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1. Introdução 

O que é uma “Planta Daninha”? 

 Uma planta fora de lugar ou crescendo onde ela 
não é desejada (Blatchley, 1912). 

 Qualquer planta cujas virtudes não têm sido ainda 
descobertas (Emerson, 1876). 

 Qualquer planta que não seja a cultura (Brenchley, 
1920). 

 Uma planta não desejada e, portanto para ser 
destruída (Bailey, 1941). 



1. Introdução 

O que é uma “Planta Daninha”? 

 Uma planta de crescimento selvagem não agradável, 
geralmente encontrada em terrenos que tem sido 
cultivado (Thomas, 1956). 

 Plantas daninhas são pioneiras no processo de 
sucessão ecológica secundária da vegetação, do qual 
áreas cultivadas são casos especiais (Bunting, 1960). 



1. Introdução 

O que é uma “Planta Daninha”? 

 Uma planta originada de um ambiente natural em 
resposta a mudanças no ambiente, que evoluiu, e 
continua evoluindo, como um organismo que 
interfere com o desenvolvimento das culturas e 
atividades associadas (Aldrich, 1984). 

  WSSA - qualquer planta que esteja interferindo 
com as atividades ou bem estar do homem 



1. Introdução 

Conceito Antrópico 

Homem é quem define o dano 

Se tem dano é planta daninha 



1. Introdução 

Foto: Arnaldo Borges 



2. Origem 

Surgiram juntamente com a agricultura há cerca de 10.000 anos. 

Citações bíblicas (Parábola do semeador / Separação do Joio do trigo). 

Planta daninhas x Herbicidas 

1900 - Controle com sais inorgânicos 

1945 - 2,4-D 

1961 - monuron 

WSSA - Weed Science Society of America (1956) 

SBHED – SOC. BRAS. DE HERBICIDAS E ERVAS DANINHAS  (1963) 

SBCPD – SOC. BRAS. DA CIÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS  (1995) 



3. Nomenclatura 

Erva Daninha??? 

Planta Invasora??? 

Planta Infestante??? 

Planta Voluntária??? 

Mato??? 



4. Características 

 Elevada produção de sementes 

 Propágulos de sobrevivência vegetativa 

 Disseminação efetiva das sementes 

 Sementes e propágulos resistem a condições 
ambientais adversas 

 Dormência ou germinação descontínuas das sementes 

 Plantas alelopáticas produzem toxinas 

 Hospedeiras de pragas e doenças de culturas 

 Hospedeiras alternativas de insetos vetores de 
patógenos de culturas 



5. Importância 

Importância Econômica e Social 

Redução da Produtividade e Valor da Terra 

Perda de Qualidade do Produto Agrícola 

Disseminação de Pragas e Doenças 

Maior dificuldade e Custo do Manejo Geral 

Perda de Água 

Competição por Luz e Nutrientes 

Prejuízos a Logística da Cultura 

Danos Causados a Vida e a Saúde do Ser Humano 



6. Classificação Botânica 

- Divisão I - Pteridophyta (Plantas Inferiores) 

- reproduzem-se por esporos 

- exemplos: algas, liquens, salvínea, samambaia, 

Equisetum (cavalinha) 

- Divisão II - Spermacophyta (Plantas Superiores) 

- flores verdadeiras e sementes com embrião 

- Subdivisão I - Pinophyta (Gimnospermae) 

- óvulo não está inserido em ovário 

- não tem planta daninha importante 



6. Classificação Botânica 

Classe I - Monocotiledoneae 
 

Embrião com 1 cotilédone 
Folhas com nervuras paralelas 

Flores com verticilos florais  em número 
de 3 ou múltiplos 

Sem cilindro central 
 

Famílias: Poaceae / Cyperaceae /  
Commelinaceae / Liliaceae / 

Araceae / Thyphceae / Pontederidaceae 

Classe II - Dicotiledoneae 
 

Embrião com 2 cotilédones 
Folhas com nervuras reticuladas 

Flores com verticilos florais em número 
de 4 ou 5, ou múltiplos 

Com cilindro central e crescimento 
secundário (Diâmetro) 

 
Famílias: Amaranthaceae / Asteraceae 

/Convolvulaceae / Fabaceae 
/Malvaceae/ Portulacaceae / Rubiaceae 

Angiospermas 

Folhas estreitas Folhas largas 



Família botânica Número de espécies Porcentagem 

Poaceae 44 
27% 

43% 

68% 

Cyperaceae 12 

Asteraceae 32 

Poligonaceae 8 

Amaranthaceae 7 

Brassicaceae 7 

Fabaceae 6 

Convolvulaceae 5 

Euphorbiaceae 5 

Chenopodiaceae 4 

Mavaceae 4 

Solanaceae 3 

Famílias das 200 principais plantas daninhas (Holm, 1978) 



7. Classificação Biológica 

Anuais: 

 Ciclo de vida menor que um ano 

 Tipicamente tem crescimento rápido e produzem 

sementes rapidamente 

 anuais de verão 

inverno primavera verão outono 



7. Classificação Biológica 

GRAMÍNEAS ANUAIS: 

Capim-colchão                 -    Digitaria spp. 

Capim-marmelada          -    Brachiaria plantaginea 

Capim-pé-de-galinha      -    Eleusine indica 

Capim-carrapicho            -    Cenchrus echinatus 

Capim-amargoso             -    Digitaria insularis 

Capim-camalote              -    Rottboelia exaltata 

 

DIVERSAS “FOLHAS LARGAS” ANUAIS... 



Amendoim-bravo  

Euphorbia heterophylla 



Corda-de-viola  

Ipomoea quamoclit 



Corda-de-viola 

Ipomoea hederifolia 

capim-marmelada 

Brachiaria plantaginea 



7. Classificação Biológica 

 anuais de inverno 

inverno primavera verão outono 

Germinam no outono, atingem a maturidade no inverno e 
completam o ciclo no final da primavera/início do verão. As 

sementes então permanecem dormentes até o outono 



7. Classificação Biológica 

produção de 
semente 

florescimento 

germinação 

emergência dos 
seedlings 

planta vegetando 

crescimento e captura 
de recursos do meio 

planta madura 

dormência 

banco de sementes 

mortalidade 

CICLO DE VIDA 
DAS PLANTAS 

DANINHAS ANUAIS 
dispersão 



7. Classificação Biológica 

- Bianuais 

 Vegetam no primeiro ano, e florescem/produzem sementes no 
segundo ano 

 Requerem vernalização antes do florescimento (exposição ao frio) 

 Não são tão importantes quantos as anuais e perenes 

- Perenes 
Simples 

 Sobrevivem no inverno através de estruturas vegetativas 

radiculares 

 Produzem sementes, sem estruturas vegetativas especializadas 

de propagação 

 Podem produzir novas plantas quando cortadas 



7. Classificação Biológica 

-complexas ou arrastadoras (problemas) 

 Reproduzem por estruturas especializadas como: 

 Caules – subterrâneos (rizomas) e aéreos (estolões), 

bulbos, cormos, tubérculos e raízes gemíferas. 

 Geralmente também reproduzem-se por sementes, 

portanto de difícil controle 

inverno primavera verão outono 



7. Classificação Biológica 

Capim massambará - 
rizomas 

Grama-seda - 
estolhos 

Cyperaceae - 
tubérculos 

Alho-bravo - 
bulbos 

Thistle – raízes 
gemíferas 



GRAMÍNEAS PERENES: 

Capim-braquiária        -    Brachiaria decumbens 

Capim-colonião           -    Panicum maximum 

Grama-seda                 -    Cynodon dactylon 

Capim-massambará    -   Sorghum halepense 

Capim-fino                   -    Brachiaria purpuracens 

 

CYPERACEAE 

Tiririca                          -    Cyperus rotundus 

7. Classificação Biológica 


