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RESUMO

CUNHA, V. C. Cera epicuticular e anatomia foliar de espécies do gênero  Sida spp. 
2011. 32p.  (Dissertação -  Mestrado em Produção Vegetal)  – Universidade Federal  dos 
Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2011.

Diversas espécies  do gênero  Sida são importantes  plantas  daninhas,  principalmente em 
pastagens e culturas anuais. O conhecimento da anatomia e morfologia é fundamental para 
o controle químico das plantas, bem como o estudo dos mecanismos de penetração dos 
herbicidas.  Características  morfofisiológicas  e  composições  químicas  estão  diretamente 
relacionadas  à  habilidade  competitiva  superior  das culturas.  O objetivo do trabalho foi 
fazer uma análise comparativa da produção de matéria seca, área foliar, quantidade de cera 
epicuticular e estudar a anatomia foliar de três espécies de Sida spp., em diferentes estádios 
de  desenvolvimento,  visando obter  informações  de  possíveis  barreiras  à  penetração  de 
agroquímicos além de outras características envolvidas na capacidade competitiva pelos 
recursos naturais. A partir de criterioso trabalho fitossociológico em áreas de pastagens, 
observou-se  maior  índice  de  valor  de  importância  para  as  espécies  Sida  urens,  Sida 
spinosa e  Sida rhombifolia. Essas espécies foram coletadas em três estádios fenológicos 
caracterizados como V1: formação de até 10 folhas completamente expandidas;  V2: entre 
11 folhas e antes do florescimento e R: após florescimento. As plantas foram cortadas rente 
ao solo e levadas ao laboratório para quantificação da área foliar, extração e quantificação 
da cera epicuticular, quantificação da matéria seca da parte aérea e trabalhos anatômicos a 
partir de cortes e impressões paradérmicas das folhas. Verificou-se, para os estádios V2 e 
R, maior número de folhas para a espécie Sida rhombifolia, seguida por S. spinosa em V2 e 
S. urens em R. Esses resultados foram relativamente proporcionais à área foliar para todas 
as espécies. S. spinosa na fase vegetativa produziu os maiores valores de AFE, não se 
observando diferenças entre as espécies avaliadas no estádio caracterizado por  R. Para a 
quantidade  de  cera  por  unidade  de  área  foliar,  entre  as  espécies  num mesmo  estádio, 
verificou-se  diferença  somente  na  fase  reprodutiva,  onde  S.  spinosa produziu  valor 
superior. Entre os estádios para cada espécie, observou-se decréscimo na quantidade de 
cera  com  a  idade  das  plantas.  A  espécie  Sida  spinosa apresentou  maior  densidade 
estomática na fase  R. As três espécies apresentaram menor densidade estomática, maior 
densidade tricomática e parede celular mais espessa no estádio V2. Conclui-se que as três 
espécies podem ser mais tolerantes à entrada de produtos químicos na fase vegetativa e a 
espécie S. spinosa pode ser mais susceptível na fase reprodutiva. De maneira integrada, os 
resultados esclarecem melhor as diferenças de sensibilidade das espécies a herbicidas e em 
relação à habilidade competitiva frente às diferentes plantas cultivadas.

Palavras-chave: cutícula, controle químico, estádios fenológicos, estômato, tricoma.
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ABSTRACT

CUNHA, V. C.  Epicuticular wax and leaf anatomy of species of the genus  Sida spp. 
2011.  32p.  Dissertation  (Masters  in  Vegetable  Production)  –  Universidade  Federal  dos 
Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2011.

Several  species  of  the genus Sida are  important  weeds,  mainly in  pastures  and annual 
crops. The study of anatomy and morphology is essential to control chemical plants, as 
well  as  the  study  of  mechanisms  of  herbicide  penetration.  Morphophysiological  and 
chemical compositions are directly related to superior competitive ability of crops. The 
objective  was to  make  a  comparative  analysis  of  the  dry matter  production,  leaf  area, 
amount of epicuticular wax and study the anatomy of three species of Sida spp. at different 
developmental stages in order to obtain information on possible barriers to the penetration 
of agrochemicals and other characteristics involved in competitive ability for resources. 
From  phytosociological  careful  work  in  areas  of  pasture,  there  was  a  higher  rate  of 
importance value for species Sida urens, Sida rhombifolia and Sida spinosa. These species 
were  collected  at  three  growth  stages  V1 characterized  as:  training  of  up  to  10  fully 
expanded leaves; V2: between 11 and leaves before flowering and R: after flowering. The 
plants were cut close to soil and taken to the laboratory for measurement of leaf area, wax 
extraction and quantification,  quantification of the dry matter  of shoots and anatomical 
works from paradermic cuts and impressions of leaves. There was, for stages  V2 and  R, 
more leaves for this species Sida rhombifolia, followed by S. spinosa in V2 and S. urens in 
R. These results were relatively proportional to leaf area for all species.  S. spinosa in the 
vegetative  phase  produced  the  highest  values  of  SLA,  with  no  significant  differences 
between the species assessed in stage characterized by R. For the amount of wax per unit 
leaf  area  between  species  in  the  same  stadium,  there  was  difference  only  in  the 
reproductive phase, where  S. spinosa produced a higher rating. Between stages for each 
species, there was a decrease in the amount of wax to plant age. The species Sida spinosa 
showed higher stomatal density in phase R. The three species had lower stomatal density, 
higher trichome density and thicker cell wall in the V2 stage. It is concluded that the three 
species may be more tolerant to input chemical species at vegetative and S. spinosa may be 
more susceptible in the reproductive phase. In an integrated way, the best results clarify the 
different sensitivity of species to herbicides and competitive ability in relation to the face 
of the different crops.

Keywords: cuticle, chemical control, growth stages, stomata, trichome.
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1 INTRODUÇÃO GERAL

Sobre o gênero Sida, são conhecidas mais de 170 espécies, sendo que diversas são 

importantes plantas daninhas, principalmente em pastagens e culturas anuais (KISSMANN 

&  GROTH,  2000).  Podem  ser  hospedeiras  de  um  micoplasma,  que  causa  a  doença 

conhecida  como “virose  das  malváceas”.  Esse  gênero  normalmente  tolera  solos  pouco 

férteis e ácidos, mas seu desenvolvimento é limitado (KISSMANN & GROTH, 2000).  É 

uma agressiva infestante em diversas culturas anuais, principalmente em plantio direto, e 

também em perenes, pomares, jardins, pastagens e áreas desocupadas. Dificulta a colheita 

mecânica  em  culturas  anuais,  devido  à  resistência  do  caule.  É  considerada  altamente 

competitiva  com  as  culturas  agrícolas,  devido  ao  seu  profundo  sistema  radicular 

(KISSMANN e GROTH, 2000; LORENZI, 2000). Atualmente algumas espécies tem se 

destacado como tóxicas a bovinos, apresentando relativa importância econômica no Sul do 

Brasil, como S. carpinifolia (FURLAN et 1e., 2009; PEDROSO et 1e., 2010).

Para  o  sucesso  do  controle  químico  de  daninhas,  é  fundamental  conhecer  os 

mecanismos  de  penetração  dos  herbicidas  nos  tecidos  vegetais.  Os  herbicidas  podem 

penetrar  nas plantas  através de suas estruturas  aéreas (folhas,  caules,  flores  e frutos) e 

subterrâneas (raízes, rizomas, estolões, tubérculos, etc.), de estruturas jovens (radículas e 

caulículos)  além  das  próprias  sementes  (SILVA  et  1e.,  2000).  No  entanto,  as  folhas 

constituem o principal órgão das plantas daninhas envolvido na penetração de herbicidas 

aplicados em pós-emergência.

A membrana  cuticular  ou  cutícula  é  a  primeira  barreira  à  entrada  de  produtos 

químicos aplicados via foliar e tem sido alvo de diversas pesquisas. Alguns trabalhos têm 

enfatizado  a  sua  natureza  e  os  fatores  que  influenciam  a  sua  permeabilidade 

(HOLLOWAY, 1982; BUKOVAC et 1e., 1990). A cutícula é a principal via de absorção 

dos herbicidas, o que torna o seu conhecimento de importância fundamental nos estudos de 

absorção desses compostos (PROCÓPIO et 1e., 2003).

Com a evolução do conhecimento em tecnologia de aplicação de defensivos e o uso 

de adjuntos mais efetivos como os surfatantes siliconados, observou-se maior eficiência na 

penetração das soluções herbicídicas. O entendimento sobre quebra da tensão superficial 

da gota aspergida e o espalhamento do produto sobre a superfície foliar permitiu maior 

entrada também pelos estômatos (STOUGAARD, 1997). A maior absorção de herbicidas 
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por  espécies  suscetíveis  tem  sido  associada  à  presença  de  estômatos  e  tricomas  na 

epiderme adaxial  da folha (WYRILL & BURNSIDE, 1976;  RADOSEVICH & KING, 

1979).

As folhas apresentam vários níveis de desenvolvimento de tricomas e glândulas, 

que podem variar com a espécie. Tricomas presentes na superfície foliar podem interceptar 

gotas pulverizadas, impedindo que estas alcancem a epiderme propriamente dita. Mesmo 

quando os tricomas são simples e aparecem em baixa densidade, ocorre a aderência de 

gotas sobre eles. A eficiência da absorção de herbicidas pelos tricomas e a translocação 

destes  para  as  células  epidérmicas  são  parcialmente  desconhecidas  (HESS  &  FALK, 

1990).

O objetivo do trabalho foi fazer uma análise comparativa da produção de matéria 

seca, área foliar, quantidade da cera epicuticular e estudar a anatomia foliar de três espécies 

de Sida spp., em diferentes estádios de desenvolvimento, visando obter uma informação de 

possíveis barreiras à penetração de herbicidas.

LITERATURA CITADA

BUKOVAC, M. J. et al. Sorption of organic compounds by plant cuticle. Weed Sci., v. 38, 
p. 289-298, 1990.

FLECK, N. G. Competição de azevém (Lolium multiflorum L.) com duas cultivares de 
trigo. Planta daninha, v. 3, n. 2, p. 61-67, 1980.

FURLAN F.H., et al. Spontaneous lysosomal storage disease caused by Sida carpinifolia 
(Malvaceae) poisoning in cattle. Vet. Pathol., v.46, p.343-347, 2009.

HESS, F. D.; FALK, R. H. Herbicide deposition on leaf surfaces. Weed Sci., v. 38, p. 280-
288, 1990.

HOLLOWAY, P. J. Structure and histochemistry of plant cuticular 2etabolis: an overview. 
In:  CUTLER, D. F.;  ALVIN, K. L.;  PRICE, C. E.  (Eds.).  The plant cuticle.  London: 
Academic Press, 1982. p. 1-32.

KISMANN, K. G; GROTH, D. Plantas infestantes e nocivas. São Paulo: BASF. Tomo II, 
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2 ARTIGOS CIENTÍFICOS

Artigo Científico I1 - 

RESUMO

CUNHA, V. C.  Área foliar e conteúdo de cera epicuticular em espécies de Sida spp. 
2011.  13p.  Dissertação  de  Mestrado  (Programa  de  Pós-Graduação  Stricto  Sensu em 
Produção  Vegetal).  Universidade  Federal  dos  Vales  do  Jequitinhonha  e  Mucuri, 
Diamantina, 2011. 

Características  morfofisiológicas  e  composições  químicas  da cutícula  estão diretamente 

relacionadas  à  habilidade  competitiva  superior  das culturas.  O objetivo do trabalho foi 

fazer uma análise comparativa da produção de matéria seca, área foliar e quantidade da 

cera  epicuticular  de  três  espécies  de  Sida spp.  A  partir  de  criterioso  trabalho 

fitossociológico em áreas de pastagens, observou-se maior índice de valor de importância 

para as espécies S. urens,  S. spinosa e S. rhombifolia. Essas espécies foram coletadas em 

três  estádios  fenológicos  caracterizados  como  V1:  formação  de  até  10  folhas 

completamente  expandidas;  V2:  entre  11  folhas  e  antes  do  florescimento;  e  R:  após 

florescimento.  As  plantas  foram  cortadas  rente  ao  solo  e  levadas  ao  laboratório  para 

quantificação da área foliar, extração e quantificação da cera e da matéria seca da parte 

aérea.  A partir  dos resultados  da área foliar  e  massa  seca,  determinou-se a área  foliar 

específica (AFE), além do conteúdo de cera epicuticular por unidade de área. Verificou-se, 

para os estádios V2 e R, um maior número de folhas para a espécie S. rhombifolia, seguida 

por S. spinosa em V2 e S. urens em R. Esses resultados foram relativamente proporcionais 

à área foliar  para todas as espécies. S. spinosa  na fase vegetativa produziu os maiores 

valores  de  AFE,  não  se  observando  diferenças  entre  as  espécies  avaliadas  no  estádio 

caracterizado por R. Para a quantidade de cera por unidade de área foliar, entre as espécies 

num mesmo estádio, verificou-se diferença somente na fase reprodutiva, onde  S. spinosa 

produziu valor superior. Entre os estádios para cada espécie, observou-se decréscimo na 

quantidade  de  cera  epicuticular  com  a  idade  das  plantas.  De  maneira  integrada,  os 

resultados esclarecem melhor as diferenças de sensibilidade das espécies a herbicidas e em 

relação à habilidade competitiva frente às diferentes plantas cultivadas.

Palavras-Chave: área foliar, cutícula, plantas daninhas

1 Publicado na Revista Weed Research, ISSN 1365-3180 (online),  ISSN 0043-1737 (impressa)
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ABSTRACT

CUNHA, V. C. Leaf Area and epicuticular wax content in epecies of Sida spp. 2011. 
13p. Dissertation (Masters in Vegetable Production). Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina 2011.

Morpho-physiological  characteristics  and  chemical  compositions  are  directly  related  to 

superior competitive ability of crops. The aim of this work was to make a comparative 

analysis of the dry matter production, leaf area and quantity of epicuticular wax of three 

species of Sida spp. From a careful phytosociological work in areas of grassland, there was 

observed a higher index of importance value for species  S. urens,  S. rhombifolia and  S. 

spinosa.  These  species  were  collected  at  three  growth  stages  -  V1: characterized  as: 

training of up to 10 fully expanded leaves;  V2: between 11 and leaves before flowering; 

and  R: after flowering. The plants were cut close to soil and taken to the laboratory for 

measurement  of  leaf  area,  extraction  and  quantification  of  the  wax and dry  matter  of 

shoots. From the results of leaf area and dry mass, there have been determined the specific 

leaf area (SLA), besides the wax content per unit area. Verified, for stages  V2 and  R, a 

greater number of leaves for species  S. rhombifolia, followed by S. spinosa in  V2 and S. 

urens in R. These results were relatively proportional to leaf area for all species. S. spinosa 

in  the  vegetative  phase produced the  highest  values  of  AFE,  not  observing significant 

differences between the species assessed in stage characterized by R.  For the quantity of 

wax per unit leaf area between species in the same stadium, there was difference only in 

the reproductive phase, where S. spinosa produced higher value. Between stages for each 

species, there was a decrease in the amount of wax with plant age. An integrated manner, 

the  results  clarify  the  different  sensitivity  of  species  to  herbicides  and  in  relation  to 

competitive ability in the face of various crop plants.

Keywords: leaf area, cuticle, weed
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INTRODUÇÃO

Diversos  autores  relatam características  morfofisiológicas  que  estão  diretamente 

relacionadas à habilidade competitiva superior das culturas, como: matéria seca da parte 

aérea,  de raízes  e  total  (WORTMANN, 1993; OLESEN et  al.,  2004; BIANCHI et  al., 

2006),  estatura  de  plantas  (FLECK,  1980;  MCDONALD, 2003),  área  foliar  individual 

(WORTMANN, 1993; LEMERLE et al., 1996) e índice de área foliar (GIBSON et al., 

2003;  HAEFELE  et  al.,  2004).   Recentemente,  linhas  de  pesquisa  também  têm  sido 

direcionadas às plantas daninhas, visando seu manejo integrado (BIANCO et al., 2008) 

sendo pertinente à avaliação das características dentro de uma mesma espécie que poderão 

interferir na dinâmica de controle. 

A morfologia  das plantas, principalmente das folhas, influencia a quantidade do 

herbicida interceptado e retido (HESS & FALK, 1990), e explica diferentes respostas de 

espécies de plantas a diversos produtos (CHUN et al., 1997). No entanto, as características 

anatômicas  e  micromorfológicas  da  planta  determinam quão facilmente  esses  produtos 

serão absorvidos (HESS & FALK, 1990). A membrana cuticular ou cutícula é a primeira 

barreira à entrada de produtos químicos aplicados via foliar e tem sido alvo de diversas 

pesquisas. Alguns trabalhos têm enfatizado a sua natureza e os fatores que influenciam a 

sua  permeabilidade  (HOLLOWAY,  1982;  BUKOVAC  et  al.,  1990).  A  cutícula  é  a 

principal via de absorção dos herbicidas, o que torna o seu conhecimento de importância 

fundamental nos estudos de absorção desses compostos (PROCÓPIO et al., 2003).

Apesar da composição química do revestimento cuticular ser variada, a cutina e a 

cera  constituem os  principais  componentes,  sendo passíveis  de  comparação  dentro  das 

espécies de um mesmo gênero. A cutina é um biopoliéster insolúvel, de elevado grau de 

entrecruzamento  entre  os  ácidos  graxos  hidroxilados  de  cadeia  longa  que  a  compõem, 

enquanto  a  cera  apresenta-se  embebida  nesse  polímero  ou  depositada  no  exterior  da 

cutícula  (epicuticular).  A  cera  epicuticular  pode  ser  depositada  de  forma  variada:  em 

algumas plantas, formam camadas finas; em outras, podem formar placas ou cristais de 

diferentes  tamanhos  e formas.  Devido à  sua composição  química,  refletida  no grau de 

cristalinidade, há possibilidade da cera epicuticular constituir, na superfície da membrana 

cuticular, uma película que atua como interfase entre a célula vegetal e o meio. Assim, a 

cera epicuticular se destaca como a principal barreira protetora contra as perdas de água 
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por  transpiração  excessiva,  à  ação  de  patógenos,  as  radiações  solares  e  a  entrada  de 

produtos químicos, principalmente os herbicidas (HEREDIA et al., 1998).

A deposição de cera epicuticular é contínua até pleno desenvolvimento morfológico 

da folha, cessando a seguir. A taxa de deposição depende diretamente da temperatura e da 

luz e inversamente do teor de água na planta (SKOSS, 1955). A água,  além de causar 

remoção da cera epicuticular, reduz a espessura e a consistência da cutícula, influenciando 

na  oxidação  e  condensação  de  ácidos  graxos,  processos  envolvidos  na  formação  da 

cutícula (EVANS, 1984).

Sobre o gênero Sida, pertencente à família Malvaceae, são conhecidas mais de 170 

espécies, sendo que diversas são consideradas daninhas, principalmente em pastagens e 

culturas  anuais  (KISSMANN  &  GROTH,  2000).  Podem  ser  hospedeiras  de  um 

micoplasma,  que causa a doença conhecida como "virose das malváceas".  Esse gênero 

normalmente  tolera  solos  pouco férteis  e  ácidos,  mas  seu  desenvolvimento  é  limitado 

(KISSMANN & GROTH, 2000). 

Objetivou-se com este trabalho analisar comparativamente a produção de matéria 

seca,  área  foliar  e  quantidade  da  cera  epicuticular  de  três  espécies  de  Sida spp.,  em 

diferentes estádios de desenvolvimento.

MATERIAL E MÉTODOS

A partir  de  trabalho  fitossociológico  em áreas  de  pastagens,  observou-se  maior 

índice  de  valor  de  importância  para  espécies  do  gênero  Sida,  realizado  na  Estação 

Experimental do Moura em Curvelo-MG, pertencente à Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM. Assim, foram coletadas três espécies do gênero (Sida 

urens, Sida spinosa e Sida rhombifolia) em três estádios fenológicos (V1: formação de até 

10 folhas completamente expandidas;  V2: entre 11 folhas e antes do florescimento e  R: 

após florescimento).  As plantas  foram coletadas  ao acaso,  e as amostras  resultaram da 

combinação das três espécies pelos três estádios, com seis repetições cada.

As plantas foram cortadas rente ao solo e levadas ao Laboratório de Química da 

UFVJM para determinação da área foliar, extração e quantificação de cera e da matéria 

seca da parte aérea. Utilizou-se uma caixa térmica com gelo para evitar a desidratação e 

perda de peso entre o campo e o laboratório.
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Para  determinação  da  área  foliar,  as  folhas  de  todas  as  plantas,  depois  de 

destacadas,  foram escaneadas  e  digitalizadas  para  o  software Determinador  Digital  de 

Áreas (DAA) (FERREIRA et al,  2008).   A determinação da matéria  seca das folhas e 

caules,  depois  de  levadas  para  estufa  à  65ºC  por  72  horas, foi  efetuada  em  balança 

eletrônica com precisão de 0,0001g, retirando-se uma amostra para quantificação da cera 

epicuticular. Para isso, em uma placa de petri, amostra de conhecida matéria seca e área 

foliar foram imersas em 100 mL de clorofórmio por 30 segundos (HAMILTON, 1995). 

Após esse intervalo a solução (clorofórmio + cera + impurezas) foi filtrada em papel de 

filtro Isofar (12,5 cm de diâmetro) e transferida para balão volumétrico acoplado a um 

rotavapor, para evaporação parcial do solvente. O restante da solução, contendo a cera, foi 

transferido para tubos de ensaio, previamente pesados. Depois da completa evaporação do 

clorofórmio,  os  tubos  foram novamente  pesados  para  a  obtenção  do  conteúdo  de  cera 

epicuticular expresso em mg/cm2. Com base nesses dados, foi determinada a área foliar 

específica (AFE).

Os dados foram submetidos aos testes das pressuposições do modelo matemático 

(normalidade e homogeneidade das variâncias) e, em seguida à análise de variância sendo 

as médias, quando significativas, comparadas pelo teste de Duncan a 5%.

RESULTADOS 

A maior produção de folhas para S. spinosa foi verificado no estádio vegetativo V2 

e no estádio reprodutivo (R) para as demais (Tabela 1). A expressão dessa variável em área 

foliar produziu resultados semelhantes no estádio final avaliado, ou seja, maior área foliar 

para S. rhombifolia, com mais de 200 cm2 e 171,49 cm2 para S. urens. S spinosa apresentou 

área foliar bem inferior próxima a 20 cm2 (Tabela 1). 

A relação entre área e matéria seca das folhas, expressa pela área foliar específica 

(AFE) revelou, entre as espécies, para cada estádio, maior valor para  S. spinosa na fase 

vegetativa V2 (Tabela 2). Na fase reprodutiva (R) não se observou diferença significativa 

para a AFE entre as espécies avaliadas, sendo a média igual a 113,24 cm2/g (Tabela 2). 

Avaliando-se a quantidade de cera epicuticular por unidade de área foliar, entre as 

espécies num mesmo estádio, observou-se diferença somente na fase reprodutiva, onde S.  

spinosa produziu  valor  de  cera  epicuticular  superior  às  demais  espécies  avaliadas.  Em 
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geral, houve decréscimo na quantidade de cera epicuticular conforme avanço dos estádios 

fenológicos (Tabela 2). 

Sida urens e S. rhombifolia apresentaram maiores valores de matéria seca da parte 

aérea, devido ao acúmulo de biomassa, principalmente, no caule no estádio R (Figura 1). 

Entre os estádios avaliados, para cada espécie, não se observou diferença para a espécie S.  

spinosa para o acúmulo de biomassa da parte aérea.

DISCUSSÃO

Considerando-se o elevado aumento de folhas entre os estádios  V2 e  R para  S.  

urens e  S.  rhombifolia e  admitindo-se que essas  espécies  continuam a  produzir  folhas 

mesmo após o florescimento, pode-se inferir o considerado auxílio na formação de frutos. 

O número de folhas está associado ao aparecimento de vários estádios de desenvolvimento 

da planta e à evolução da área foliar da planta, a qual é responsável pela interceptação da 

radiação solar pelo dossel vegetal, pela fotossíntese e, consequentemente, pela quantidade 

de sementes (STRECK et al., 2005).

Segundo  Pierce  et  al.  (1994),  a  área  foliar  específica  é  uma  característica 

ecofisiológica importante na compreensão das relações hídricas da vegetação e do ciclo de 

carbono.  É  também  considerado  importante  fator  do  ponto  de  vista  fisiológico  por 

descrever a alocação da biomassa da folha por unidade de área, refletindo a capacidade e 

eficiência  em  conservar  nutrientes  pelo  rápido  acúmulo  de  biomassa  (POORTER  & 

GARNIER, 1999). Dessa forma, os resultados encontrados para AFE poderiam auxiliar no 

entendimento  sobre  a  capacidade  agressiva  de S.  spinosa em  culturas  como  algodão 

(CHANDLER, 1977) e soja (PAYNE & OLIVER, 2000). 

Costa et al. (2009), em trabalho com folhas de bananeira concluíram que folhas 

mais velhas possuíam reduzido controle sobre a perda de água enquanto as mais jovens, à 

maior  capacidade  em restringir  a perda de água e à presença de cera  epicuticular.  Em 

trabalho de Alves et al. (1990), simulando chuva ácida sobre a cera em plantas de soja, 

verificou-se  que,  independentemente  da  irrigação,  houve  decréscimo  no  teor  da  cera 

epicuticular  com  o  decorrer  dos  dias.  Como  a  diminuição  na  quantidade  de  cera 

epicuticular  foi  significativamente  menor  para  S.  spinosa,  atribui-se  também  a  essa 

variável  –  acúmulo  de cera,  a  contribuição  à  capacidade  agressiva dessas  espécies  nas 

culturas de algodão e soja, já relatadas.
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Ferreira  et  al.  (2005),  analisando  diferentes  cultivares  de  cana-de-açúcar 

encontraram maior  quantidade  de cera  epicuticular  extraída  nos cultivares  classificadas 

como  mais  tolerantes  a  herbicidas.  Assim,  é  possível  que  os  resultados  da  menor 

suscetibilidade de S. spinosa a alguns herbicidas possam ser explicados pelo conteúdo de 

cera,  em relação às demais  espécies do gênero  Sida.  Beyers  et  al.  (2002),  avaliando a 

eficácia do herbicida flumiclorac-pentil, relatam que a sua adição ao glufosinato de amônio 

não proporcionou melhora significativa no controle de S. spinosa.

Constatin  et  al.  (2007)  verificaram  que,  entre  vários  herbicidas  testados  para 

controle de quatro espécies de Sida (S. rhombifolia, S. spinosa, S. cordifolia e S. glaziovii), 

o fomensafen e lactofen, mesmo com adição de adjuvante, apresentaram os mais baixos 

índices de controle para  S. spinosa. Entretanto, esses mesmos autores verificaram que o 

herbicida flumiclorac-pentil foi excelente opção, controlando satisfatoriamente a espécie.

Outros trabalhos (ALBERT e VICTORIA FILHO, 2002a; ALBERT e VICTORIA 

FILHO, 2002b), avaliando a superfície de três espécies de Sida (S. rhombifolia, S. glaziovii  

e  S.  cordifolia)  verificaram  que  S.  rhombifolia apresentou  maior  quantidade  de  cera 

epicuticular do tipo estriada aleatória e que esta característica foi encontrada com maior 

abundância  na  face  adaxial,  sugerindo  maiores  estudos  sobre  essa  característica  para 

correlacionar com a tolerância a herbicidas.

Para Schmidt et al. (1981), na camada epicuticular de folhas jovens a polaridade é 

maior,  o  que  permite  a  passagem  de  grandes  quantidades  de  compostos  hidrofílicos, 

facilitando a entrada de herbicidas. Grover e Cessna (1991) relataram que há evidências de 

que a penetração do herbicida decresce com o aumento da idade da folha. Para Silva et al. 

(2007), a absorção de herbicidas não está necessariamente relacionada à espessura ou ao 

peso  da  cutícula,  mas,  o  grau  de  impermeabilidade  da  cutícula  pode  ser  atribuído  à 

alteração na composição das ceras ou ao aumento na formação de ceras epicuticulares. Por 

outro lado,  mesmo com menor  quantidade  de cera,  é  provável  que os  constituintes  da 

camada epicuticular sejam mais hidrofóbicos, resultando nas observações de campo sobre 

menor eficiência do controle químico em estádios avançados de desenvolvimento dessas 

espécies.

É possível inferir que, a capacidade competitiva de  S. spinosa esteja associada à 

produção  de  cera  epicuticular,  e  não  de  acúmulo  de  matéria  seca.  Assim,  a  maior 

proporção de cera em relação ao restante da matéria seca das folhas, seria fator importante 

na  tolerância  à  entrada  dos  produtos.  Chun  et  al.  (2001),  avaliando  a  absorção  de 
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oxyfluorfen  por  duas  espécies  de  trigo,  verificaram que,  em média,  65% do herbicida 

ficaram retidos na cera epicuticular, mesmo após 120 horas da aplicação. Em relação à 

infestação  das  pastagens,  admitindo-se  o  intenso  uso  do  2,4-D  isolado  ou  mistura  ao 

picloram,  o  menor  conteúdo  de  cera  epicuticular  em  S.  urens,  ajudaria  a  elucidar  os 

melhores  resultados de controle  para essa espécie em relação a  S. spinosa (LORENZI, 

2006).

De  maneira  integrada,  os  resultados  contribuem  para  o  esclarecimento  das 

diferenças  de  sensibilidade  das  espécies  do  gênero  Sida  a  herbicidas  e  à  habilidade 

competitiva das mesmas, frente às diferentes plantas cultivadas.
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Tabela 1. Número total de folhas e área foliar de três espécies de Sida, coletadas em três 

estádios fenológicos. Curvelo, MG – 2009.

Espécie
Estádios Fenológicos1/

Nº Folhas Área Foliar (cm2)
V1 V2 R V1 V2 R

Sida urens 8 Ba   15 Bc   82 Ab 5,80 Ba 20,25 Ba 171,49 Ab
Sida spinosa 4 Ba   51 Ab   28 Bc 1,71 Aa 13,45 Aa   20,01 Ac
Sida 

rhombifolia 3 Ca 103 Ba 308 Aa 1,13 Ca 58,67 Ba 204,23 Aa
CV (%) 24,00 32,80
1/V1:  Formação  de  até  10  folhas  completamente  expandidas;  V2:  entre  11  folhas  e  antes  do 
florescimento; R: após florescimento. Médias seguidas pela mesma letra na linha (maiúscula) e na 
coluna (minúscula), para cada variável, não diferem entre si a 5% pelo teste de Duncan.

Tabela 2. Área foliar específica (AFE) e conteúdo de cera epicuticular de três espécies de 

Sida, coletadas em três estádios fenológicos, Curvelo, MG - 2009.

Espécie
Estádios Fenológicos1/

AFE (cm2/g) Cera (mg/cm2)
V1 V2 R V1 V2 R

Sida urens 87,47 Bb 94,97 Bb 107,04 Aa 3,28 Aa 1,31 Ba 0,11 Cb
Sida spinosa 111,57 Aa 130,68 Aa 130,01 Aa 4,92  Aa 2,72 Ba 2,55 Ba
Sida 

rhombifolia 97,40 Aab 91,32 Ab 102,66 Aa 4,16 Aa 4,08 Ba 0,41 Bb
CV (%) 17,09 32,11

1/V1: Formação de até 10 folhas completamente expandidas; V2: entre 11 e antes do florescimento; 
R:  após  florescimento.  Médias  seguidas  pela  mesma  letra  na  linha  (maiúscula)  e  na  coluna 
(minúscula), para cada variável, não diferem entre si a 5% pelo teste de Duncan.
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Figura 1. Matéria seca da parte aérea (folha e caule) de três espécies de guanxuma (Sida urens, S.  
spinosa  e S.  rhombifolia).  Médias  seguidas  por  letras  iguais,  maiúsculas  entre  as  espécies  e 
minúsculas entre os estádios, não diferem entre si a 5 % pelo teste de Duncan.
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ARTIGO CIENTÍFICO II2

RESUMO

CUNHA,  V.  C. Anatomia foliar  comparativa  em espécies  de  Sida spp.  2011.  16p. 
Dissertação  de  Mestrado  (Programa  de  Pós-Graduação  Stricto  Sensu em  Produção 
Vegetal).  Faculdade  de  Ciências  Agrárias,  Universidade  Federal  dos  Vales  do 
Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2011.

Diversas espécies do gênero Sida são consideradas daninhas, principalmente em pastagens 

e culturas anuais. O estudo da anatomia e morfologia das plantas pode ajudar a conhecer 

prováveis  mecanismos  que  promovem  maior  capacidade  competitiva  pelos  recursos 

naturais, principalmente água, luz e nutrientes, além da maior capacidade na retenção e/ou 

impedimento no processo de penetração de produtos químicos pelas folhas. Diante disso, o 

objetivo desta pesquisa foi  estudar a anatomia foliar  de três espécies de  Sida spp.,  em 

diferentes estádios de desenvolvimento. Essas espécies foram coletadas em três estádios 

fenológicos  caracterizados  como  V1:  formação  de  até  10  folhas  completamente 

expandidas; V2:  entre  11  folhas  e  antes  do  florescimento  e  R:  após  florescimento.  O 

trabalho  consistiu  de  duas  etapas,  sendo  uma  de  cortes  anatômicos  e  a  outra  sobre 

impressões paradérmicas das folhas. A espécie  Sida spinosa apresentou maior densidade 

estomática na fase  R. As três espécies apresentaram menor densidade estomática, maior 

densidade tricomática e parede celular mais espessa no estádio V2. Conclui-se que as três 

espécies  possuem  maior  barreira  à  entrada  de  produtos  químicos  na  fase  vegetativa, 

contudo a espécie S. spinosa pode ser mais susceptível na fase reprodutiva.

Palavras-chave: estômato, parede celular, tricoma.
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ABSTRACT

CUNHA,  V.  C.  Comparative  leaf  anatomy  in  species  of  Sida spp.  2011.  16p. 
Dissertation  (Masters  in  Vegetable  Production).  Universidade  Federal  dos  Vales  do 
Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina 2011.

The majority  of species  of  Sida is  considered  weed,  especially  in  pastures  and annual 

crops. The study of anatomy and morphology of plants may help to understand possible 

mechanisms  that  promote  greater  competitive  capacity  for natural  resources,  especially 

water, light and nutrients, as well as greater capacity in retaining and / or impeding the 

process of penetration of chemicals  through the leaves.  Therefore,  the objective of this 

research was to  study the anatomy of  three species  of  Sida spp.  at  different  stages of 

development.  These species were collected  at  three growth stages  V1 characterized as: 

training of up to 10 fully expanded leaves; V2: from 11 leaves up to flowering and R: after 

flowering.  The  study  consisted  of  two  phases,  an  anatomical  cut  and  the  other  on 

paradermic fingerprint of leaves. The species Sida spinosa showed higher stomatal density 

in phase  R.  The three species  had lower stomatal  density,  higher trichome density and 

thicker cell wall in the V2 stage. It is concluded that the three species have a higher barrier 

to  entry of  chemicals  in  the growing season,  but  the  species  S.  spinosa may be more 

susceptible in the reproductive phase.

Keywords: stomata, cell wall, trichome.
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INTRODUÇÃO

Diversas espécies do gênero  Sida são consideradas daninhas,  principalmente em 

pastagens e culturas anuais (KISSMANN & GROTH, 2000). Podem ser hospedeiras de um 

micoplasma,  que causa a doença conhecida como "virose das malváceas".  Esse gênero 

normalmente  tolera  solos  pouco férteis  e  ácidos,  mas  seu  desenvolvimento  é  limitado 

(KISSMANN & GROTH, 2000). É uma agressiva infestante em diversas culturas anuais, 

principalmente  em plantio  direto,  e  também em perenes,  pomares,  jardins,  pastagens  e 

áreas desocupadas. Dificulta a colheita mecânica em culturas anuais, devido à resistência 

do caule. É considerada altamente competitiva com as culturas agrícolas, devido ao seu 

profundo sistema radicular (KISSMANN e GROTH, 2000; LORENZI, 2000). Atualmente 

algumas  espécies  tem  se  destacado  como  tóxicas  a  bovinos,  apresentando  relativa 

importância  econômica  no Sul  do Brasil,  como S.  carpinifolia (FURLAN et  al.,  2009; 

PEDROSO et al., 2010).

Essas  plantas  ocorrem  em  praticamente  todo  o  território  nacional  e  vários 

resultados de pesquisa têm sido divulgados relatando a sensibilidade diferencial a diversos 

herbicidas, principalmente em culturas anuais (NEPOMUCENO et al, 2007) e pastagens 

(TUFFI SANTOS et al, 2004). Entre as prováveis atribuições para a tolerância das plantas 

aos produtos citam-se além das espécies, o estádio de desenvolvimento (PITELLI, 1987).

De acordo com Procópio et  al.  (2003a),  o estudo da anatomia  foliar  de plantas 

daninhas  destaca-se  como  uma  técnica  importante  na  identificação  e  descrição  de 

estruturas  que  podem  influenciar  a  absorção  dos  herbicidas,  além  de  auxiliar  na 

diferenciação de espécies.

O conhecimento dos mecanismos de penetração dos herbicidas nos tecidos vegetais 

é fundamental  para o sucesso do controle químico das plantas daninhas.  Os herbicidas 

podem penetrar nos tecidos vegetais pelas estruturas aéreas (folhas, caules, flores e frutos) 

e  subterrâneas  (raízes,  rizomas,  estolões,  tubérculos,  etc.),  ou  ainda  estruturas  jovens 

(radículas  e  caulículos)  além das próprias sementes  (SILVA et  al.,  2007).  Contudo, as 

folhas  constituem  o  principal  órgão  das  plantas  daninhas  envolvido  na  penetração  de 

herbicidas aplicados em pós-emergência.

A morfologia  das plantas, principalmente das folhas, influencia a quantidade do 

herbicida interceptado e retido (HESS & FALK, 1990), e explica diferentes respostas de 

espécies de plantas a diversos produtos (CHUN et al., 1997).



20

Com a evolução do conhecimento em tecnologia de aplicação de defensivos e o uso 

de adjuvantes mais efetivos - como os surfatantes siliconados, observou-se maior eficiência 

na penetração das soluções herbicídicas com relativo entendimento sobre quebra da tensão 

superficial  da  gota  aspergida,  espalhamento  do  produto  sobre  a  superfície  foliar, 

permitindo  maior  entrada  também  pelos  estômatos  (STOUGAARD,  1997).  Um  fator 

ligado à penetração dos herbicidas pelos estômatos é a cutícula sobre as células-guarda que 

parece ser mais fina e mais permeável (menor teor de cera epicuticular), constituindo-se 

numa barreira menos rígida à penetração de herbicidas (HESS & FALK, 1990).

Uma teoria amplamente divulgada é que a maioria das plantas daninhas apresenta 

em suas folhas estômatos sobre as superfícies adaxial e abaxial (anfiestomáticas) (HESS e 

FALK, 1990). No entanto, Silva et al. (2007) e Velini & Trindade (1992) relatam que na 

maioria  destas  plantas  os  estômatos  se  localizam  apenas  na  face  abaxial  das  folhas 

(hipoestomáticas),  fato  esse evidenciado já  na década  de  1970 (MEYER et  al.,  1973). 

Além disso, nos trabalhos relatados, também é apresentado que nas plantas anfiestomáticas 

o  número  de  estômatos  na  face  adaxial  é  normalmente  inferior  ao  da  face  abaxial.  É 

importante  lembrar  que,  em  pulverizações  agrícolas,  a  dificuldade  de  as  gotículas 

atingirem a face abaxial  é grande.  Conseqüentemente,  a importância  da absorção pelos 

estômatos  desta  face  é  tida  como  reduzida,  principalmente  quando  considerada  a 

porcentagem de área coberta que eles representam. Outro fator que leva os pesquisadores a 

acreditarem na pouca importância da absorção de herbicidas pelos estômatos é que estes, 

em  vários  horários  do  dia,  se  encontram  fechados,  inclusive  em  aplicações  noturnas. 

Contudo,  Taylor  et  al.  (1980)  observaram que  os  estômatos  foram a  principal  via  de 

penetração do herbicida bentazon em folhas de Chenopodium album.

Quando há competição  pelos recursos água e luz,  a  variação na abertura  e  tipo 

estomático pode representar vantagem competitiva a determinadas espécies. Concenço et 

al  (2007),  trabalhando com plantas  de azevém, observaram que o biótipo resistente foi 

mais eficiente que o suscetível quanto ao uso da água devido ao menor tempo de abertura 

estomática.

As folhas apresentam vários níveis de desenvolvimento de tricomas e glândulas, 

que podem variar com a espécie. Em relação à calda de pulverização de produtos químicos, 

essas  estruturas  promovem  a  retenção  das  gotas  pulverizadas,  impedindo  que  estas 

alcancem  a  epiderme  propriamente  dita.  Mesmo  quando  os  tricomas  são  simples  e 

aparecem  em  baixa  densidade,  ocorre  a  aderência  de  gotas  sobre  eles  (RICOTTA  & 
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MASIUNAS,  1992).  A  eficiência  da  absorção  de  herbicidas  pelos  tricomas  e  a 

translocação  destes  para  as  células  epidérmicas  ainda  são  parcialmente  desconhecidas 

(HESS & FALK, 1990).  Entretanto,  de acordo com Hull  (1970),  parte da absorção de 

determinadas substâncias pode ocorrer por meio dessas estruturas, apesar de corroborado 

por poucos autores para soluções contendo herbicidas.

Objetivou-se neste trabalho estudar a anatomia foliar de três espécies de Sida spp., 

de  grande  ocorrência  no  Brasil,  em  diferentes  estádios  de  desenvolvimento,  visando 

melhor entendimento sobre o arranjo dos tecidos e aferir sobre a contribuição das possíveis 

barreiras  impostas  por  cada  espécie  à  penetração  dos  herbicidas  aplicados  em  pós-

emergência.

MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho  foi  realizado  no  Laboratório  de  Anatomia  Vegetal  da  Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) com coleta de plantas na Estação 

Experimental  do  Moura,  em  Curvelo-MG,  propriedade  pertencente  à  UFVJM.  Braga, 

(2009)3 realizando um  trabalho fitossociológico em áreas de pastagens para as plantas 

infestantes ao longo do ano, observou-se maior índice de valor de importância (IVI) para 

as espécies Sida urens, Sida spinosa e Sida rhombifolia (Tabela 1). Para estimativa do IVI, 

foi  adotado o somatório  da  freqüência,  da  densidade  e  da  abundância  relativas,  sendo 

considerada mais importante a espécie com o maior valor final (MUELLER-DOMBOIS e 

ELLENBERG, 1974).

Tabela  1 –  Principais  espécies  de  plantas  daninhas  e  respectivas  características 
fitossociológicas em sistema de integração lavoura-pecuária, após 30 dias 
de plantio. Curvelo, MG - 2009.

Plântula FRR DER ABR IVI
Sida spp1/ 59,62 44,12 37,3 141,03
Cynodon dactylon 8,65 8,82 10,9 28,38
Acanthospermum 
hispidum 6,73 5,88 12,72 25,33
Demais espécies 25 41,18 39,07 105,25
1/:  Sida spp  (Sida  rhombifolia,  Sida  spinosa e  Sida  urens).  FRR:  freqüência  relativa,  DER: 
densidade relativa, ABR: abundância relativa, IVI: índice de valor de importância.

3 BRAGA, Renan Rodrigues. Fitossociologia de plantas daninhas em área de integração lavoura-pecuária sob 
sistemas de plantio e doses de calcário. Minas Gerais: UFVJM, 2009.
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Foram  coletadas  folhas  de  cada  planta  em  três  estádios  propostos  de 

desenvolvimento  identificados  como  V1:  formação  de  até  10  folhas  completamente 

expandidas;  V2: entre 11 folhas e antes do florescimento e  R: após florescimento. Foram 

realizadas duas caracterizações nas folhas, sendo uma para análise por meio de impressões 

paradérmicas e a outra em cortes anatômicos no sentido transversal foliar.  A avaliação 

estatística  foi  proposta a divisão dos tratamentos  em número de nove constituídos pela 

combinação de dois fatores (espécie e estádio fenológico) nos três níveis  apresentados, 

com quatro repetições cada, sendo as plantas coletadas de maneira casualizada no campo. 

Após separação das plantas e identificação, as folhas foram fixadas por 48 horas em FAA 

70 (formaldeído, ácido acético e etanol 70%, 5:5:90, v/v) e conservadas em álcool 70% 

(KRAUS et AL, 1998), até o seu procedimento. 

As amostras destinadas foram seccionadas sendo retirada de cada folha, na porção 

mediana, uma área de aproximadamente 5cm2, para a observação da superfície foliar, em 

ambas as faces da lâmina. Para a confecção das lâminas, utilizou-se o método da impressão 

da epiderme com cola instantânea (RODELLA et al., 1993). As amostras consistiam de 

quatro  fotos  de  cada  face,  de  cada  estádio/espécie,  ou  seja,  três  tratamentos  e  quatro 

repetições.  Os estômatos,  as células e os tricomas foram quantificados em microscópio 

Olympus,  nas objetivas de 10 (tricomas) e 40 (estômatos  e células),  para avaliação do 

índice e densidade estomática e densidade tricomática.

Os cortes  anatômicos  com  as  amostras  foliares  coletadas  foram  prensadas  em 

isopor e cortadas à mão livre no sentido transversal.  Os cortes foram imersos em água 

sanitária até sua completa clarificação e depois lavados em água destilada. A coloração foi 

realizada com azul de alcian 0,5% por um minuto, ácido tartárico 2% por dois minutos e 

fucsina 0,05% por 10 segundos, intercalando sempre com água destilada para remoção do 

excesso  de  corante  (KRAUS  et  al,1998). As  imagens  obtidas  no  microscópio  foram 

digitalizadas e armazenadas para medições no programa Image-Pro Plus 4.5. Foram feitas 

as  seguintes  medições:  espessura  da  lâmina  foliar,  epiderme  adaxial  e  abaxial,  parede 

celular adaxial e abaxial, parênquima paliçádico e lacunoso, área do parênquima paliçádico 

e lacunoso.

Os dados foram submetidos aos testes das pressuposições do modelo matemático 

(normalidade e homogeneidade das variâncias) e, em seguida à análise de variância sendo 

as médias, quando significativas, comparadas entre si a 5% pelo teste de Tukey.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram observados  para  as  espécies  folhas  anfiestomáticas  e  estômatos  do  tipo 

anomocíticos (Figura 1). Apesar de pertencerem ao mesmo gênero, as espécies avaliadas 

apresentaram  variações  quanto  ao  índice  estomático  (IE),  densidade  estomática  (DE), 

densidade tricomática (DT), espessura da lâmina foliar (ELF), espessura da epiderme (EE), 

espessura  da  parede  celular  (EPC),  espessura  dos  parênquimas  (EP)  e  área  dos 

parênquimas (AP).

Para  o  IE  na  face  abaxial  das  folhas,  observou-se,  entre  as  espécies,  menores 

valores para S. rhombifolia nos estádios V1, sem diferir de S. spinosa e em R sem diferir de 

S.  urens (Tabela  2).  Para  a  face  adaxial,  o  valor  de  IE  foi  baixo  somente  quando 

comparado às demais espécies no estádio proposto V1, sendo, inclusive superior a S. urens, 

no estádio  V2 (Tabela 2).  S. rhombifolia apresentou menor quantidade de estômatos na 

face adaxial (Figura 1).

Procópio et al (2003b), estudando diferentes espécies de daninhas, entre elas a Sida 

glaziovii, observaram valores de 8,79 e 24,90 nas faces adaxial e abaxial, respectivamente, 

estando dentro da média das espécies em estudo.

Entre os estádios propostos, as espécies  S. rhombifolia na face abaxial e  S. urens 

em  ambas  as  faces  apresentaram  maior  IE  no  início  do  desenvolvimento  (V1),  sem 

diferirem entre os demais estádios (Tabela 2). Para S. spinosa observou-se comportamento 

diferenciado  com  elevado  valor  para  IE  na  fase  reprodutiva,  quando  avaliada  a  face 

abaxial, sendo os mais baixos valores mensurados no estádio proposto V2 para ambas as 

faces foliares (Tabela 2).
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Figura  1. Superfície  adaxial  (1)  e  abaxial  (2)  de folhas  de S.  
rhombifolia V1. Detalhe de estômatos evidenciando o número e tipo 
estomático anomocítico. (Barra = 30 µm).

Tabela 2. Índice Estomático da superfície adaxial e superfície abaxial das três espécies do 
gênero Sida mensuradas em três estádios fenológicos. Diamantina, MG - 2010.

Espécie
Estádios Fenológicos1/

Superfície Adaxial Superfície Abaxial
V1 V2 R V1 V2 R

Sida 

rhombifolia
17,5 bA 5,0 aB 11,0 bB 23,7 bA 20,5 aA 25,5 aA

Sida spinosa 12,0 bB 5,2 aC 19,0 aA 35,7 aA 11,5 abB 25,2 aA
Sida urens 24,0 aA 6,5 aB 10,2 bB 30,2 abA 13,9 bB 15,5 aB

CV (%) 28,1 30,1
1/V1: Formação de até 10 folhas completamente expandidas; V2: entre 11 e antes do florescimento; 
R:  após  florescimento.  Médias  seguidas  pela  mesma  letra  na  linha  (maiúscula)  e  na  coluna 
(minúscula), para cada variável, não diferem entre si à 5% pelo teste de Tukey.

 
Figura  2. Face  abaxial  de  Sida  urens em  três  estádios  propostos  para  o 
desenvolvimento, sendo V1 (até 10 folhas completamente expandidas – 1), V2 
(de  11  folhas  completamente  expandidas  até  florescimento  -  2)  e  R (após 
florescimento - 3). (Barra = 30 µm).

Sida  rhombifolia e  Sida  urens apresentaram  densidade  estomática  diminuída 

conforme os estádios, já S. spinosa apresentou padrão diferenciado (Tabela 3). No estádio 

R,  S. spinosa apresentou maior densidade estomática em ambas as faces. Procópio et al 

(2003b) determinaram que a baixa densidade estomática em Sida glaziovii foi considerada 

umas das principais barreiras à penetração de herbicidas. Para Tuffi Santos et al (2006), 

esse fato pode favorecer a penetração do glyphosate em plantas de eucalipto nas quais a 

presença de estômatos seja grande, principalmente na face adaxial da epiderme foliar, onde 

o  contato  com  a  calda  herbicida  aplicada  é  mais  provável.  Entretanto,  nas  folhas  de 

eucalipto a baixa densidade de estômatos na face adaxial torna-se limitante para uma boa 

penetração do glyphosate por esta via (TUFFI SANTOS et al., in press). A alta densidade 
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de  S.  spinosa então,  pode  ser  um fator  negativo  para  essa  espécie  em se  tratando  de 

aplicação de herbicidas, pois a absorção  pode ser maior. 

Tabela 3.  Densidade  estomática  das  superfícies  adaxial  e  abaxial  das  três  espécies  do 

gênero Sida mensuradas em três estádios fenológicos. Diamantina, MG - 2010. 

Espécie
Estádios Fenológicos1/

Superfície Adaxial (est/mm2) Superfície Abaxial (est/mm2)
V1 V2 R V1 V2 R

Sida 

rhombifolia
171,7 aA 37,5 aB 88,5 bAB 337,0 abA 138,5 aB 195,2 bAB

Sida spinosa 69,5 bB 34,2 aB 217,7 aA 455,5 aA 98,0 aB 376,7 aA
Sida urens 148,5 abA 54,2 aB 74,5 bAB 245,5 bA 65,0 aB 149,2 bAB

CV (%) 49,8 42,6
1/V1: Formação de até 10 folhas completamente expandidas; V2: entre 11 e antes do florescimento; 
R:  após  florescimento.  Médias  seguidas  pela  mesma  letra  na  linha  (maiúscula)  e  na  coluna 
(minúscula), para cada variável, não diferem entre si à 5% pelo teste de Tukey.

Segundo Mauseth (1988) e Solereder (1908), a família  Malvaceae  é caracterizada 

por possuir tricomas estelares e organismos secretores com conteúdo mucilaginoso, apesar 

de  nem todos  os  membros  da  família  manifestar  essas  características. Em trabalho  de 

Albert e Victoria Filho (2002), a superfície adaxial de S. rhombifolia apresentou tricomas 

estelares e simples em pouca quantidade, tanto curtos como longos e glandulares. 

Tabela  4.  Densidade  tricomática  das  superfícies  adaxial  e  abaxial  das  três  espécies  do 

gênero Sida mensuradas em três estádios fenológicos. Diamantina, MG - 2010.

Espécie
Estádios Fenológicos1/

Superfície Adaxial Superfície Abaxial
V1 V2 R V1 V2 R

Sida 

rhombifolia
5,7 aB 52,0 bA 7,2 aB 9,2 bA 12,5 bA 32,7 aA

Sida spinosa 16,5 aB 59,7 abA 6,0 aB 81,5 aA 61,5 aA 17,5 aB
Sida urens 21,0 aB 81,7 aA 30,7 aB 48,5 abAB 77,7 aA 17,2 aB

CV (%) 45,9 58,8
1/V1: Formação de até 10 folhas completamente expandidas; V2: entre 11 e antes do florescimento; 
R:  após  florescimento.  Médias  seguidas  pela  mesma  letra  na  linha  (maiúscula)  e  na  coluna 
(minúscula), para cada variável, não diferem entre si à 5% pelo teste de Tukey.

A espécie S. rhombifolia possui menor densidade tricomática no estádio V1 da face 

abaxial  e  estádio  V2 das  faces  abaxial  e  adaxial.  Na  face  adaxial,  as  três  espécies 

apresentaram maior densidade de tricomas no estádio V2 (Tabela 4).
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As espécies apresentaram lâmina foliar com espessura média de 151,5, 179,92 e 

183,08 µm em  S. rhombifolia,  S.  spinosa e  S. urens,  respectivamente  (Tabela  5).  Não 

houve diferença estatística entre as espécies S. spinosa e S. urens quanto à espessura média 

da lâmina foliar e na espécie  S. rhombifolia, o estádio  V2 obteve maior valor, entre os 

estádios e  V1, menor  entre  as espécies  (Figura 3).  As epidermes  das três  espécies  são 

uniestratificadas,  sendo  a  face  adaxial  mais  espessa  em  relação  à  abaxial.  Segundo 

Procópio  et  al  (2003b),  a  espécie  Sida  glaziovii possui  as  mesmas  características,  em 

relação às faces da epiderme, porém a espessura média em ambas as faces é de 127,23 µm, 

observando que as folhas foram coletadas do terceiro ao quinto nó, quando estas estavam 

completamente expandidas. As espessuras das epidermes adaxial e abaxial não diferiram 

entre  as  espécies.  Já  na  espécie  S.  urens,  o  estádio  V1,  apresentou  o  menor  valor  da 

espessura em ambas as faces da folha (Tabela 6).

Figura 3. Lâmina foliar de S. rhombifolia, nos estádios V1 (1), V2 (2) e R (3). A: pelo estrelado 
(tricoma ramificado); B: epiderme adaxial; C: parênquima paliçádico, D: parênquima lacunoso; E: 

feixe vascular; F: epiderme abaxial. (Barra = 30 µm).

Tabela 5. Espessura da lâmina foliar das três espécies do gênero Sida mensuradas em três 

estádios fenológicos. Diamantina, MG - 2010.

Espécies
Estádios Fenológicos1/

Espessura Lâmina Foliar (µm)
V1 V2 R

Sida rhombifolia 144, 5 bAB 174,2 aA 135,7 aB
Sida spinosa 186,7 aA 169,5 aA 183,5 aA
Sida urens 172,0 abA 170,5 aA 206,7 aA

CV (%) 12,29
1/V1: Formação de até 10 folhas completamente expandidas; V2: entre 11 e antes do florescimento; 
R:  após  florescimento.  Médias  seguidas  pela  mesma  letra  na  linha  (maiúscula)  e  na  coluna 
(minúscula), para cada variável, não diferem entre si à 5% pelo teste de Tukey.
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Tabela 6. Espessura da epiderme adaxial e epiderme abaxial das três espécies do gênero 

Sida mensuradas em três estádios fenológicos. Diamantina, MG - 2010.

Espécie
Estádios Fenológicos1/

Superfície Adaxial (µm) Superfície Abaxial (µm)
V1 V2 R V1 V2 R

Sida 

rhombifolia
13,7 aA 16,5 aA 15,2 aA 8,2 aA 8,5 aA 12,7 aA

Sida spinosa 14,7 aA 15,7 aA 15,0 aA 7,5 aA 5,7 aA 10,0 aA
Sida urens 13,0 aB 15,5 aAB 17,7 aA 6,0 aB 9,0 aAB 13,2 aA

CV (%) 13,7 29,5
1/V1: Formação de até 10 folhas completamente expandidas; V2: entre 11 e antes do florescimento; 
R:  após  florescimento.  Médias  seguidas  pela  mesma  letra  na  linha  (maiúscula)  e  na  coluna 
(minúscula), para cada variável, não diferem entre si à 5% pelo teste de Tukey.

Na face adaxial, não houve diferença significativa de espessura da parede celular 

entre as espécies  S. rhombifolia e  S. urens. Estas possuem a maior espessura da parede 

celular durante o estádio V2. Verifica-se que em ambas as faces, a espessura da parede das 

espécies se encontra mais espessa no estádio  V2, e ao chegar no  R,  esse valor declina, 

exceto  para  S.  spinosa que  mantêm  essa  espessura  estável  à  medida  que  aumenta  os 

estádios (Tabela 7). 

Tabela 7. Espessura da parede celular adaxial e abaxial das três espécies do gênero Sida 

mensuradas em três estádios fenológicos. Diamantina – MG.

Espécie
Estádios Fenológicos1/

Superfície Adaxial (µm) Superfície Abaxial (µm)
V1 V2 R V1 V2 R

Sida 

rhombifolia 1,7 aB 3,7 abA 1,2 aB 1,0 aB 2,0 aA 0,7 bB
Sida spinosa 2,0 aA 2,7 bA 1,5 aA 1,0 aA 1,0 bA 1,0 abA
Sida urens 1,7 aB 4,7 aA 2,0 aB 1,0 aB 1,7 aA 1,5 aAB

CV (%) 45,2 24,9
1/V1: Formação de até 10 folhas completamente expandidas; V2: entre 11 e antes do florescimento; 
R:  após  florescimento.  Médias  seguidas  pela  mesma  letra  na  linha  (maiúscula)  e  na  coluna 
(minúscula), para cada variável, não diferem entre si à 5% pelo teste de Tukey.

O mesófilo das espécies é dorsiventral, com o parênquima paliçádico apresentando 

camadas de células com espessura total média de 65,17, 80,08 e 86,67 µm nas espécies S.  

rhombifolia,  S.  spinosa e  S. urens, respectivamente. E a espessura média do parênquima 

lacunoso,  46,33,  60,42 e  55,17 um nas respectivas  espécies  (Tabela  8).  Procópio et  al 

(2003), encontraram em S. glaziovii os seguintes valores médios: 52,00 µm no parênquima 
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paliçádico e 45,53 µm, no parênquima lacunoso. A espessura do parênquima paliçádico e 

lacunoso não diferiu significativamente no estádio V2 para as três espécies. A espécies S.  

rhombifolia obteve  maior  espessura  do  parênquima  paliçádico  no  estádio  V2,  quando 

comparado aos estádios V1 e  R. Já a S. urens apresentou maior espessura do parênquima 

lacunoso no estádio R, quando comparado aos estádios V1 e V2 (Tabela 8).

Tabela 8. Espessura do parênquima paliçádico e parênquima lacunoso das três espécies do 

gênero Sida mensuradas em três estádios fenológicos. Diamantina – MG.

Espécie
Estádios Fenológicos1/

Parênquima Paliçádico (µm) Parênquima Lacunoso (µm)
V1 V2 R V1 V2 R

Sida rhombifolia 64,2 bB 85,5 aA 45,7 bB 39,7 bA 49,5 aA 49,7 bA
Sida spinosa 86,2 aA 78,2 aA 75,7 aA 59,2 aA 56,0 aA 66,0 abA
Sida urens 90,7 aA 93,2 aA 76,0 aA 48,0 abB 47,5 aB 70,0 aA

CV (%) 15,2 19,5
1/V1: Formação de até 10 folhas completamente expandidas; V2: entre 11 e antes do florescimento; 
R:  após  florescimento.  Médias  seguidas  pela  mesma  letra  na  linha  (maiúscula)  e  na  coluna 
(minúscula), para cada variável, não diferem entre si à 5% pelo teste de Tukey.

A área  do  parênquima  paliçádico  não diferiu  entre  as  espécies  e  na  espécie  S.  

rhombifolia, o estádio  V2 teve maior área do que no estádio  R, provavelmente, devido a 

coleta das folhas ter sido realizada em uma mesma intensidade luminosa. Trabalhos com 

folhas  sol  de  acerola,  o  parênquima  paliçádico  apresentou-se  mais  alongado  quando 

comparados com as folhas de sombra, Silva e Silva (2010). Resultados semelhantes foram 

encontrados nos estudos de Noveline & Conforto (2006), em seringueiras. O estádio R do 

parênquima lacunoso obteve diferença entre as espécies, tendo a  S. rhombifolia, a menor 

área. A espécie S. urens obteve diferença significativa entre as áreas do estádio R, quando 

comparada aos estádios V1 e V2 (Tabela 9).  

Tabela 9.  Área do parênquima paliçádico e parênquima lacunoso, das três espécies do 

gênero Sida mensuradas em três estádios fenológicos. Diamantina – MG.

Espécie
Estádios Fenológicos1/

Parênquima Paliçádico (µm2) Parênquima Lacunoso (µm2)
V1 V2 R V1 V2 R
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Sida 

rhombifolia 29807,2 aAB 37116,7 aA 17786,2 aB 19902,2 aA 23019,5 aA 19829,5 bA
Sida spinosa 39375,0 aA 36452,7 aA 36014,2 aA 28435,0 aA 23467,7 aA 28955,7 abA
Sida urens 41780,7 aA 29215,0 aA 38901,5 aA 20011,7 aB 13906,5 aB 30785,0 aA

CV (%) 24,4 24,8
1/V1: Formação de até 10 folhas completamente expandidas; V2: entre 11 e antes do florescimento; 
R:  após  florescimento.  Médias  seguidas  pela  mesma  letra  na  linha  (maiúscula)  e  na  coluna 
(minúscula), para cada variável, não diferem entre si à 5% pelo teste de Tukey.

Com base nas características anatômicas apresentadas, a  S. spinosa foi a espécie 

que obteve a maior diferença anatômica, dentre as outras, apresentando maior densidade de 

estômatos  na  fase  R,  tanto  na  superfície  adaxial,  quanto  na  abaxial.  No estádio  V2 a 

densidade  e  índice  estomático  encontram-se  menor,  é  encontrado  maior  densidade 

tricomática e a espessura da parede celular apresenta mais espessa, o que podem tornar as 

plantas mais tolerantes a produtos químicos nesse estádio. O uso de técnicas de aplicação 

que  facilitem  o  molhamento  das  folhas  das  espécies  de  guanxuma  avaliadas,  como 

regulagem  da  pressão  do  pulverizador,  escolha  da  ponta  de  pulverização  e  uso  de 

surfatantes,  deve  proporcionar  maior  penetração  dos  herbicidas,  pois  este  estádio, 

apresenta as características menos susceptíveis.

Os resultados contribuem para o esclarecimento das diferenças de sensibilidade das 

espécies do gênero Sida a herbicidas frente às diferentes plantas cultivadas.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os  resultados  aqui  apresentados,  embora  propiciem  boas  indicações  sobre  as 

supostas barreiras à penetração de produtos químicos em espécies de guanxuma, devem ser 

considerados como preliminares. Estudos mais aprofundados como a análise qualitativa 

dos  componentes  da  cera  e  estudos  envolvendo  aplicações  de  herbicidas  devem  ser 

realizados  para que o potencial  de tolerância  ou susceptibilidade  das  plantas  possa ser 

devidamente avaliado e caracterizado.

Como principais conclusões podem ser citadas:

As espécies S. rhombifolia,  S. spinosa e S. urens possuem diferenças na produção 

de folhas,  matéria  seca e  no conteúdo de cera  epicuticular,  inclusive  entre  os  estádios 

fenológicos V1 (de até 10 folhas completamente expandidas) e R, (após o florescimento).

As três espécies possuem maiores mecanismos de evitar a penetração de herbicidas 

na fase  V2 (de 11 folhas completamente expandidas até  o florescimento)  e  S. spinosa, 

menores na fase R.

Os valores observados, na face adaxial,  para densidade tricomática, estomática e 

espessura da cutícula foram de 52,0; 37,5; 3,7 µm para Sida rhombifolia, 59,7; 34,2; 2,7 

µm para Sida spinosa e 81,7; 54,2; 4,7 µm para Sida urens, respectivamente.
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ANEXO

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DA REVISTA WEED RESEARCH

MANUSCRIPT FORMAT AND STRUCTURE

5.1. Format

Language: The language of publication is English. Authors for whom English is a second 
language must have their manuscript professionally edited by an English speaking person 
before  submission  to  make  sure  the  English  is  of  high  quality.  It  is  preferred  that 
manuscripts are professionally edited. A list of independent suppliers of editing services 
can be found at http://authorservices.wiley.com/bauthor/english_language.asp. All services 
are paid for and arranged by the author and use of one of these services does not guarantee 
acceptance or preference for publication.

Abbreviations, Symbols and Nomenclature: Abbrevations should be written in full at 
first mention. Spellings should conform to those used in the Concise Oxford Dictionary. SI 
units should be used throughout.

Scientific Names:
Weed  names  Scientific  names should  be  used  throughout  the  paper,  either  in  italic  or 
underlined. Attribution should be given at the first mention in the main text (not the title or 
summary).  The English common name may also be given in parentheses after  the first 
mention in the text. Thereafter the generic name of the weed may be abbreviated to its 
initial letter, e.g. S. media, provided that there is no possibility of confusion with another 
generic  name.  Note:  broad-leaved  weeds,  not  broad-leaf  weeds;  monocotyledons,  not 
monocots.

Crop  plant  names The  common  name  should  be  used  throughout  the  paper,  but  the 
scientific name with attribution should be given in parentheses at the first mention in the 
main text (not the title or summary), e.g. sunflower (Helianthus annuus L.). Note: maize, 
not corn; lucerne, not alfalfa: oilseed rape, not canola; soyabean, not soybean, Flax crops 
should be identified as either fibre flax or linseed flax. Published growth stage keys may be 
used  with  the  appropriate  reference.

Herbicides,  desiccants  and growth  regulators Use  the  common name if  one has  been 
approved by BSI, WSSA or ISO, as listed in Weed Abstracts . Otherwise give the full 
chemical name (IUPAC nomenclature) at the first mention in the title or the abstract and 
again in  Materials  and methods ,  where it  should be accompanied  by a  code number. 
Thereafter use only the code number. For each chemical (e.g. pendimethalin), the product 
name (Stomp 400 SC) formulation used (SC), its concentration (400 g a.i. L-1 and the 
supplier (BASF plc) should be stated in Materials and methods, e.g. pendimethalin (Stomp 
400 SC, 400 g a.i. L-1, SC, BASF plc) Trade names should not be used elsewhere in the 
paper.

Application Details should be presented in Materials and methods of spray volume (in L ha 
-1),  nozzle  type  and size,  and  spray pressure  (in  kPa).  Doses  of  herbicides  and  other 

http://authorservices.wiley.com/bauthor/english_language.asp
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chemicals should be expressed throughout the paper in terms of active ingredient, g a.i. ha 
-1, not as weight or volume of product. This applies also to cited references.

5.2. Structure

All manuscripts submitted to Weed Research should include: Title, Keywords, Summary, 
Main Text (divided by appropriate  sub headings) and References.  A Word template  is 
available.

Title Page: This should give the title of the article, the names and initials of each author, 
the department and institution to which the work should be attributed, the name, address, 
international  telephone  and  fax  numbers  and  e-mail  address  of  the  author  for 
correspondence, proofs and free copies, and a short title of 40 characters or less if the paper 
title exceeds this limit.  Up to two lines of keywords (not key phrases) should be listed 
below  the  summary.  Please  include  a  total  word  count.

Summary: the summary should be on a separate page and should not exceed 200 words. 
Complete  the  summary  with  a  clear  presentation  of  the  implications  of  the  work  for 
scientific theory and practical weed management. Avoid statements such as "the results are 
discussed".

Optimising Your Abstract for Search Engines

Many students and researchers looking for information online will use search engines such 
as  Google,  Yahoo or  similar.  By optimising  your  article  for  search  engines,  you  will 
increase the chance of someone finding it.  This in turn will  make it more likely to be 
viewed and/or cited in another work. We have compiled these guidelines to enable you to 
maximise the web-friendliness of the most public part of your article.
Main Text of Original Research Article This should begin on a separate page, and include 
an introduction, materials and methods, results and discussion. Research papers should be 
no  longer  than  6000  words  in  total,  including  all  tables,  legends  and  references.  

Introduction: Place the work in context and clearly state the questions addressed within the 
paper, preferably expressed as hypotheses to be tested.

Material and Methods: the Materials and methods section should include full details of the 
statistical techniques used and authors are advised to refer to the article `Guidance for the 
use and presentation of statistics' in Weed Research (1988) 28, 139-144. This guide is to be 
updated shortly. Preference is given to the presentation of standard errors of differences 
between  means  with  appropriate  degrees  of  freedom,  rather  than  least  significant 
differences in tables. Standard errors, etc., should be given to one more decimal place than 
the means to which they apply. Please do not use multiple range tests.

Results:  Results  should be  separated  from discussion.  Present  the  key analysed  results 
objectively. Do not repeat data in both tables and figures.

Discussion:  Discuss the implications  of the results  in  the context  of previous research. 
Critically evaluate the methods employed.

http://www.blackwellpublishing.com/bauthor/seo.asp
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Conclusion: This section is optional.

Main Text of Review Article
This should follow the structure of an Original Article, unless other sub-headings are more 
appropriate. Papers may be longer than research articles at the discretion of the editors.

Main Text of Insights
Insights papers should be no more than 2000 words in total, have a flexible format, but 
must  have  a  Summary.  They  may  also  follow  the  separate  sections  of  Introduction, 
Methods,  Results,  Discussion  and  References  at  the  discretion  of  editors.

Acknowledgements: Please see above under Authorship and Ethical Guidelines.

5.3. References
The Journal follows the Harvard reference style. In the text, cite authors' names followed 
by the date of publication,  e.g. in the text Author and Author (1994) or in parentheses 
(Author & Author, 1994). Where there are three or more authors, the first author's name 
followed by et al. will suffice. Where more than one reference is cited they should be listed 
in chronological order. References to unpublished work should be cited only in the text as 
'A. Author pers.  comm.'  or 'A. Author unpubl.  obs.'.  Reference lists  should be ordered 
alphabetically.  Journal titles  should be quoted in full.  'In press'  is  only acceptable  if  a 
volume number can be quoted.

Examples

AUTHOR AB & AUTHOR BC (1989) Title of article with lower-case initials to all words. 
Journal Title in Italics in Full Volume No. in bold, 123-129.

AUTHOR A, AUTHOR B, AUTHOR C et al. [if more than 6] (1994) Book Title in italics 
(ed. A B Editor). Publisher, Place, Country.

AUTHOR A & AUTHOR B, Jr (1989) Chapter title.  In:  Book Title  in Italics,  Vol.  1. 
Upper-case Initials  to Nouns etc.  (eds AB EDITOR & CD EDITOR), 2nd edn,  21-34. 
Publisher,  Place,  Country.

AUTHOR A (1989)  Paper title with lower-case initials to all words and in italics. PhD 
thesis, University, Town, Country.

AUTHOR A (1992) Title of article. In: Proceedings 1991 Title of Conference in italics (ed 
AB Editor)(20-22 November, Location City, Country). 158-165. Publisher Location, City, 
Country.

AUTHOR  A  (2005)  Online  database  title  or  webpage  title.  Available  at: 
http//www.webaddress (last accessed day month year).

The editor and publisher recommend that citation of online published papers and other 
material should be done via a DOI (digital object identifier),  which all reputable online 
published material should have - see www.doi.org/ for more information. If an author cites 

http://www.doi.org/
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anything which does not have a DOI they run the risk of the cited material  not being 
traceable.

We recommend the use of a tool such as  EndNote or  Reference Manager for reference 
management and formatting.

EndNote reference styles can be searched for here: www.endnote.com/support/enstyles.asp
Reference  Manager  reference  styles  can  be  searched  for  here: 
www.refman.com/support/rmstyles.asp

5.4. Tables, Figures and Figure Legends

Tables: should only be used to clarify important points. Tables must, as far as possible, be 
self-explanatory. The tables should be numbered consecutively with Arabic numerals.

Figures: All  graphs,  drawings  and  photographs  are  considered  figures  and  should  be 
numbered  in  sequence  with  Arabic  numerals  in  order  of  appearance.  

Preparation of Electronic Figures for Publication

Although low quality images are adequate for review purposes, print publication requires 
high quality images to prevent the final product being blurred or fuzzy. Submit EPS (line 
art)  or TIFF (halftone/photographs)  files only.  MS PowerPoint and Word Graphics are 
unsuitable for printed pictures. Do not use pixel-oriented programmes. Scans (TIFF only) 
should have a resolution of at least 300 dpi (halftone) or 600 to 1200 dpi (line drawings) in 
relation to the reproduction size (see below). Please submit the data for figures in black and 
white or submit a Colour Work Agreement Form (see Colour Charges below). EPS files 
should  be  saved  with  fonts  embedded  (and  with  a  TIFF  preview  if  possible).

For scanned images, the scanning resolution (at final image size) should be as follows to 
ensure good reproduction: line art: >600 dpi; halftones (including gel photographs): >300 
dpi;  figures  containing  both  halftone  and  line  images:  >600  dpi.

Further  information  can  be  obtained  at  Wiley-Blackwell's  guidelines  for  figures: 
http://authorservices.wiley.com/bauthor/illustration.asp

Check  your  electronic  artwork  before  submitting  it: 
http://authorservices.wiley.com/bauthor/eachecklist.asp

Permissions: If all or parts of previously published illustrations are used, permission must 
be obtained from the copyright holder concerned. It is the author's responsibility to obtain 
these in writing and provide copies to the Publisher.

Colour Charges: It is the policy of Weed Research for authors to pay the full cost for the 
reproduction of their colour artwork. Therefore, please note that if there is colour artwork 
in your manuscript when it is accepted for publication, Wiley-Blackwell  require you to 
complete and return a Colour Work Agreement Form before your paper can be published. 
Any article received by Wiley-Blackwell with colour work will not be published until the 

http://authorservices.wiley.com/bauthor/eachecklist.asp
http://authorservices.wiley.com/bauthor/illustration.asp
http://www.refman.com/support/rmstyles.asp
http://www.endnote.com/support/enstyles.asp
http://www.refman.com/
http://www.endnote.com/


37

form has been returned. If you are unable to access the internet, or are unable to download 
the form, please contact the Production Editor.

Figure  Legends: Each  figure  should  have  a  legend  and  all  legends  should  be  typed 
together on a separate sheet and numbered correspondingly.

NORMAS PARA PREPARAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 
SUBMETIDOS À PUBLICAÇÃO NA REVISTA PLANTA DANINHA

 
A fim de prestigiar a comunidade científica nacional, é importante que os autores 
esgotem as informações disponíveis na literatura brasileira, principalmente aquelas 
já publicadas na revista Planta Daninha, o que pode ser feito consultando Resumos e  
Abstracts ou Revista On-line na página principal da revista (www.pdaninha.ufv.br). 
Os artigos que contenham citações bibliográficas mais recentes terão prioridade de 
publicação.

Os artigos poderão ser redigidos em português, espanhol ou inglês. Independentemente do 
idioma utilizado, é obrigatória a apresentação do resumo em inglês (abstract).

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

Planta  Daninha é  um  periódico  trimestral  de  divulgação  científica  publicado  pela 
Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas (SBCPD). 

O artigo só será publicado se o primeiro autor for sócio da SBCPD e estar em dia 
com  a  anuidade.  A  publicação  custará  R$  70,00  por  artigo  até  seis  páginas 
impressas, R$ 95,00 (7 páginas), R$ 130,00 (8 páginas), R$ 180,00 (9 páginas), R$ 
250,00 (10 páginas) e acima de 10 páginas, R$ 100,00 por cada página excedente. 

Os trabalhos submetidos à publicação somente poderão ser enviados por meio deste site; 
basta acessar o link de “Submissão de artigos ” na página inicial.

O  cadastro  deverá  ser  preenchido  apenas  pelo  autor  correspondente  que  se 
responsabilizará  pelo  artigo  em  nome  dos  demais  autores.  Os  trabalhos  devem  ser 
submetidos  na  forma  de  Artigo  ou  nota  científica  e  revisão  de  literatura  sobre  tema 
específico, a convite da Comissão Editorial.

Solicita-se  observar  as  seguintes  instruções  para  o  preparo  dos  artigos  e  notas 
científicas: 

1. O original deve ser encaminhado completo e revisto.

2. Deve ser enviado digitado em espaço 1,5, utilizando fonte  Times New Roman 12, 
formato A4, enumerando-se todas as páginas e as linhas do texto. 

http://revistas.cpd.ufv.br/%22http:/revistas.cpd.ufv.br/%22http:/revistas.cpd.ufv.br/'http:/revistas.cpd.ufv.br/%22http:/revistas.cpd.ufv.br/%22http:/revistas.cpd.ufv.br/%22http:/revistas.cpd.ufv.br/%22http:/revistas.cpd.ufv.br/%22http:/revistas.cpd.ufv.br/%22http:/www.pdaninha.ufv.br/%22/%22/%22/%22/%22/%22/'/%22/%22
mailto:wre@wiley.com
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3. O trabalho deve ser o mais claro e conciso possível. 

4 . Os nomes dos autores, bem como a identificação dos mesmos na nota de rodapé 
não devem ser enviadas no artigo,  quando da submissão. Devem ser incluidas no 
artigo apenas na fase final de publicação. 

5. Os artigos deverão ser divididos, sempre que possível, em seções com cabeçalho, na 
seguinte ordem: RESUMO, ABSTRACT (precedido da tradução do título para o inglês), 
INTRODUÇÃO,  MATERIAL  E  MÉTODOS,  RESULTADOS  E  DISCUSSÃO, 
AGRADECIMENTOS e LITERATURA CITADA. Não há necessidade dessa subdivisão 
para  os  artigos  sobre  revisões  de  literatura  e  notas  científicas,  embora  devam  ter, 
obrigatoriamente, RESUMO e ABSTRACT. Tais seções devem ser constituídas de:

TÍTULO do trabalho deverá ser claro e conciso e conter, se possível, não mais de 80 
caracteres. Deverá ser escrito em letras maiúsculas, bem centrado na parte superior da 
página. Se houver subtítulo, deverá ser escrito em seguida ao título, apenas com a inicial 
maiúscula, e precedido de um número de ordem em algarismo romano. Os nomes comuns 
das  plantas  daninhas  e  das  culturas  devem  ser  seguidos  pelo  nome  científico  entre 
parênteses, em itálico, omitindo o classificador do nome latino. Deve ser usado somente o 
nome comum dos herbicidas. Colocar o número 1 sobrescrito no final do título. A nota de 
rodapé  deverá  ser  a  seguinte:  
1 Recebido para publicação em (espaço para dia, mês e ano) e na forma revisada em 
(espaço para dia, mês e ano).

Palavras-chave e Key Words: devem ser apresentadas até seis (6) palavras-chave e Key 
Words imediatamente após o RESUMO e ABSTRACT, em ordem alfabética. Devem ser 
elaboradas  de  modo  que  o  trabalho  seja  rapidamente  resgatado  nas  pesquisas 
bibliográficas.  Não  podem  ser  retiradas  do  título  do  artigo.  Digitá-las  em  letras 
minúsculas,  com alinhamento  justificado  e  separado  por  vírgulas.  Não  devem conter 
ponto final.

RESUMO que  deve  apresentar,  objetivamente,  uma  breve  frase  introdutória,  que 
justifique  o  trabalho,  o  que  foi  feito  e  estudado,  os  mais  importantes  resultados  e 
conclusões.  Será  seguido  da  indicação  dos  termos  de  indexação,  preferencialmente 
diferentes daqueles constantes do título. A tradução do RESUMO para o inglês constituirá 
o ABSTRACT. 

INTRODUÇÃO que deve ser breve, esclarecendo o tipo de problema abordado ou a(s) 
hipótese(s) de trabalho, com citação da bibliografia específica e finalizar com a indicação 
do objetivo do trabalho.

MATERIAL  E  MÉTODOS em  que  devem  ser  reunidas  informações  necessárias  e 
suficientes que possibilitem a repetição do trabalho por outros pesquisadores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO deverão ser apresentados como um só capítulo.  Não 
haverá um capítulo separado para conclusões, mas os autores poderão finalizar o capítulo 
Resultados e Discussão com uma conclusão sumarizada.
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AGRADECIMENTOS deverão ser sucintos e colocados neste capítulo.

LITERATURA  CITADA: Todos  os  trabalhos  mencionados  no  texto  deverão  ser 
ordenados  alfabeticamente  pelo  sobrenome  do  primeiro  autor,  sem  numeração.  As 
referências  devem seguir  as  normas  da  ABNT.  Os  títulos  dos  periódicos  devem ser 
abreviados segundo o sistema adotado para abreviação de títulos de revistas (periódicos) 
do World List of Scientific Periodicals, conforme exemplos a seguir:

Periódicos:

OLIVEIRA  Jr.,  R.S.,  KOSKINEN,  W.C.,  FERREIRA,  F.  A.  Spatial  variability  of 
imazethapyr sorption in soil. Weed Sci., v.47, p.243-248, 1999.

Livros devem ser evitados.

Capítulos de livros:

SCHMIDT, R. R. Development herbicides - Role of bioassys. In: STREIBIG, J. C., & 
KUDSK, P. Herbicide bioassays. Boca Raton, CCR Press, 1993. p 7-29.

TESES e dissertação devem ser evitadas, procurando-se referenciar os artigos publicados 
na íntegra em periódicos indexados.

Citação de trabalhos publicados em CD ROM 

EUCLIDES, V.P.B.; MACEDO, M.C.M.; OLIVEIRA, M.P. Avaliação de cultivares de 
Panicum maximum em pastejo. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA 
DE ZOOTECNIA, 36., 1999, Porto Alegre.  Anais...  São Paulo: Sociedade Brasileira de 
Zootecnia/Gmosis,  [1999]  17par.  CD-ROM.  Forragicultura.  Avaliação  com  animais. 
FOR-020.

Na  citação  de  material  bibliográfico  obtido  via  internet,  o  autor  deve  procurar 
sempre usar artigos assinados, sendo também sua função decidir quais fontes têm 
realmente credibilidade e confiabilidade.

Citação de trabalhos em meios eletrônicos

Usenet News

Autor, < e-mail do autor, “Assunto”, “Data da publicação”, < P> 

E.mail

Autor, < e-mail do autor. “Assunto”, Data de postagem, e-mail pessoal, (data da leitura)

Web Site

Autor [se conhecido], “Título”(título principal, se aplicável), última data da revisão [se 
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conhecida], < URL (data em que foi acessado)

FTP

Autor  [se  conhecido]  “Título  do  documento”(Data  da  publicação)  [se  disponível], 
Endereço FTP (data em que foi acessado)

TABELAS devem ser digitadas em folhas separadas. A palavra Tabela deve ter somente a 
primeira letra maiúscula e seguida pelo número (arábico) e título. 

 

FIGURAS E ILUSTRAÇÕES (gráficos, fotografias, desenhos e mapas) deverão ser 
designadas como Figuras, numeradas com algarismos arábicos e em maiúsculas.       


