
Erva ou subarbusto anual, até 2 m, de flores brancas grandes afuniladas e frutos espinhosos. 

Nome cien	fico: Datura stramonium L. 

Nomes vulgares: figueira-do-inferno, estramónio, erva-do-diabo, erva-das-bruxas, erva-dos-mágicos, 

figueira-brava, castanheiro-do-diabo, pomo-espinhoso 

Família: Solanaceae 

Estatuto em Portugal: espécie invasora (listada no anexo I do Decreto-Lei n° 565/99, de 21 dezembro) 

Nível de risco: 32 | Valor ob5do de acordo com um protocolo adaptado do Australian Weed Risk 

Assessment (Pheloung et al. 1999), segundo o qual valores acima de 6 significam que a espécie tem risco 

de ter comportamento invasor no território Português | Actualizado em 30/09/2015. 

Sinonímia: Datura talula L., Datura inermis Juss. Ex Jacq., Datura stramonium L. var. tatula (L.) Torr. 

Data de atualização: 05/10/2015 

Ajude-nos a mapear esta espécie na nossa plataforma de ciência cidadã. 

Como reconhecer  

Erva ou subarbusto anual de 50-200 cm, glabro a 

puberulento. 

Folhas: com 5-21 X 4-15 cm, ovadas a elíp5cas, 

acunheadas a subcordadas na base; sinuado-dentadas a 

-lobadas.  

Flores: grandes (ca. 6-10 cm), afuniladas, brancas ou 

púrpuras.  

Frutos: cápsulas com 2,5-7 X 2-5 cm, ovoides, eretas, 

densamente reves5das de acúleos ± iguais, quase 

sempre espinhosas. 
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Pormenor de uma cápsula espinhosa evidenciando 

as sementes negras no interior 



Floração: junho a outubro. 
 

Espécies semelhantes 

Existem outras espécies de Datura mas têm flores claramente maiores ou menores que Datura 
stramonium pelo que não se confundem. 
 

Caracterís"cas que facilitam a invasão  

Reproduz-se por via seminal produzindo muitas sementes que têm grande capacidade de germinação em 
qualquer altura do ano. Cada cápsula pode conter cerca de 500 sementes. Uma planta pode produzir até 
30000 sementes, as quais podem manter-se viáveis por mais de 40 anos. 
 

ORIGEM E DISTRIBUIÇÃO 

Área de distribuição na"va 

Sul da América Tropical. 
 

Distribuição em Portugal 

Portugal con5nental (todas as províncias).  

Para verificar localizações mais detalhadas desta 
espécie, verifique o mapa interac5vo online. Este 
mapa ainda está incompleto - precisamos da sua 
ajuda! Contribua submetendo registos de 
localização da espécie onde a conhecer. 
 

Outros locais onde a espécie é invasora 

Regiões temperadas, tropicais e subtropicais da América do Norte, Central e Améria do Sul, Europa, Ásia, 
África e Nova Zelândia. 
 

Razão da introdução 

Provavelmente acidental. 
 

Ambientes preferenciais de invasão 

Principalmente, terrenos cul5vados, sí5os ruderalizados e outros descampados. Também invade áreas 
naturais e seminaturais. 
 

IMPACTES 

Impactes nos ecossistemas 

As plântulas estabelecem-se rapidamente e formam grandes tapetes que ensombram a vegetação 
circundante graças às folhas de grandes dimensões. 

Tem efeitos alelopá5cos, impedindo o desenvolvimento de outras espécies.  
 

Impactes económicos 

Interfere na produção/produ5vidade das áreas agrícolas. 
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Outros impactes 

Todas as partes da planta, e em especial as sementes, são muito tóxicas e podem ser fatais se ingeridas 
por humanos e outros animais.  
 

CONTROLO 

O controlo de uma espécie invasora exige uma gestão bem planeada, que inclua a determinação da área 
invadida, iden5ficação das causas da invasão, avaliação dos impactes, definição das prioridades de 
intervenção, seleção das metodologias de controlo adequadas e sua aplicação. Posteriormente, será 
fundamental a monitorização da eficácia das metodologias e da recuperação da área intervencionada, de 
forma a realizar, sempre que necessário, o controlo de seguimento.  

As metodologias de controlo usadas em Datura stramonium incluem:  
 

Controlo -sico 

Arranque manual: metodologia preferencial para plântulas e plantas jovens. Deve ser realizada antes da 
formação dos frutos. Em substratos mais compactados, o arranque deve ser realizado na época das 
chuvas de forma a facilitar a remoção do sistema radicular.  
 

Controlo químico 

Aplicação foliar de herbicida: aplica-se a plantas jovens. Pulverizar com herbicida (princípio a5vo: 
glifosato, dicamba) limitando a aplicação à espécie-alvo. 

 

Visite a página Como Controlar para informação adicional e mais detalhada sobre a aplicação correta 
destas metodologias. 

 

Para mais informações, visite a página www.invasoras.pt e/ou contacte-nos para invader@uc.pt.  
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