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Commelina benghalensis
Reconhecimento do problema
Família: Commelinaceae (família da trapoeraba; grupo das comelinídeas)
Nomes comuns: Trapoeraba, trapoeraba-azul,  santa-luzia
Francês: Comméline du Bengale; Kinyarwanda: Inteja;  Luganda: Ennanda;  Chichewa: 
Khovani.

Anual ou perene (dependendo das condições de umidade), tenra, herbácea de folha 
larga prostrada (10-30 cm altura); caule ereto a decumbente, ramificado, viloso e 
enraizando nos entrenós; a planta também produz estolões subterrâneos.
Folhas: Verde escuras, alternadas, 3-7 cm de comprimento e 1-3 cm largura; lâminas 
ovais, base atenuada e ápice agudo. Limbo foliar frequentemente com tricomas 
avermelhados na região do ápice.
Flores: Muito pequenas com três pétalas azuis (3-4 cm de comprimento), sendo as 
duas laterais maiores; também produz flores subterrâneas as quais se desenvolvem 
nos rizomas e não se abrem, são brancas e muito pequenas.

Sumário
Origem: Regiões tropicais e subtropicais da África, Ásia e Pacífico.
Introdução: Por sementes ou fragmentos vegetais aderidos nos equipamentos 
agrícolas e produtos e, em menor escala, recipientes de sementeiras.
Habitat: Regiões tropicais e subtropicais. Requer condições de solo úmido para seu 
estabelecimento; uma vez estabelecida apresenta alta tolerância a seca; cresce em 
uma grande diversidade de ambientes e é abundante em todos os tipos de solos. 
Disseminação: Por sementes ou vegetativamente, em implementos agrícolas. 
Dissemina-se por estolões os quais enraízam-se nos nós e por reestabelecimento de 
fragmentos de caule.
Invade: Culturas, incluindo cana-de-açúcar, milho e abacaxi, jardins, áreas 
degradadas, bordas de florestas e beira de rodovias.
Impacto: A importância econômica de C. benghalensis está relacionada a sua 
persistência em áreas cultivadas e seu difícil controle. Esta planta daninha compete 
 seriamente com diversas culturas em quase toda as partes da África. Seu impacto no 
crescimento e produtividade varia de acordo com a cultura e condições ambientais. As 
culturas são afetadas  mais severamente durante as primeiras 2-5 semanas de 
crescimento, mas plantas em final de ciclo também podem ser afetadas. O 
florescimento em amendoim pode atrasar de 1-2 semanas e nódulos também são 
reduzidos dependendo da intensidade de infestação. Há relatos que a remoção de C. 
benghalensis aumenta a produtividade de amendoim em 27%.
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Flores e folhas da trapoeraba (Foto 
Foto de Ansel Oommen, 
Bugwood.org)

Estolho subterrâneo com flor 
(glóbulo branco) (Foto Foto da 
 FAO, Roma)


