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Saudamos a todos(as) os(as)
sócios(as) e esperamos que estejam
bem neste momento de retomadas
de muitas das atividades que foram
alteradas devido a pandemia COVID19. A diretoria da SBCPD vem dando
continuidade
às
atividades
apresentadas
nos
Boletins
anteriores, encaminhando-se à reta
final para a realização do XXXII
Congresso Brasileiro da Ciência das
Plantas Daninhas – CBCPD em Rio
Verde, GO, e encaminhando as
necessidades para a transição para a
próxima gestão. Dentre as recentes
alterações existentes, destacamos a
mudança de equipe coordenadora
da edição do Boletim da Sociedade.
Manifestamos
os
nossos
agradecimentos ao sócio Rafael
Pedroso pela coordenação do
Boletim nos últimos anos. A nova
equipe de edição do Boletim a partir
do ano de 2022 é composta pelos
sócios Fernanda Satie Ikeda, Leandro
Tropaldi, e Virgínia Damin, aos quais
desejamos boas vindas nesta
atividade que é muito importante
para a Sociedade. Reforçamos aos
sócios a importância da divulgação
de notícias através do Boletim, sendo
que as sugestões e informações
podem ser encaminhadas conforme
descrições apresentadas no final
desta edição.
Finalmente, teremos a realização do
Congresso presencial em Rio Verde,
GO.

Temos acompanhado os trabalhos
desenvolvidos pelo Prof. Guilherme
Braga Pereira Braz e equipe para a
realização do Congresso.
Enfatizamos a importância da sua
presença, da submissão de trabalhos
e da divulgação do Congresso em
suas Instituições, redes sociais,
técnicos e produtores. Estamos
certos que teremos um grande
congresso e que poderemos colocar
em dia os diversos assuntos técnicos,
da sociedade e de nossas amizades.
Salientamos que na assembleia do
congresso teremos a eleição da
diretoria para o biênio 2023/24 e a
definição da equipe de organização
do Congresso de 2024. Fomentamos
aos sócios que organizem chapas
para a eleição da diretoria e grupos
para o encaminhamento de
propostas para a organização do
Congresso, conforme comunicados
específicos sobre esses assuntos.
Neste congresso, teremos a análise e
a votação de propostas relacionadas
a alterações no estatuto da
sociedade, e diretrizes para eventos
e revistas. Esses assuntos foram
apresentados nas reuniões informais
realizadas de forma online no final de
2021.
Os sócios interessados em participar
das discussões e composição das
propostas relacionadas a essas
atividades podem apresentar sua
disponibilidade até o dia 20 de abril
através do e-mail da Sociedade.
BOLETIM INFORMATIVO – SBCPD
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Temos também em curso os
encaminhamentos relacionados as
premiações a serem concedidas no
Congresso.
Tivemos
recentemente
uma
alteração na secretaria da Sociedade.
A secretária estabelecida na sede da
Sociedade em Londrina foi desligada
de suas atividades. A diretoria da
Sociedade diagnosticou que o
serviço clássico de secretaria passou
por grandes mudanças nos últimos
anos e necessita ser reavaliado em
relações a funções e custos. Nesse
período inicial de mudanças, os
serviços de secretaria estão sendo
realizados
pelo
secretário
encarregado da revista AWS, e esse
encaminhamento será reavaliado
nos próximos meses de acordo com
as demandas existentes. Com isso,
pretende-se otimizar os gastos
envolvidos com a manutenção da
sede física e com despesas de
pessoal, os quais tem apresentado
aumentos contínuos nos últimos
anos.
Recentemente, tivemos a mudança
de página da internet da Sociedade.
O sistema atual estava relacionado a
pagamento mensal de alto valor e
apresentava limitações de agilidade
para inclusões e alterações das
informações na página. A nova
página apresentou apenas um custo
de composição inicial, será de posse

da Sociedade, não estará associada a
custos regulares de manutenção, e
proporcionará a gerência de seu
conteúdo a qualquer momento pela
Sociedade. Neste momento, ainda
estamos
alimentando
as
informações da página e, devido à
isso, as informações e algumas
funcionalidades estão limitadas.
Salienta-se que o acesso a área de
sócios necessitará um novo cadastro,
pois o sistema atual é novo e
necessita ser ativado através de novo
cadastro de senha de cada sócio.
Como foi criado um novo sistema,
não foi possível importar o
login/senha de cada sócio, pois essas
são informações fechadas. Devido a
isso, é necessário um novo cadastro
que no sistema atual é entendido
como uma nova associação. As
informações do histórico de
pagamentos serão adicionadas após
os sócios criarem novamente suas
contas individuais.
Desejamos a todos um bom
andamento dos trabalhos e
solicitamos que nos enviem
sugestões ou questionamentos, e
esperamos nos encontrar nas
sombras dos ipês floridos de Rio
Verde, GO.
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Herbil (UFG, Goiânia - GO)
Histórico do grupo
Fundada em 2018, a Herbil é
composta por conselheiros externos
a UFG, discentes de pós-graduação e
graduação (Figura 1), além da
fundadora, Profa. Dra. Virgínia
Damin. A docente é membro
permanente do Programa de PósGraduação em Agronomia, área de
Solo e Água, e coordena o
Laboratório
de
Análises
Agroambientais (LAA/UFG), onde as
atividades
do
grupo
são
desenvolvidas. Nossa missão é
promover o uso racional de
herbicidas nos agroecossistemas do
Cerrado, por meio da criação de
estratégias de manejo de plantas
daninhas que sejam personalizadas
para as condições edafoclimáticas
da região. Para tanto, realiza
pesquisas
científicas,
análises
laboratoriais, consultorias e cursos
de capacitação que visam o melhor
entendimento do comportamento
dos herbicidas no ambiente, o que
afeta sua eficácia, efeito residual e
impactos em organismos não-alvo.
Integrantes
O grupo de pesquisa é composto por
três conselheiros, um mestrando,
três doutorandos e 19 graduandos
(Figura 1).

Linhas de pesquisa
As principais linhas de atuação na
pesquisa são:

Comportamento de herbicidas
pré-emergentes em solos de Cerrado

Desenvolvimento
de
estratégias de manejo de herbicidas
pré-emergentes em solos de Cerrado

Impacto de herbicidas nos
processos do ciclo do nitrogênio

Impacto de herbicidas em
organismos não-alvo
Nossos resultados de pesquisas têm
demonstrado que há grande
potencial de redução de doses de
herbicidas pré-emergentes em alguns
tipos de solos de Cerrado (Arruda,
2021) e que essas moléculas podem
impactar negativamente a atividade
da microbiota do solo (Damin et al.,
2021). Além disso, tem sido
observada grande variação do efeito
residual desses herbicidas nos solos
da região e pesquisas recentes
demonstraram que, nesses solos,
atributos como o teor de argila e de
matéria orgânica podem não ser bons
indicadores do efeito residual (Damin
et al., 2021). Esses resultados têm
sido
utilizados
para
melhor
posicionamento dos herbicidas e para
a criação de estratégias de redução
do uso de herbicidas em áreas
agrícolas do Cerrado.
BOLETIM INFORMATIVO – SBCPD

5
O grupo também desenvolve
pesquisas relacionadas ao impacto
dos herbicidas nos processos do ciclo
do nitrogênio. Nessa linha, foi
demonstrado que alguns herbicidas
dessecantes podem aumentar as
perdas de N do sistema, com

aumento da emissão de NH3 pelas
plantas (Pacheco et al., 2017; Damin
et al., 2016) e de N2/N2O pelo solo
(Ferreira, 2021); além de afetar as
taxas de mineralização de resíduos
orgânicos (Damin et al., 2012).
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Contatos:
@herbilufg
(62) 3206-0674
Entre em contato conosco pelo e-mail boletim.sbcpd@gmail.com para divulgar
também o seu grupo de pesquisa na área de plantas daninhas!
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Figura 1. Membros Herbil/UFG.
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XXXII Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas
(XXXII CBCPD)
Prezado(a) Associado(a),
Após um longo período de espera,
em decorrência da necessidade de
isolamento social oriunda da
pandemia COVID-19, a 32ª edição do
Congresso Brasileiro da Ciência das
Plantas Daninhas (CBCPD) ocorrerá
de forma presencial. O XXXII CBCPD
será realizado entre os dias 25 a 28
de julho de 2022 no Centro de
Convenções da Universidade de Rio
Verde, localizado em Rio Verde,
Goiás. É a primeira vez que o maior
evento da Ciência das Plantas
Daninhas do Brasil ocorrerá no
Estado de Goiás, sendo sediado em
uma das principais cidades agrícolas
do país.
Nas últimas décadas, o Cerrado
brasileiro se consolidou como celeiro
do país na produção de grãos. A
atividade agrícola nesse ambiente
vem fazendo uso de moderno
aparato tecnológico, possibilitando a
obtenção de altas produtividades
nos diferentes sistemas de cultivo.
Em contraponto, surge o desafio de
aumentar a produtividade das
culturas no cenário do crescente
incremento
dos
problemas
relacionados às plantas daninhas nos
últimos anos. Nesse sentido, a
realização do XXXII CBCPD na região
Central do Brasil permitirá a
BOLETIM INFORMATIVO – SBCPD

interação da classe produtora com as
diferentes Instituições de Ensino,
Pesquisa e Extensão, o que poderá
contribuir para o direcionamento de
pesquisas que vêm de encontro com
a necessidade dos produtores, bem
como auxiliar os produtores a terem
maior êxito no manejo de suas
lavouras por meio da transferência
de conhecimento.
Durante quatro dias, todos os
participantes estarão reunidos com o
objetivo de discutir o tema “Plantas
Daninhas e suas interações nos
sistemas
de
produção’’.
A
programação do Congresso será
distribuída em grandes plenárias e
mesas redondas ministradas por
renomados palestrantes de diversas
instituições do Brasil e do mundo.
Um ponto relevante que foi
implementado na programação do
CBCPD nesta edição, refere-se ao
enfoque maior nas apresentações
orais dos trabalhos que vêm sendo
conduzidos pelos congressistas ao
longo
dos
últimos
anos,
direcionando dentro de seu
cronograma um horário privilegiado
para a apresentação dos mesmos. As
apresentações orais de trabalho são
um componente chave para
demonstrar o que tem de novo na
área da ciência das plantas daninhas,
e com certeza, um dos fatores mais
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importantes de todo congresso
científico.
Para que o congressista possa de
organizar da melhor forma e com o
intuito de proporcionar ao mesmo
uma
experiência
ímpar
na
participação no CBCPD, todas as
informações do evento podem ser
acessadas
no
site:
<https://cbcpd2022.com.br/>. No
site estão disponíveis informações
sobre os valores de inscrição, normas
e prazos para submissão de resumos,
dicas de hospedagem, translado e
alimentação.
Aproveitamos ainda, para pedir que
sigam nossas páginas nas redes
sociais e façam suas interações
conosco pelos seguintes meios de

comunicação: Instagram: @cbcpd e
Facebook: XXXII Congresso Brasileiro
da Ciência das Plantas Daninhas.
Caso tenham dúvidas sobre qualquer
assunto correlato ao CBCPD,
encaminhe mensagem para o
seguinte
contato:
contato@cbcpd2022.com.br.
Programem-se para participar do
maior evento da Ciência das Plantas
Daninhas do Brasil, pois será um
prazer recebe-los depois deste
período de espera. Acesse o site
também pelo QRCode abaixo:

Indicação de premiação aos membros da SBCPD
A SBCPD possui vários membros que
merecem reconhecimento por suas
valiosas contribuições e serviços à
Ciência das Plantas Daninhas. Esse
reconhecimento só pode ser feito
por meio de uma indicação oficial
dos sócios ativos que estejam em dia
com a SBCPD. O sucesso do
Programa de Premiação depende do
esforço dos membros da SBCPD. Por
isso, por favor associado, faça um
esforço além de suas atividades

normais e reserve um momento para
indicar uma pessoa que você acha
que realmente merece. Assim, a
SBCPD
poderá,
de
forma
transparente,
premiar
seus
membros e estudantes.
Verifique abaixo o cronograma e os
requisitos necessários para cada
categoria e faça a sua indicação!
Anderson Luis Nunes
Comissão de Premiação da SBCPD.

Processo de indicação de premiação aos membros da SBCPD
Elegibilidade geral e inelegibilidade

São inelegíveis os membros da
Diretoria da SBCPD que participam
BOLETIM INFORMATIVO – SBCPD
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da gestão do corrente processo de
premiação;
Qualquer membro da SBCPD que já
tenha recebido uma premiação não é
elegível
para
receber
outra
premiação nos próximos três anos
subsequentes.
Nenhum membro da SBCPD poderá
ser premiado mais que uma vez em
uma mesma modalidade;
A elegibilidade será também tratada
particularmente
em
cada
modalidade de premiação (veja a
seguir itens para cada modalidade).
Submissão das indicações
Todos as indicações de premiações
devem
ser
submetidas
eletronicamente em um único
documento no formato de arquivo
pdf simultaneamente aos endereços
eletrônicos: sbcpd@sbcpd.org.br e
anderson.nunes@sertao.ifrs.edu.br.
Categorias

Prêmio Jovem Pesquisador da
SBCPD;

Prêmio Destaque na Pós
Graduação da SBCPD;

Prêmio Destaque na Pesquisa
da SBCPD;

Prêmio Destaque na Extensão
da SBCPD;

Prêmio Destaque no Ensino da
SBCPD;
Prêmio Destaque na Indústria da
SBCPD.
Prêmio
SBCPD

Jovem

Pesquisador

da

BOLETIM INFORMATIVO – SBCPD

Objetivo: Esta premiação se destina
a jovens pesquisadores que têm
demonstrado
originalidade
e
criatividade em suas pesquisas, por
meio de uma contribuição notável
para a Ciência das Plantas Daninhas,
além de apresentar potencial para
continuar com trabalhos de
excelência no futuro de sua carreira
na área da Ciência das Plantas
Daninhas.
Elegibilidade
específica:
Os
indicados elegíveis para esta
premiação
são
aqueles
que
demonstrarem feitos na carreira na
área da Ciência das Plantas Daninhas
durante o período de no máximo 7
(sete) anos entre a indicação e a
obtenção do último grau acadêmico
de importância para a premiação
(por exemplo doutorado ou pósdoutorado). Para a contagem desse
tempo são considerados os anos e
não o dia do ano de obtenção do
grau acadêmico.
Indicação: A indicação deve conter
(i) capa contendo informações do
indicado e do indicador, (ii)
Curriculum Vitae resumido relativo a
premiação (colocar somente itens
relevantes ao tema da premiação,
não colocar resumos), e (iii) 3 cartas
de recomendação.
Prêmio Destaque na Pós-Graduação
SBCPD
Elegibilidade específica: Mestres e
doutores com dissertação e tese já
defendida e aprovada são elegíveis
para este prêmio. A indicação deve
ser feita em no máximo 2 anos após
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o ano em que ocorreu a defesa,
dentro do prazo limite para
indicação.
Indicação: A indicação deve conter
(i) capa contendo informações do
indicado e do indicador, (ii)
Curriculum Vitae resumido relativo a
premiação (colocar somente itens
relevantes ao tema da premiação,
não colocar resumos), (iii) histórico
escolar, (iv) Carta do indicador, (v) 3
(três) cartas de recomendação.
Prêmio Destaque na Pesquisa da
SBCPD
Objetivo: Este prêmio destina-se a
membros da SBCPD que têm
realizado pesquisas criativas e
inovadoras com um impacto
significativo nos conceitos e práticas
da Ciência das Plantas Daninhas. Este
prêmio
visa
reconhecer
contribuições de destaque tanto
para a pesquisa básica quanto
aplicada na Ciência das Plantas
Daninhas.
Elegibilidade
específica:
Os
indicados devem ser membros ativos
da SBCPD. Qualquer membro da
SBCPD que prestou serviços de
destaque para a SBCPD.
Indicação: A indicação deve conter
(i) capa contendo informações do
indicado e do indicador, (ii)
Curriculum Vitae resumido relativo a
premiação (colocar somente itens
relevantes ao tema da premiação,
não colocar resumos), e (iii) 3 cartas
de recomendação.
Prêmio Destaque no Ensino da
SBCPD

Elegibilidade específica: O indicado
deve ser um membro ativo da SBCPD
e ter ministrado disciplinas/cursos na
área da Ciência das Plantas Daninhas
no mínimo durante os últimos 5
anos, ou ter servido como professor
orientador de no mínimo 5
estudantes que recebeu grau de pósgraduação, e cuja pesquisa foi na
área da Ciência das Plantas
Daninhas.
Indicação: A indicação deve conter
(i) capa contendo informações do
indicado e do indicador, (ii)
Curriculum Vitae resumido relativo a
premiação (colocar somente itens
relevantes ao tema da premiação,
não colocar resumos), e (iii) 3 cartas
de recomendação.
Prêmio Destaque na Extensão da
SBCPD
Elegibilidade específica: A indicação
para este prêmio deve ser de um
membro da SBCPD e deve ter sido
um extensionista ativo nos últimos
cinco anos como principal atividade
de sua vida profissional, envolvendo
a Ciência das Plantas Daninhas.
Indicação: A indicação deve conter
(i) capa contendo informações do
indicado e do indicador, (ii)
Curriculum Vitae resumido relativo a
premiação (colocar somente itens
relevantes ao tema da premiação,
não colocar resumos), e (iii) 3 cartas
de recomendação.
Prêmio Destaque na Indústria da
SBCPD
Elegibilidade específica: O indicado
deve ser um membro da SBCPD e
BOLETIM INFORMATIVO – SBCPD
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colaborador de uma indústria
privada no momento da indicação. O
indicado deve estar ativamente
envolvido nas atividades da Ciência
das Plantas Daninhas, além de ser o
principal componente na descrição
do trabalho durante sua carreira.
Indicação: A indicação deve conter
(i) capa contendo informações do
indicado e do indicador, (ii)
Curriculum Vitae resumido relativo a
premiação (colocar somente itens
relevantes ao tema da premiação,
não colocar resumos), e (iii) 3 cartas
de recomendação.
Sócio Honorário SBCPD
Elegibilidade específica: Pessoas
brasileiras ou não, que tenham
prestados relevantes serviços à
Ciência das Plantas Daninhas.
Indicação: A indicação deve conter
(i) capa contendo informações do
indicado e do indicador, (ii)
Curriculum Vitae resumido relativo a

premiação (colocar somente itens
relevantes ao tema da premiação,
não colocar resumos), e (iii) 1 carta
de recomendação assinada pelo
indicador e mais nove sócios
Cronograma
Data
28/04/2022
01/07/2022
04/07/2022
11/07 a 15/07/2022

A partir de
18/07/2022
28/07/2022

Evento
Abertura do
processo
Prazo final para
envio da indicação
Homologação das
indicações
Avaliação das
indicações pela
banca julgadora
Divulgação dos
premiados
Entrega dos prêmios
aos vencedores no
Jantar oficial da
SBCPD durante XXXII
Congresso Brasileiro
da Ciência das
Plantas Daninhas –
Rio Verde – GO.

Workshop para discussão da reforma do estatuto e diretrizes
para eventos e revistas da SCBCPD/2022
Diversos fatores associados com as
atividades da diretoria e da SBCPD
como um todo indicam para
necessidades
relacionadas
à
reforma/atualização do estatuto e
diretrizes para eventos e revistas da
sociedade. Esses assuntos já foram
inicialmente apresentados aos sócios
e discutidos em duas reuniões
informais realizadas de forma
remota no final de 2021. Com o
objetivo de proporcionar ampla
BOLETIM INFORMATIVO – SBCPD

discussão sobre esses assuntos,
faremos um Workshop no dia 10 de
maio de 2022 às 18:30 hs de forma
virtual (o link será enviado
posteriormente por e-mail). Os
sócios que tenham sugestões sobre a
reforma do estatuto ou sobre
eventos e revistas podem enviar
para o e-mail da Sociedade
(sbcpd@sbcpd.org). De toda forma,
no dia do evento também serão
acolhidas e discutidas as sugestões
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apresentadas.
As
discussões
relacionadas à reforma do estatuto
serão consideradas para a proposta
de alteração a ser votada durante o
congresso de Rio Verde. A ideia
relacionada com as diretrizes para a
realização de eventos e a edição das
revistas da Sociedade está associada
à composição de um documento que

congregue as experiências bemsucedidas, os requerimentos básicos
e outras indicações que facilitem a
realização de eventos futuros e a
edição das revistas por sócios que
desejem se inteirar sobre essas
atividades para futura participação
ou colaboração. Esperamos vê-los no
dia 10 de maio.

Novo cadastro para todos os sócios no atual site da SBCPD
A migração para o novo site exigiu
algumas mudanças no sistema em
relação à área de sócios. No site
antigo todas as informações eram de
"propriedade" da empresa que o
construiu e, por isso, não foi possível
realizar a mudança automática de
informações para o atual sistema. No
caso do login/senha, as informações
eram fechadas. Por isso, será
necessário um novo cadastro para
todos os sócios (caso ainda não o

tenha feito), que no sistema atual é
entendido
como
uma
nova
associação.
A mudança de site da sociedade foi
necessária devido ao elevado valor
mensal e à baixa capacidade de
gerência do site antigo (custo de
quase 20 mil reais ao ano do antigo,
para 1 mil reais do site atual, além da
possibilidade de realizar atualizações
a qualquer momento).

Seja sócio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas
Daninhas!
Organizações como a SBCPD
dependem da participação ativa de
seus membros, tanto na forma de
sócios como membros efetivos da
diretoria, para se manterem ativas e
assim cumprirem os objetivos
definidos quando da sua fundação.
Além de permitir a manutenção do
funcionamento e estrutura da
SBCPD, a anuidade paga pelos sócios
permite o fomento da Ciência das

Plantas Daninhas no Brasil, na forma
de apoio financeiro a publicações na
forma de editais e a eventos como o
Campeonato Brasileiro da Ciência
das Plantas Daninhas, dentre outros.
Sócios ainda possuem descontos
para publicação nas revistas da
sociedade e para inscrição nos
congressos e eventos realizados pela
SBCPD, como no caso do I e II
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Weed.Con, que não tiveram custo de
participação para sócios.
Associar-se é muito importante e
muito simples. Basta acessar o site
oficial da SBCPD (sbcpd.org) e clicar
no botão “SÓCIOS”, localizado no
canto superior direito. Na próxima
tela, clique em “CADASTRAR-SE” na
parte inferior da tela. Após inserir
todos os dados e cadastrar e-mail e
senha, o próprio sistema irá
direcionar para o pagamento da
anuidade.
Após
efetuado
o

pagamento, o usuário terá livre
acesso ao sistema ao clicar no botão
“Área de sócios” no canto superior
direito e, na tela seguinte, inserir o
login e e-mail cadastrados. Após o
cadastro, já será considerado o mais
novo sócio da SBCPD!
Acesse o site também pelo QRCode
abaixo:

Nova Diretoria do HRAC
No dia 08/02 foi realizada a primeira
Assembleia do HRAC-BR de 2022.
Entre as contínuas ações e
discussões sobre manejo de
resistência de plantas daninhas,
houve a definição da nova diretoria
do comitê.
A gestão de 2020/2021 foi presidida
por Samuel Neves Rodrigues Alves e
a gestão 2022 será presidida por
Lúcio Nunes Lemes.
A seguir a nova composição da
diretoria da HRAC-Brasil:

Lúcio Nunes Lemes (Syngenta)
Presidente

Marcel Sereguin Cabral de Melo
(Bayer)
Vice-presidente

Leonardo Lombardi Perez (Corteva)
Vice-presidente de Marketing e Comunicação

Luiz Henrique Saes Zobiole
Vice-presidente Educacional

Alessandra Constantin F. Rodrigues
(Sumitomo)
Secretária

Ana Paula Meirelles Menzani (FMC)
Tesoureira

Luciano Stringheti Silva de Almeida
Assuntos Legais

BOLETIM INFORMATIVO – SBCPD
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Periódicos científicos da SBCPD
Artigos Advances in Weed Science
Volume 40, 2022
Research Article
KAUSAR, T., JAVAID, A. (2022). Herbicidal
efficacy of culture filtrates of Alternaria

brassicicola and Alternaria gaisen against
parthenium weed. Advances in Weed Science,
v.
40:
e02224640.
DOI:
10.51694/AdvWeedSci/2022;40:00002

Volume 40, Número spe1, 2022
Research Article
ADEGAS, F. S., CORREIA, N. M., SILVA, A. F. DA,
CONCENÇO, G., GAZZIERO, D. L. P., DALAZEN,
G. (2022). Glyphosate-resistant (GR) soybean
and corn in Brazil: past, present, and future.
Advances in Weed Science; v. 40, n. spe1:
e0202200102.
DOI:
10.51694/AdvWeedSci/2022;40:seventyfive004
DUKE, S. O., PAN, Z., JOANNA BAJSA-HIRSCHEL,
C. DOUGLAS BOYETTE (2022). The potential

future roles of natural compounds and
microbial bioherbicides in weed management
in crops. Advances in Weed Science; v. 40, n.
spe1:
e020210054.
DOI:
10.51694/AdvWeedSci/2022;40:seventyfive003
THOMPSON, M., CHAUHAN, B. S. (2022).
History and perspective of herbicide use in
Australia and New Zealand. Advances in Weed
Science; v. 40, n. spe1: e20210075. DOI:
10.51694/AdvWeedSci/2022;40:seventyfive002

Volume 40, Número spe2, 2022
Research Article
ZANDONÁ, R. R., BARBIERI, G. F., SCHMITZ, M.
F., AMARANTE, A. A. DO, GÖEBEL, J. G. S.,
AGOSTINETTO, D. (2022). Economic threshold
of smooth pigweed escaped from a herbicide
program in roundup ready® soybean. Advances
in Weed Science; v. 40, n. spe2: e20210011.
DOI:
10.51694/AdvWeedSci/2022;40:amarathus00
2
MATHIONI, S. M., OLIVEIRA, D. DE, LEMES, L.
N., OZÓRIO, E. G., ROSA, D. D. (2022). PCRbased assay to detect the EPSPS TAP-IVS
substitution in Amaranthus hybridus. Advances
in Weed Science; v. 40, n. spe2: e20210048.
DOI:

10.51694/AdvWeedSci/2022;40:Amaranthus0
03
RESENDE, L. S., CHRISTOFFOLETI, P. J.,
GONÇALVES NETTO, A., PRESOTO, J. C.,
NICOLAI, M., MASCHIETTO, E. H. G. [...] (2022).
Glyphosate-resistant
smooth-pigweed
(Amaranthus hybridus) in Brazil. Advances in
Weed Science; v. 40, n. spe2: e20210022. DOI:
10.51694/AdvWeedSci/2022;40:Amaranthus0
05
PALMIERI, V. E., LARRAN, A. S., MARTINATTO,
A. K., PERMINGEAT, H. R., PEROTTI, V. E. (2022).
D376E, A205V and A122S substitutions
recently found in A. palmeri confer crossresistance to ALS-inhibiting herbicides.
Advances in Weed Science; v. 40, n. spe2:
e20210079.
DOI:
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10.51694/AdvWeedSci/2022;40:Amaranthus0
04
LEDDA, A., YANNICCARI, M., FRANCO, M. C.,
SOBRERO, M. T. (2022). Thermal time and
extreme weather events determine the

emergence of Amaranthus palmeri. Advances
in Weed Science; v. 40, n. spe2: e020220104.
DOI:
10.51694/AdvWeedSci/2022;40:Amaranthus0
06

Periódicos internacionais
Invasive
Plant
Management

Science

And

 Fator de impacto JCR (2019):
0,905
 CiteScore (2019): 1,400
 SJR (2019): 0,330
 SNIP (2019): 0,648
Número atual: v. 14, n. 4, outubro-dezembro
2021.

Weed Biology and Management
 Fator de impacto JCR (2019):
0,892
 CiteScore (2019): 1,800
 SJR (2019): 0,404
 SNIP (2019): 0,625
Número atual: v. 22, n. 1, março 2022.

Weed Research
 Fator de impacto JCR (2019):
2,011

 CiteScore (2019): 3,200
 SJR (2019): 0,640
 SNIP (2019): 1,043
Número atual: v. 62, n. 2, abril 2022.

Weed Science
 Fator de impacto JCR (2019):
2,258
 CiteScore (2019): 3,600
 SJR (2019): 0,765
 SNIP (2019): 1,493
Número atual: v. 70, n. 2, março 2022.

Weed Technology
 Fator de impacto JCR (2019):
1,259
 CiteScore (2019): 2,300
 SJR (2019): 0,549
 SNIP (2019): 1,183
Número atual: v. 35, n. 6, dezembro 2021.

Artigos publicados por sócios da SBCPD em periódicos
internacionais periódicos internacionais
RIBEIRO, V. H. V., OLIVEIRA, M. C., SMITH, D. H.,
SANTOS, J. B., WERLE, R. (2021). Evaluating
efficacy of preemergence soybean herbicides
using field treated soil in greenhouse
bioassays, Weed Technology, v. 35, n. 5: 830837. https://doi.org/10.1017/wet.2021.22.
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Amid widespread occurrence of
herbicide-resistant weeds in the
United States, the use of PRE
herbicides and cover crops have
resurged once again as important
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strategies for weed management in
cropping systems. The objective of
this experiment was to evaluate the
length of soil residual weed control
from PRE soybean herbicides and the
detrimental impact of these
herbicides on cover crop species
using field treated soil in greenhouse
bioassays. Greenhouse bioassays
were conducted using soil from field
experiments conducted in 2018 and
2019 in Arlington and Lancaster, WI.
PRE herbicides
consisted of
imazethapyr, chlorimuron-ethyl, and
cloransulam-methyl (acetolactate
synthase
[ALS]
inhibitors);
metribuzin (photosystem II [PS II]
inhibitor);
sulfentrazone,
flumioxazin,
and
saflufenacil
(protoporphyrinogen oxidase [PPO]
inhibitors);
acetochlor,
Smetolachlor, dimethenamid-P, and
pyroxasulfone (very long-chain fatty
acid [VLCFA] inhibitors); and a
nontreated control. Greenhouse
bioassays were conducted using soil
(depth, 0 to 10 cm) sampled at 0, 10,
20, 30, 40, and 50 d after treatment
(DAT). Palmer amaranth and giant
foxtail (weeds), and radish and cereal
rye (cover crops) were used as

bioindicators of herbicide levels in
the soil. Bioassay results showed
extended soil residual control of
Palmer amaranth with sulfentrazone
and
pyroxasulfone;
extended
residual control of giant foxtail was
observed with pyroxasulfone and Smetolachlor. Chlorimuron-ethyl and
metribuzin were the most injurious
herbicides to radish and cereal rye
shortly
after
application,
respectively, but minimal injury was
observed from soil samples collected
50 DAT, indicating the use of PRE and
fall-seeded cover crops in southern
Wisconsin can be compatible. These
results can support growers and
practitioners with selection of
effective PRE herbicides for Palmer
amaranth and giant foxtail control
and reduced impact on fall-seeded
radish and cereal rye cover crops,
altogether leading to more effective,
diverse, and sustainable weed
management programs.
Key words: Bioindicator species;
cover crops; herbicide persistence;
integrated weed management; weed
control

Livros
Herbicidas no ambiente: impacto e
detecção
Herbicidas no ambiente: impacto e
detecção/ Kassio Mendes
(Organizador); Miriam Hiroko Inoue
(Organizador); Valdemar Tornisielo

(Organizador). – Viçosa: UFV, 2022.
468 p.
Os herbicidas utilizados no controle
de plantas daninhas podem
proporcionar efeitos benéficos ou
BOLETIM INFORMATIVO – SBCPD
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adversos em outros organismos.
Diante
da
sua
relevância
toxicológica, ambiental e agrícola, os
herbicidas compreendem uma
importante área de pesquisa, cujo
tema requer uma abordagem
multidisciplinar.
Aspectos
importantes sobre os impactos
múltiplos dos herbicidas na saúde
pública, na poluição ambiental e no
solo são destacados neste livro, além
de diversas metodologias para
detecção,
quantificação
e
remediação dessas substâncias no
ambiente.
Além dos vários tópicos sobre
pesquisas
atuais
e
valiosas
referentes aos herbicidas, os leitores
encontrarão neste livro grande
quantidade de informações úteis,
mesmo que apenas estejam

parcialmente
interessados
em
alguns capítulos.
É possível adquirir o livro em
https://www.editoraufv.com.br/.
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10º. Encontro Nacional sobre Resistência de Plantas
Daninhas a Herbicidas
O evento será online com inscrições gratuitas nos dias 11, 18
e
25
de
maio
de
2022.
Inscrições
em
https://www.plantiodireto.com.br/eventos/1/registrar
19th European Weed Research Society Symposium – EWRS
2022
O evento será realizado em Atenas na Grécia entre os dias 20
e
23
de
junho.
Maiores
informações
em
https://ewrs2022.org/
XXXII Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas
Promovido desde 1956 pela Sociedade Brasileira da Ciência
das Plantas Daninhas (SBCPD), o Congresso Brasileiro da
Ciência das Plantas Daninhas (CBCPD) será realizado na
cidade de Rio Verde (GO) entre os dias 25 a 28 de julho de
2022.
Maiores
informações
em
https://cbcpd2022.com.br/index.php
8th International Weed Science Congress - IWSC - “Weed
Science
in
a
Climate
Change”
O evento será realizado em Bangkok, Tailândia entre 4 a 9 de
Dezembro de 2022. Maiores informações em
https://www.iwsc2020.com/
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Esta é a primeira edição do boletim
preparada pelo novo corpo editorial
composto por Fernanda Satie Ikeda,
Leandro Tropalpi e Virgínia Damin.
Fernanda Satie Ikeda é pesquisadora na
área de Biologia e Manejo de Plantas
Daninhas da Embrapa Agrossilvipastoril,
Sinop-MT, Leandro Tropaldi é professor
assistente da UNESP/Dracena e Virgínia
Damin é professora Adjunta da UFG de
Goiânia.
Agradecemos à diretoria da Sociedade
Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas
pela oportunidade e confiança e
esperamos realizar um trabalho à altura
das expectativas. Aproveitamos a
oportunidade também para agradecer e
parabenizar os antigos editores Rafael
Pedroso, Beatriz Ribeiro da Cunha, Luis
Rodolfo Rodrigues e Paulo José Ferreira
pela organização e todo excelente
trabalho que desempenharam à frente do
Boletim.
Por fim, reforçamos o pedido de envio de
materiais
ao
e-mail
boletim.sbcpd@gmail.com, para que o
boletim fique cada vez mais completo e
relevante aos leitores. Podem ser
divulgados artigos publicados por sócios
da SBCPD em periódicos internacionais,
livros de autoria de pelo menos 1 sócio da
SBCPD e notícias em geral pertinentes à
Ciência das plantas Daninhas. Envie
também suas críticas, sugestões e
opiniões, pois são importantes para o
constante aprimoramento deste trabalho.
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