgar: Maracujá de estalo

Cipó' rastejante ou ascendente sobre pequenos arbustos,

piloso. Folhas alternas, com pecíolo delgado, cordiforma a subtri

lobada. Gavinhas produzidas ao lado da base do pecíolo. Flores

axilares, lilaz-azuladas, com longo pedúnculo e três bracteas com

lãmina profundamente fendi~a, reduzida quase às nervuras, rica

em pelos glandulosos. Fruto subgloboso, veróe-acinzentado, 2-3 cm

no maior eixo.
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Nome Cientifico: Passiflora recurva Mart.
Nome Vulgar: Maracujá brabo

Cipó escandente, com folhas alternas, trilobadas, pe
ciolo delgado. Gavinhas produzidas na base do peciolo. Flores
axilares, longamente pedunculada~brácteas com lâminas pr~
fundamente fendida.

PORTULACACEAE

Nome Cientifico: portulaca ela'tiorMart.
Nome Vulgar: Beldroega de ovelha

Erva subereta, de 20-30 cm de altura, bastante ramifi
cada, com ramos quase erecto. Folhas minimas, alternas, subcarno
sas. Flores em fasciculos terminais, amarelo~arroxe~dos a rosa -
dos. t

Nome Cientifico: portulaca oleracea L.
Nome Vulgar: Beldroega

Erva anual prostrada a ascendente, com caule carnoso
verde avermelhado, e ramos longos. Folhas alternasobovadas, sub
carnosas. Flores amarelas vistosas 1,0-1,5 cm, em fasciculos ter-
minais. Fruto de deiscência transversal, 3-4 mm de diâmetro, en
volvido, à altura da linha equatorial, por uma lâmina estreita.



SCROPHULARIACEAE~

Nome Cientifico: Scoparia dulcis L.
Nome Vulgar: Vassourinha

Erva anual, erecta, muito ramificada, 30-50 cm de
altura. Folhas opostas na base e verticiladas nos ramos, obo -
vadas a oblanceoladas, 1,5-5,5 cm de comprimento, serreadas na
metade terminal. Flores axilares, alvo-arroxeadas, 4-6 mm no
maior eixo; pétalas com tufo de pelos na base. Fruto subglobo-
so, 2-3 mm de diâmetro.'

Nome Cientifico: Stemodia maritima L.
Nome Vulgar: .

Erva anual, erecta, glabra, com folhas opostas, apeci~
ladas, lanceoladas a lanceolada-ovaladas, margem serreada, ampl~
xicaules. Flores axilares, solitárias, roxo-claro a azuladas.

SOLANACEAE

Nome'Cientifico: Schwenkia americana L.
Nome Vulgar:

Erva anual, erecta, 50-60 cm de altura, com ramos de.!
gados e longos, projetados para cima. Flores dispostas em cachos
terminais longos; corola tubulos~ ,muito estreita 0,3-0,5 mm de
diâmetro, verde-claro, com ápice escuro. Fruto ovoide a subglobo-
so, 3-4 mm de diâmetro, com deiscência longitudinal.
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Erva anual, erecta de 50-60 em de altura, com ramos

longos, delgados. -Folhas alternas, pecioladas, elíticas a estrei

to-Ianceoladas. Inflorescência terminal, paniculada, com fIo

res longamente pedunculadas, corola tubulosa, muito estreita.
, .

Nome Científico: Solanum americanum Mill.

Nome Vulgar: Erva Moura

. Erva anual, erecta, glabra a levemente pilosa, 30-80

cm de altura. Folhas alternas ou dispostas no ápice dos ramos ,

ovais 4-1~ cm de comprimento, com bordos lisos ou sinuosodentea

dos. Flores alvas, 3-4 mm de comprimento, agrupados em pequenos

cachos umbeliformes, extraaxilares. Frutos globosos_roxo-negros.

TURNERACEAE

Nome'Científico: Turnera pumilea L.

Nome Vulgar:

Erva anual, erecta, pouco ramificada, 30-50 cm de al-

tura, pubescente. Folhas pecioladas_ .elíticas a ovaladas, pr~

fundamente serreadas. Inflorescência terminal, com bracteas fo

Líâceas e flores amarelo-vivo.
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VERBENACEAE
Nome Científico: Lantana camara L.
Nomes Vulgares: Camarái cambarái chumbinho

S,ubarbusto a arbust.o , 1-2 m de al.t.u ra, muito e ampla, -
mente ramificado, piloso, com acúleos. Folhas opostas, ovais a
cordiformes, 3-7 cm de comprimento, serreadasl ásperas quando a-
dultas. Flores amarelas, alaranjadas ou vermelhas_ .com tubo
delgado e parte livre até 4 mm'de diâmetro, dispostas em capítu
10 umbeliformes, com pedúnculo 10ngo_.l,S-4,0 cm. Frutos carno-
50S, blobososl 3-4 mm de diâmetro, negro-arrox~ados. Além de
invasora, esta espécie é, também, empregada na medicina popular.
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