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Definições: o que é uma planta invasora (“weed”)?

=> planta selvagem vs planta invasora (wild vs weed)

Por profissionais:

“Uma planta que está fora do lugar, crescendo onde
não é bem-vinda”  (Blatchley, 1912)

“Qualquer planta que cresce onde não é bem-vinda” 
(Fogg, 1945)

“Plantas superiores que são um incômodo” (Harper,
1960)

“Uma planta indesejável” (Wodehouse, 1960)



Por entusiastas amadores:

“Uma planta cujas virtudes ainda não foram descober-
tas” (Emerson, 1912)

“Esta coisa de considerar todas as plantas invasoras
como más é insensato”  (Cocannouer, 1950)

“Plantas invasoras sempre foram condenadas sem um
julgamento justo” (King, 1951)

“A história das plantas daninhas é a história do
homem” (Anderson, 1954)



• Uma planta invasora pode ser daninha num momento

e em outro ser considerada planta útil

Ex: Pennisetum clandestinum (capim kikuio)=> 

cresce em ambientes primários e ambientes 

perturbadas em várias partes da África Tropical

=> Foi introduzida em muitas partes do mundo

como capim para gramados

=> Ocasionalmente, tem proliferado a outros

campos cultivados onde é uma séria invasora 





Brachiaria decumbens 

Introduzida no Brasil provavelmente 
em navios durante o tráfego de escravos

Uso como
importante
forrageira



Usos da Brachiaria
brizantha em 
pastagem e em
consorciação com o
milho



Panicum maximum

(capim colonião)



Por aqueles com uma mente ecológica:

“Uma planta que compete com o homem pela posse
do solo” (Blatchley, 1912)

“Espécies de plantas introduzidas que tomaram posse
dos campos cultivados e pastagens” (Dayton, 1950)

“Plantas invasoras são pioneiras na sucessão secundá-
ria da qual campos aráveis é um caso especial”
(Bunting, 1960)

“O caráter cosmopolitano de muitas plantas invasoras
é talvez um tributo tanto à modificação pelo homem
das condições ambientais como à sua eficiência como
um agente de dispersão” (Salisbury, 1961)



Harlan & de Wet (1965):

“...um organismo geralmente não desejado que 
é bem sucedido em ambientes perturbados pelo
homem”

=> O homem é um perturbador de ambientes

=> Tanto as culturas como as plantas invasoras são
bem adaptadas ao mesmo ambiente. Portanto,
práticas agrícolas favorecem também as plantas
invasoras

=> Homo sapiens = principal “agente daninho” que
existe



Aumentando a intensidade de distúrbio

Espécies Espécies     Espécies Espécies Espécies
adaptadas a adaptadas a adaptadas a adaptadas  adaptadas 
ambientes   ambientes a pastagens a campos a áreas
primários, abertos, ou florestas cultivados urbanas
fechados   natural/e perturbadas  e roças e

perturbados   pelo homem jardins

Distúrbios naturais: margens de rios e áreas freqüentemente
inundadas; margens de lagos, mares; dunas; áreas instáveis
devido à erosão pelo vento ou água; áreas cobertas por cinzas
de vulcões; áreas sujeitas ao fogo; animais (ex: gafanhotos), etc...











=> Antes do sugimento da agricultura, o maior 
distúrbio foi o período de glaciação Pleistocênica

=> Levou à adaptação de muitas espécies aos novos
habitats; novas especiações

=> Mas o maior distúrbio desde então => novas 
formas de agricultura => homem

=> Levou ao surgimento de novas formas de plantas
invasoras, cujo nicho ecológico se expandiu

=> Plantas invasoras: dinâmicas, excelentes para o
estudo de evolução



Aumentando a intensidade de desagrado

Plantas  Plantas     Plantas Plantas Plantas
domesticadas invasoras invasoras invasoras  invasoras 

incentivadas       toleradas indesejadas      odiadas



Origem das plantas invasoras

a) Flora local -> adaptações a distúrbios contínuos do
ambiente

b) Introdução pelo homem

c) Invasoras derivadas de plantas cultivadas e de 
híbridos (C x S)

c1) Derivadas de plantas cultivadas pela seleção a
um contato menos intenso com o homem

c2) Hibridação entre a planta cultivada e seu 
progenitor selvagem



Origem das plantas invasoras

a) Membros da flora local

• Algumas dessas espécies ocorrem em ambientes 
perturbados, ou em ambientes primários.

Ex: Avena barbata (tetraplóide) e A. sterilis (hexaplóide)



Ex:Avena barbata (tetraplóide) e A. sterilis (hexaplóide)

=> São populações anuais da região do Mediterrâneo 
onde ocorrem em poucos indivíduos ou em grupos 
maiores, mas nunca em grande quantidade em 
estandes puros

=> Em campos cultivados ou em beira de estradas, 
ocorrem em estandes quase puros, muito densos.

=> Não se sabe se sua grande amplitude ecológica  se 
deve à plasticidade fenotípica, diferenciação genética, 
ou ambos



b) Introdução pelo homem

 Espécies não nativas de uma região, introduzidas 
pelo homem

 A migração das plantas invasoras coincide com a
migração das plantas cultivadas

 Introdução das plantas invasoras do Velho Mundo 

às Américas ocorreu em épocas pós-colombianas

=> muitas delas substituíram espécies locais



Ex: Parthinium hysterophorus 

(losna branca; coentro do

mato) -> chegou à Índia nos

anos 60 como contaminante

em navios com grãos doados 

pelo programa USAID -> logo 

se espalhou pelo sul da Índia

-> produz uma toxina que 

irrita a pele.



Melinis minutiflora (capim gordura)



Hyparrhenia rufa

(capim jaraguá)



c) Invasoras derivadas de plantas cultivadas e de 
híbridos (C x S)

 Diretamente da planta cultivada, via mutação,
e readquirindo características do progenitor
selvagem

 Indiretamente, pela hibridização entre a cultura e
seu progenitor selvagem 



Ex: cevada selvagem -> Hordeum vulgare spp. 

spontaneum

H. vulgare spp. vulgare

c1) Derivadas de plantas cultivadas



Ex: cevada selvagem -> Hordeum vulgare spp. 

spontaneum

=> Ocorre como invasora nas bordas de sua distribui-

ção natural no crescente fértil -> tidas como sendo

relíquias de uma distribuição mais antiga da

espécie selvagem ou híbridos entre a cevada 

cultivada e a selvagem. 

=> Mas ocorre como invasora em áreas onde não

se observa a espécie selvagem.



Duas hipóteses sobre sua origem nesses locais:

=> Introduzidas de áreas onde a espécie ocorre
como populações naturais

Ou, mais provável:

=> Derivada da cevada cultivada

(retromutação para o gene ligado à

dispersão da espigueta) -> se 

adaptam bem aos campos cultivados 

mas mantém o hábito de dispersão 

de sementes.



c2) Hibridação entre a planta cultivada e seu 
progenitor selvagem

 Quando a espécie cultivada é plantada em sua

região de origem, onde ela ocorre em simpatria 

com a espécie selvagem  -> hibridação ->

surgimento das raças invasoras

Ex:  raças invasoras de girassol; cenouras; milho;

melancias; arroz (arroz vermelho); sorgo.



 Exemplo: 

 Ocorrência de cevada com 6 fileiras de sementes

em Israel, em beiras de estradas e em beiras de 
campos cultivados, onde a cevada  cultivada foi 
plantada por muitos anos



=> O fluxo gênico ocorre principalmente em direção ao

progenitor selvagem (maior quantidade de pólem

produzida pela planta cultivada) 

=> O caráter “adaptação ampla” das plantas cultivadas

permite a rápida expansão destas como 

plantas invasoras  e maior adaptação às mudanças

tecnológicas



Oryza sativa
(arroz vermelho)

O arroz vermelho só revela essa 
coloração no beneficiamento, 
após ser descascado



http://www.agrolink.com.br/culturas/arroz/ArrozVermelho
.aspx

Arroz vermelho como séria invasora:

http://revistagloborural.globo.com/Revista/Common/0,,EMI222681-
18283,00-
TECNICA+APLICADA+NO+PLANTIO+DE+ARROZ+NO+RS+DETEM+
INVASORA+E+AUMENTA+PRODUTI.html

Técnica aplicada no plantio de arroz no RS detém invasora e 
aumenta produtividade

Cultivo do arroz-vermelho

https://www.youtube.com/watch?v=fWIbCFnRQBc

Saúde - Arroz Vermelho reduz colesterol e afasta a fome

https://www.youtube.com/watch?v=TASV1XuIJ0M

http://www.agrolink.com.br/culturas/arroz/ArrozVermelho.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=TASV1XuIJ0M


Sorghum halepense (2n=40) – tetraplóide ->

(capim massambará) -> introduzida nos EUA na

primeira metade do século 19, como forrageira, 

e desde então tem absorvido genes 

de Sorghum bicolor (cultivado, 

2n=20), e estendendo sua área 

de ocorrência para grandes áreas 

do sul ao norte dos EUA.



Sorghum halepense



Ex: sorgo -> muitas raças de sorgo selvagem nas

savanas da África -> longe do homem -> genuínas

=> Existem áreas em que o sorgo selvagem sobreviveu

como invasora em campos de algodão e trigo, onde o

homem alterou muito o ambiente -> hidrelétricas, etc..

=> Em outras áreas, hibridação do sorgo cultivado com

o sorgo selvagem -> sérios problemas

-> grande infestação e difícil controle

(Nome comum: shattercane) 

=> Reconhecido morfologicamente e 

facilmente distinto das raças selvagens.







Mímica => imitação da planta cultivada

=> planta cultivada com inflorescência compacta =>

planta invasora com inflorescência compacta



Milheto 
(Pennisetum 

glaucum)

Setas brancas =>
milheto cultivado

Setas pretas =>
milheto selvagem



Milheto



Características biológicas das plantas invasoras

1) Grande adaptação a ambientes perturbados

2) Padrões de germinação adaptados às práticas
agrícolas

3) Crescimento rápido e plasticidade fenotípica

4) Alta produção de sementes e outros meios 
eficientes de propagação

5) Dispersão muito eficiente

6) Resistência ao controle de plantas invasoras



1) Grande adaptação a ambientes perturbados

=> São plantas colonizadoras, adaptadas a ambientes

instáveis e podem estabelecer grandes populações

em curto espaço de tempo

=> Podem habitar não só ambientes perturbados pelo

homem, mas também por animais, ou tempora-

riamente por fatores naturais: fogo, enchentes, etc.



2) Padrões de germinação adaptados às práticas
agrícolas

=> Plantas cultivadas selecionadas para uma rápida
germinação assim que as condições se tornem
favoráveis; 

=> Plantas invasoras também têm tais atributos ->
germinação rápida e rápido estabelecimento das
plântulas, para competir por luz, minerais e água; 

=> Outra estratégia das invasoras -> dormência ->
permite a germinação no tempo



Avena sterilis



=> Na aveia selvagem Avena sterilis, o padrão de

germinação permite uma rápida expansão a

ambientes abertos pela germinação de 50% 

das sementes  (semente inferior) e o armazena-

mento dos outros 50%  para futuras gerações

(sementes dormentes > sem. superior). 

=> Raças invasoras -> as duas sementes germinam

no mesmo ano -> adaptação a ambientes

perturbados -> rápido estabelecimento de

grande número de plantas em pouco tempo.



3) Crescimento rápido e plasticidade fenotípica

 Competem por luz, nutrientes e água com as plantas
cultivadas -> folhas largas -> mais eficientes na
competição por luz 

 Geralmente são mais altas que a planta cultivada 

 Sistemas radiculares mais extensos -> melhor 
acesso à água e nutrientes

 Danos econômicos proporcionais à densidade das
plantas invasoras => podem ser perdas na
produção ou na qualidade final 



Sorgo



Arroz vermelho

Milheto



Lolium temulentum (azevém, joio)

=> Infesta campos de trigo na região Mediterrânea, 

mas é mais alta que o trigo

=> Sementes com a mesma forma, cor e densidade

que o trigo -> difícil separar

=> Farinha mais escura com 

sementes de azevém;

pode ser perigoso comer

o pão

=> Plantio em linhas (e não à

lanço) reduz a infestação

-> controle nas entrelinhas 



Trigo e Lolium temulentum (azevém, joio)



=> Sementes com a mesma forma, cor e 

densidade que o trigo -> difícil separar



4 e 5) Fácil propagação e dispersão

=> Invasoras -> muito produtivas, muitas sementes
por planta

=> Perenes -> se reproduzem por estolões (Cynodon
dactylon - capim bermuda), rizomas (Sorghum
halepensis - capim massambará), bulbos (Allium
inodorum - alho-bravo), ou tubérculos (Cyperus
rotundis - tiririca)

=> Diversos meios de dispersão -> aristas,  frutos
deiscentes,  espinhos e ganchos (aderem em 
animais), estruturas próprias para dispersão pelo
vento



Cynodon dactylon
(capim bermuda)

=> estolões



Sorghum halepense
(capim massambará)

=> rizomas



Nothoscordum inodorum
(Allium inodorum)

(alho-bravo)

=> bulbos



Cyperus rotundis
(tiririca)

=> tubérculos



Cyperus rotundis (tiririca)







Evolução das plantas daninhas

 Muita coisa em comum com a evolução das plantas
cultivadas 

Papel central do homem, embora indiretamente

Mudanças na composição das plantas daninhas e
no tipo de espécies dependem de:

-> introdução de novas técnicas agrícolas

(aração profunda elimina plantas cujas sementes não 
germinem a grandes profundidades)

(melhor beneficiamento de sementes reduz muitas 
espécies invasoras)



 Difusão das plantas invasoras paralela à difusão de

plantas cultivadas

 A eliminação das principais plantas daninhas por

herbicidas encoraja a expansão de outras



Mímica

Barrett (1983) => 2 tipos de mímicas:

=> mímica vegetativa -> semelhanças durante as

fases de plântula e crescimento vegetativo ->

evoluíram devido às práticas de controle de

invasoras manual, ou implementos operados

pelo homem;

=> mímica reprodutiva -> semelhança com as

sementes  das plantas cultivadas ou com 

frutos, em aparência, peso e densidade



a) Mímica vegetativa

=> Não deve ser confundido com a semelhança 
natural entre espécies relacionadas, ou entre as
plantas e os progenitores selvagens, resultado de
fluxo gênico

=> São plantas de gêneros diferentes, ou do mesmo
gênero mas reprodutivamente isolados

=> Ex: Camelina sativa -> invasora comum em 
campos de linhaça (Linum usitatissimum). 

=> C. sativa subsp. linicola -> campos de linhaça na
Rússia -> mesma forma da folha, pouco ramificada,
ramos finos com longos internódios, poucas flores
-> muito semelhante à linhaça.



Camelina sativa                Linum usitatissimum



=> Echinochloa crus-galli var. crus-galli -> cresce
dentro e fora dos campos de arroz

=> Echinochloa crus-galli var. oryzicola -> cresce
dentro dos campos de arroz -> maior
similaridade com a cultura do arroz -> difícil
controle devido à semelhança morfológica



b) Mímica das sementes

=> Caracteres adaptados: 
-> retenção de sementes até a colheita; 
-> liberação da semente durante o beneficiamento;
-> forma e densidade da semente semelhante à

planta cultivada.

=> Camelina sativa -> vagens indeiscentes; 
-> forma e densidade da semente

semelhante à linhaça
-> Foi tanto o sucesso desta

espécie que se tornou uma
cultura oleaginosa em 
partes da Europa e oeste 
da  Ásia.



Camelina sativa

(small false flax)



=> Cevada selvagem (Secale cereale, S. afghanicum,

S. segetale) -> campos de trigo -> a cevada se

tornou uma cultura (cultura secundária), princi-

palmente em solos arenosos e marginais

=> Avena abyssinica -> mímica das sementes em

campos de trigo -> muita semelhança: sementes

não são dispersas naturalmente, só no beneficia-

mento. Tamanho, forma e densidade das sementes

semelhantes ao trigo -> mas não se tornou uma

cultura secundária.



=> Vicia sativa -> invasora em campos de lentilha
(Lens culinaris)

Vicia sativa



=> Sementes de V. sativa normalmente arredondadas,
mas em campos de lentilha são achatadas, em
semelhança à lentilha

=> Lentilha do Nepal -> sementes pequenas -> V.
sativa também com sementes pequenas

=> Lentilha nos EUA e Canadá -> sementes grandes
-> V. sativa com sementes grandes



sorgo cultivado



Genética e evolução do mimetismo

• Os principais caracteres do mimetismo podem ser
controlados por um único gene ou por muitos genes

• Caracteres da mímica vegetativa são geralmente 
controlados por poligenes, bem como caracteres
quantitativos relacionados à mímica das sementes,
como densidade    

• Ex: forma da semente em Vicia sativa -> controlada
por um único gene recessivo

• Ex: retenção das sementes em Avena abyssinica
controlada por quatro (Jones, 1940) ou dois
(Ladizinsky, 1975) genes recessivos 



Conclusões 

 O envolvimento de poucos genes controlando

caracteres na mímica de sementes não é, portanto,

muito diferente que as mudanças genéticas observa-

das no processo de domesticação

 A evolução dos tipos de mímicas também é uma

resposta direta às práticas agrícolas sem nenhum

encorajamento intencional pelo homem



 A evolução da mímica nas plantas invasoras pode

ser considerada como um paralelo indesejável da

domesticação de plantas

 Reflete o papel da seleção inconsciente pelo homem

levando à domesticação das plantas cultivadas

 Fornecem evidências de que as plantas cultivadas

poderiam surgir unicamente pela seleção inconsciente



Resistência a herbicidas das plantas invasoras

 Introdução do controle químico -> um dos grandes
avanços das últimas décadas.  Mas não resolveu o
problema das plantas invasoras 

A aplicação contínua do mesmo herbicida, ou de
herbicidas com modos de ação semelhantes, levou ao
surgimento de plantas resistentes



 Há inúmeros casos registrados de resistência a 

herbicida, como nos EUA (142), Austrália (61), 
Canada (58), França (34), Espanha (33), e Reino 
Unido (24).

 Cerca de 400 casos de invasoras resistentes a 

herbicidas tem sido reportados no mundo todo, em 
mais de 200 espécies de plantas;

 Existem diferenças intra-específicas para 

tolerância e resistência a herbicidas. 



 Outra fonte de resistência em potencial é pelo fluxo
gênico entre as invasoras e cultivares resistentes a
herbicidas

 Introgressão dos genes para resistência a herbicidas
da cultura para plantas selvagens progenitoras ou
espécies relacionadas => risco maior é a intro-
gressão a espécies que se tornaram invasoras

 Risco imediato => onde essas espécies são nativas

 Estudos genéticos revelam que na maioria dos casos
a resistência a herbicidas é devida a um único gene



 Um processo natural contra uma pressão de seleção

imposta pelo controle químico

 Quanto maior a pressão de seleção, mais rápida/e

os mutantes desejáveis são estabelecidos 

 Medidas para evitar este processo => rotação de 

culturas => uso de diferentes herbicidas



Uso de práticas de manejo integradas de plantas
invasoras (IWM):

-> cultivo mínimo (minimizar o distúrbio do solo, 
já que o cultivo encoraja as invasoras)

-> semeadura direta

-> rotação de culturas diversas

-> minimizar os recursos para as invasoras (uso de
sombreamento, aplicação de adubo apenas em
pontos estratégicos, etc)



 Uso de plantas transgênicas resistentes ao

ROUND UP -> herbicida barato, simples, não

deixa resíduos no solo => grande pressão de

seleção para o desenvolvimento de invasoras

resistentes a este herbicida



CONCLUSÕES

 Plantas invasoras -> tão antigas quanto a 
agricultura e companheiras indesejáveis 

(conceito modificado com a agricultura orgânica) 

 Adaptadas a ambientes perturbados e ecossistemas
urbanos 

 Possuem uma série de atributos biológicos em 
comum, que as tornam bem sucedidas 

 A história da flora de invasoras reflete mudanças na
prática da agricultura => espécies que eram um
problema na agricultura tradicional desapareceram
na agricultura moderna, tendo sido substituídas
por outras



 A evolução das plantas invasoras tem sido 
acompanhada por mudanças genéticas    

 Mimetismo vegetativo as protege da capina manual
e o mimetismo da semente as protege durante o
beneficiamento das sementes

 Algumas foram tão bem sucedidas que acabaram
se transformando em culturas secundárias 

 A resistência a herbicidas é recente e vem se
tornando em um problema sério 

 Com a crescente demanda de alimentos, o controle
químico irá continuar, e da mesma forma, a evolução
de populações de plantas invasoras resistentes



CLEMENTS DR & DITOMMASO A (2011) 

Climate change and weed adaptation: can evolution
of invasive plants lead to greater range expansion
than forecasted? 
Weed Research 51: 227–240





1. Alta taxa de crescimento

2. Ampla tolerância climática e  ambiental

3.   Curta geração (ciclo de vida curto)

4.   Reprodução prolífica e consistente

5.   Tamanho pequeno da semente

6.   Boa capacidade de dispersão

7.   Capacidade de reprodução  uniparental

8.   Fácil germinação

9.   Alta habilidade competitiva

10. Defesas efetivas versus inimigos naturais

Principais 
características das 
plantas invasoras 
visadas pela seleção 
natural para 
mudanças climáticas  
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Evolutionary-thinking in agricultural weed 
management. New Phytologist 184: 783–793.
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