
10. Sobrevivência 

Sementes e Órgãos de Propagação Vegetativa 

- Característica de sobrevivência das pl. daninhas anuais. 

Produção média de sementes de plantas daninhas/planta: 

 109 espécies anuais -  20.833 sementes/planta  

 19 espécies bianuais -  26.600 sementes/planta 

 61 espécies perenes -  16.626 sementes/planta 



10. Sobrevivência 

Wilson (1988) – Características das sementes de nove espécies 

de plantas daninhas 

Capim arroz 7.160 714.928 

Cuscuta 16.000 1.291.418 

Erva de Sta. Maria 72.450 1.429852 

Tiriricão 2.450 5.267.910 

Aveia brava 250 57.128 

Caruru 117.400 2.633.944 

Beldroega 52.300 3.033.025 

Capim carrapicho 1.100 148.280 

Picão preto 3.450 331.310 

Plantas daninhas Sementes produzidas/planta Sementes/kg 



11. Dormência 

Dormência das sementes no solo 

- Dispersão das sementes no tempo 

1 ano 71 espécies germinaram 

Anos enterradas Sementes viáveis que germinaram 

6 anos 68 espécies germinaram 

10 anos 57 espécies germinaram 

20 anos 57 espécies germinaram 

30 anos 44 espécies germinaram 

38 anos 36 espécies germinaram 

Toole & Brown (1946) – estudaram 107 spp: 



11. Dormência 

- Primária 
- dormência antes da liberação da planta mãe 
 

- Secundária  

- ocorre em função das condições ambientais 

a. Tipos de dormência 



11. Dormência 

b. Causas da dormência 

- Interna (inerente ou propriamente dita) 

  - Impermeabilidade dos tegumentos 
  - Polimorfismo somático 
  - Imaturidade do embrião 
  - Polimorfismo genético 

  - Inibidores bioquímicos 

- Externa (ambiental ou quiescência) 

  - Temperatura e umidade 
  - Luz: 

   Kienzel - estudou 964 spp pl. selvagens 
    - 674 favorecida pela luz 
    - 258 inibidas pela luz    
    - 32 indiferentes luz 
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Sementes de Quenopódio (Chenopodium album) 
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Dormência/quebra de dormência de sementes pela luz solar 
fitocromos (P660 e P710) 

P660 

Semente 
dormente 

Escuro 

P710 

Semente não 
dormente 

Luz solar rica em 660 nm 

Ambiente sombreado 

Luz rica em 710 nm 

P660 
Ω  = 

  P660 + P710 

Fotoblástica positiva Ω  próximo de zero 

Fotoblástica negativa Ω  próximo de um 



Efeito do “sombreamento” pela palhada sobre a germinação/emergência das 

plantas daninhas em áreas de plantio direto 



Efeito do “sombreamento” pela palhada sobre a germinação/emergência das plantas 

daninhas em áreas de colheita de cana-de-açúcar sem queima (“cana-crua”) 



12. Dispersão 

- Característica importante de agressividade das plantas 

daninhas 

12.1.  Dispersão mecânica 

- Adaptações nos frutos – espinhosa 

12.2.  Dispersão pelo vento 

- Desenvolvimento do Velcro® por George Mestral) 

- modificações estruturais que permitem transporte pelo 

vento (“papus” das Asteraceae) 

- Dispersão do grão de pólen (fluxo de genes) 

- Dispersão de biótipos resistentes de plantas daninhas 



12. Dispersão 

12.3.  Dispersão pela água 

 - disseminação de 300.000 sementes/ha 

Wilson (1980): (estudou canais de irrigação) 

- Sementes de 77 spp de plantas daninhas em três 

canais principais de irrigação. 

- coletou 30.346 sementes - 30% viáveis 

- 26 x mais sementes no final do canal 



12. Dispersão 

Comes (1978) - estudou várias spp de plantas daninhas: 

- 24 perderam viabilidade 12 meses 

 - 27 viáveis por mais de 12 meses 

- 12 viáveis por mais de 60 meses 

12.3.  Dispersão pela água 



Germinação de sementes de plantas daninhas 

depois de estocada na água de irrigação (Hill, 1977) 

Espécies Período de armaz. na

água (meses)

% germinação

Convolvulus arvensis

Cirsium arvensis

Centaurea repens

Amaranthus retroflexus

Eltrigia repens

Echinochloa cruss galli

54

36

30

33

27

12

55

50

14

9

0

0



12. Dispersão 

12.4.  Dispersão pelo homem 

Número de espécies de plantas daninhas introduzidas à partir 
da Europa para os Estados Unidos da América 

Família Número de espécies introduzidas 

Asteraceae 

Poaceae 

Brassicaceae 

Labiateae 

Fabaceae 

Caryophyllaceae 

Scrophulariaceae 

112 

65 

62 

60 

54 

37 

30 



12. Dispersão 

12.5.  Dispersão pelos animais 

- Algumas sementes que atravessam o trato digestivo dos animais 

Espécies % germinação antes % germinação após 

Caruru 98 36 

Quenopódio 70 58 

Alfafa 86 17 

Plantago sp 94 16 

Rumex crispus 95 58 

Setaria faberii 21 19 

Aveia-brava     74         10 



12. Dispersão 



12. Dispersão 

12.6. Dispersão por equipamentos agrícolas 

- Utilização de sementes de culturas infestadas de sementes de 
plantas daninhas 

- Transporte através de colhedoras e equipamentos de preparo de 
solo e cultivo 



Dispersão de plantas 

daninhas por colhedoras 



12. Dispersão 

12.7.  Outras formas de dispersão 

- Mudas de frutíferas e árvores 

- Substratos e solos usado em viveiros 

- Mimetização das culturas pelas plantas daninhas 



13. Banco de Sementes 

       Banco de sementes 

"Reservatório de sementes e órgãos de reprodução 

vegetativa viáveis, porém dormentes, presentes no solo 

ou restos vegetais" 

- Varia de 300 milhões a 3,5 bilhões de sementes/ha 

- BS - alta diversidade, porém poucas espécies 
dominam 70 a 90% das comunidades de pl. daninhas 
(Wilson, 1988) 
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“entradas” X “saídas” 

3 – 6% germinam 

Bidens 3.450 sem/pl 



?. Banco de Sementes 

CHUVA DE 
SEMENTES 

Forma principal de redução do Banco 
de Sementes – evitar adições de 

novos propágulos - “chuva de 
sementes” (Braccini, 2001) 



13. Banco de Sementes 

“80 a 90% das plantas daninhas emersas (flora 

emergente) em uma cultura são provenientes do 

recrutamento das sementes produzidas no ano 

imediatamente anterior” 

Moss (1980) 

Plantio direto em trigo 



13. Banco de Sementes 

Período de 

recrutamento das 

sementes de plantas 

daninhas presentes 

no banco de 

sementes 

Primavera 
F    M     A 

Verão 
M    J     J 

Outono 
A    S     O 

Inverno 
N    D     J Plantas daninhas 



Padrões de recrutamento do banco de sementes (emergência) 

Germinação simultânea “quase simultânea” 

Germinação Contínua 

 dias após germinação da primeira semente 

g
e
rm

in
a
ç
ã
o

 (
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Caruru - 95% de germinação em 8 dias 
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13. Banco de Sementes 

Fatores que afetam a longevidade das sementes 

de plantas daninhas 

Espécie de planta daninha 

Cultivo    

Profundidade de enterrio 

Condições ambientais                           



13. Banco de Sementes 

Carmona (1995) 

Agroecossistema Sementes/m2 

Várzea 22.313 

Área de rotação de culturas 6.768 

Pomar de citrus (coroa) 3.595 

Pastagem 529 

Quantidade de sementes no banco de sementes 



13. Banco de Sementes 

-  Influenciado pelas práticas culturais  

  (Martel et al. 1998) 

Tipo de preparo de solo 

Profundidade Arado de aiveca Grade pesada 

0 – 5 cm 20% 63% 

5 – 10 cm 27% 20% 

10 – 15 cm 53% 17% 



13. Banco de Sementes 

Como reduzir o banco de sementes do 
solo na entressafra? 

Herbicidas pós-emergentes não seletivos 

Preparo mecânico do solo 

Rotação de cultivos 

Herbicidas residuais de pré-plantio 

Culturas de coberturas 



13. Banco de Sementes 

“Jamais 

deveríamos ter 

esperado tanto 

tempo .... 

Agora as plantas 

daninhas já estão 

dominando.” 


