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Caros(as) Sócios(as)
Esperamos que estejam bem e
com saúde, e que em breve
possamos
realizar
reuniões,
encontros e atividades presenciais
de forma segura.
Ao cumprimentá-los, vimos
por meio deste fazer uma
atualização das principais atividades
realizadas pela diretoria. A situação
atual da pandemia tem afetado as
atividades da SBCPD, novamente
impossibilitando a realização do
congresso presencial neste ano. Em
vista disto e do sucesso do I
Weed.Con realizado no ano de 2020,
teremos a realização do II Weed.Con
em 2021. Detalhes sobre a
organização e programação deste
evento são apresentados nesta
edição do Boletim.
Com relação às publicações da
Sociedade, a revista Advances in
Weed Science (AWS) segue com seu
funcionamento regular. Atualmente,
estão sendo realizados ajustes no
sistema de tramitação para obtenção
de maior rapidez e controle das
atividades envolvidas com as
análises e edições dos manuscritos
recebidos. Tivemos recentemente o
lançamento da revista Weed Control
Journal (WCJ) com a apresentação da
nova página de internet, corpo
editorial, sistema de tramitação e
das demais características da revista.

Com isto, a SBCPD consolida a
disponibilidade de duas revistas
científicas
com
características
distintas e que proporcionarão o
crescimento de ambas para a
adequada difusão de conhecimentos
da área da Ciência das Plantas
Daninhas.
No segundo semestre serão
iniciadas discussões relacionadas à
atualização e sistematização das
atividades da Sociedade. Os assuntos
a serem avaliados são a reforma do
estatuto, composição e atividades
dos comitês, e diretrizes de
organização das revistas científicas e
eventos promovidos pela Sociedade.
Os trabalhos constarão do envio aos
sócios das informações atuais sobre
os assuntos descritos anteriormente
e do acolhimento de sugestões sobre
alterações e demais necessidades.
Após, realizaremos uma ou mais
reuniões virtuais para discussão das
sugestões apresentadas. Finalmente,
os
encaminhamentos
serão
apresentados em Assembleia para
votação pelos sócios. Os sócios serão
comunicados sobre estas atividades
por e-mail e pelas redes sócias da
SBCPD.
Esperamos que tenham um
bom aproveitamento da presente
edição do Boletim da SBCPD.
Enfatizamos a disponibilidade para
esclarecimentos e recebimento de
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sugestões
por
telefone
ou
mensagens, e esperamos que em
breve também de forma presencial.

A serviço da SBCPD,
Diretoria da SBCPD
Gestão 2021/22.
Presidente – Aldo Merotto Jr;
1ª Vice-Presidente – Caio Antonio
Carbonari;
2º Vice-Presidente – Luis Antonio de
Avila;
1º Secretário – Marcelo Nicolai;
2ª Secretário – Rafael M Pedroso;
1º Tesoureiro – Núbia Maria Correia;
2º Tesoureiro – Arthur Arrobas M.
Barroso.

MIPD – (UFV, Viçosa-MG)
Histórico do grupo
O grupo de pesquisa, ensino e
extensão intitulado em Manejo
Integrado de Plantas Daninhas
(MIPD)
pertence
ao
Departamento de Agronomia
(antigo
Departamento
de
Fitotecnia)
da
Universidade
Federal de Viçosa (UFV), ViçosaMG. O MIPD foi criado em 2002
pelos professores Antonio Alberto
da Silva, Francisco Affonso
Ferreira e Lino Roberto Ferreira,
com o objetivo de desenvolver
atividades de ensino, pesquisa e
extensão junto aos alunos de
graduação e pós-graduação da
UFV. Atualmente, o MIPD é
coordenado pelos professores

Antonio Alberto da Silva, Francisco
Cláudio Lopes de Freitas e Kassio
Ferreira Mendes.
O grupo MIPD trabalha de
maneira integrada com diversos
Departamentos da UFV, Embrapa
e outras universidades e empresas
particulares. O grupo desenvolve
trabalhos de natureza básica e
aplicada, tendo como objetivos
principais formação de recursos
humanos e desenvolvimento
científico e tecnológico.
Os principais trabalhos
desenvolvidos pelo grupo estão
nas linhas de pesquisa de Biologia
e Manejo de Plantas Daninhas,
Interação
Herbicida-Ambiente,
Análise de Resíduos de Pesticidas
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e Interação Agricultura-Pecuária.
Nos últimos anos, o grupo foi
composto por estudantes de
Iniciação Científica, Mestrado,
Doutorado e Pós-Doutorado,
tendo publicado centenas de

artigos científicos em periódicos
nacionais e internacionais, e
inúmeros livros e capítulos de
livros referentes à Ciência das
Plantas Daninhas.

Integrantes
O grupo de pesquisa atualmente apresenta 29 integrantes:
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Áreas de pesquisa
 Comportamento e destino de herbicidas no ambiente. Para isso, estudos
biológicos com espécies vegetais sensíveis e análises cromatográficas são
desenvolvidos com intuito de determinar o tempo de degradação, efeito
residual, carryover, lixiviação, sorção e dessorção desses compostos e
compreender as características físico-químicas do solo que influenciam
nesses processos.
 Interação da microbiota do solo com o sucesso adaptativo e competitivo
de plantas daninhas e impacto dos herbicidas na atividade microbiológica
do solo. Remediação de ambientes contaminados com herbicidas,
utilizando plantas potencialmente fitorremediadoras e materiais
carbonáceos (biochar e bonechar) como sorventes de herbicidas no solo
e na água.

 Uso de radioisótopos, em parceria com o Centro de Energia no Nuclear na
Agricultura (CENA-USP), buscando compreender a absorção, translocação
e metabolismo de herbicidas em plantas daninhas e cultura.
 Tecnologia de aplicação de pesticidas, buscando melhorar a eficiência dos
produtos e redução de danos ao meio ambiente, por meio do
conhecimento relacionado aos equipamentos e técnicas para a aplicação.

BOLETIM INFORMATIVO – SBCPD

5

 Manejo de plantas daninhas em culturas agrícolas, levantamento da
comunidade infestante, seletividade e eficácia de herbicidas.

 Uso de cobertura do solo com material biodegradável, visando o manejo
sustentável de plantas daninhas e redução no consumo de água no cultivo
de hortaliças.

Participações e Organização de eventos
Participação em eventos nacionais e internacionais:
 I Weed.Con, SBCPD (2020)
 Simpósio de Integração Acadêmica – SIA, UFV (2020)
 SETAC Europe 29th Annual Meeting, 2019, Helsinki, Finlândia (2019)
 Weed Science Society of America (WSSA) - Annual Meeting, Maui-Havaí
(2020)
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Outros eventos
 I Simpósio sobre Atualidades na Ciência das Plantas Daninhas (2020) –
Núcleo de Estado em Matologia no Semiárido (Nomato) - UFERSA
 II Simpósio de Fitotecnia: Eficiência produtiva na agricultura –Núcleo de
Estudo e Pesquisa em Fitotecnia (NEPFit) - UFV
 I Workshop Online de Plantas Daninhas e Pesticidas no Ambiente –Grupo
de Pesquisa em Plantas Daninhas e Pesticidas no Ambiente (PDPA) - UFRRJ
Organização de eventos
 I Webinar de pesticidas na agricultura e no ambiente (2020)
 I Webinar de controle químico e resistência de plantas daninhas à
herbicida (2020)
 II Webinar de pesticidas na agricultura e no ambiente (2021)
 Palestra – Introduction to Turfgrass and Applied Weed Management
(2021)
 Minicurso – Redação Científica nas Ciências Agrárias: Erros Comuns e
Como Evitá-los? (2020)

Disciplinas oferecidas
 FIT 320 – Biologia e Controle de Plantas Daninhas (Graduação em
Agronomia)
 FIT 520 - Manejo de Plantas Daninhas (Pós-Graduação em Proteção de
Plantas)
 FIT 502 - Tecnologia de Aplicação de Defensivos Agrícolas (PósGraduação em Proteção de Plantas)
 ENT 826 – Manejo Integrado de Plantas Daninhas em Defesa Vegetal
(Pós-Graduação em Defesa Sanitária Vegetal)
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 FIT 622 – Biologia e Manejo Integrado de Plantas Daninhas (PósGraduação em Fitotecnia)
 FIT 623 – Controle Químico e Resistência de Plantas Daninhas à
Herbicidas (Pós-Graduação em Fitotecnia)
 FIT 621 – Métodos Analíticos para Estudos de Herbicidas no
Ambiente (Pós-Graduação em Agroquímica e Fitotecnia)
 FIT 624 – Pesticidas na Agricultura e no Ambiente (Pós-Graduação em
Produção Vegetal e Fitotecnia)

Infraestrutura
Laboratórios

Casas de Vegetação

Áreas experimentais

Publicações
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Livros
SILVA. A. A.; SILVA, J. F. Tópicos em Manejo de Plantas Daninhas. Viçosa: Editora
UFV, p. 17-61, 2007.
MENDES, K. F. Plantas daninhas resistentes ao Glyphosate no brasil: biologia,
mecanismo de resistência e manejo. 1. ed. Curitiba: Brazil Publishing, 2020.
v. 1. 266p.
MENDES, K. F. Atualidades no manejo de plantas daninhas em hortaliças
herbáceas. 1. ed. Curitiba: Brazil Publishing, 2021. v. 1. 160p.
MENDES, K. F. Atualidades no manejo de plantas daninhas em hortaliças
tuberosas. 1. ed. Curitiba: Brazil Publishing, 2021. v. 1. 254p.
MENDES, K. F. Atualidades no manejo de plantas daninhas em hortaliças fruto.
1. ed. Curitiba: Brazil Publishing, 2021. v. 1. 296p.
MENDES, K. F. Radioisotopes in Weed Research. 1. ed. Boca Raton: CRC Press,
2021. 224 p.

Artigos
PIRATOBA, A. R. A.; MIRANDA, M. S.; MARULANDA, N. M. E.; PEREIRA, G. A. M.;
LIMA, C. F.; SILVA, A. A. Sorption and desorption of atrazine in horizons of
the Red-Yellow Latosol. Advances in Weed Science, v. 39, p. 1-10, 2021.
BARCELLOS JÚNIOR, L. H.; PEREIRA, G. A. M.; MATOS, C. D.; SOUZA, P. S. R.;
AGAZZI, L. R.; SILVA, E. M. G.; SILVA, A. A. Influence of organic matter in
sorption of the saflufenacil in Ferralsols. Bulletin of Environmental
Contamination and Toxicology, v. 1, p. 1-10, 2020.
MENDES, K. F.; FURTADO, I. F.; SOUSA, R. N.; LIMA, A. C.; MIELKE, K. C.;
BROCHADO, M. G. S. Cow bonechar decreases indaziflam pre-emergence
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herbicidal activity in tropical soil. Journal of Environmental Science and
Health Part B, v. 1, p. 1-8, 2021.
COSTA, Y. K. S.; FREITAS, F. C. L.; SILVEIRA, H. M.; MENDES, R. S. N.;
SEDIYAMA, C. S.; CRUZ, R. A. Herbicide selectivity on macauba
seedlings and weed control efficiency. Industrial Crops and Products, v.
154, p. 112725, 2020.
RODRIGUES, D. A.; SOUSA, B. L.; SILVA, J. G.; PEREIRA, G. A. M.; BOUSADA, G. M.;
SILVA, A. A.; DEMUNER, A. J.; COSTA, E. D. M.; PILAU, E. J.; SILVA, E.;
SANTOS, M. H. Phytotoxic property of metabolites isolated from Garcinia
gardneriana. Computational Biology and Chemistry, v. 92, p. 107460,
2021.

Contato

@mipd_ufv

mipd.ufv

www.mipd.ufv.br

Seu grupo também desempenha atividades de pesquisa na área da Ciência das
Plantas Daninhas?
Quer mostrar um pouco dele no Boletim?
Entre em contato conosco pelo e-mail: boletim.sbcpd@gmail.com

Indexação do periódico científico Advances in Weed Science
nas plataformas Scopus e Web of Science
A SBCPD orgulhosamente informa
que o periódico Advances in Weed
Science já se encontra indexado às
plataformas Web of Science e Scopus
(figura abaixo), as quais estão entre
as principais bases de dados
científicos no mundo. Com isso,
trabalhos publicados na AWS agora
aparecem como resultado em buscas

realizadas através do sistema
disponível
nestas
plataformas,
elevando
a
visibilidade
das
publicações e facilitando o acesso
aos leitores. Informamos ainda que
as citações do jornal AWS já estão
sendo contabilizadas para a
construção do fator de impacto da
revista.
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Siga este link para acessar a
plataforma Web of Science: Web of
Science

Para a plataforma Scopus, o link é
este: Scopus

Lançamento oficial do Weed Control Journal, novo periódico
da SBCPD
Em evento realizado em 29 de junho
de 2021, foi lançado oficialmente o
novo periódico da SBCPD, Weed
Control Journal (antiga RBH). O
lançamento foi transmitido em
tempo real através da plataforma
Zoom para mais de 60 participantes
no Brasil e em outros países. Dentre

os
tópicos
apresentados,
destacaram-se a nova página da
revista, seu escopo e corpo editorial,
além
do
funcionamento
do
periódico.
Para conhecer a nova página da
revista, clique no link a seguir: Weed
Control Journal

Acima: chamada oficial referente ao lançamento do Weed Control Journal.
BOLETIM INFORMATIVO – SBCPD
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II Weed.Con a ser realizado entre 22 e 24 de novembro de
2021
A Sociedade Brasileira da Ciência das
Plantas Daninhas realizará, de 22 a
24 de novembro de 2021, o II
Weed.Con, seu segundo evento
100% digital voltado a profissionais,
pesquisadores,
estudantes
e
agricultores ligados à ciência das
plantas daninhas.
O evento já tem a participação
confirmada de representantes de
instituições de ensino e pesquisa
brasileiras e empresas norteamericanas, latino-americanas e
europeias, além de organizações
representativas
do
setor,
assegurando um painel sobre a
ciência de plantas daninhas em todo
o mundo.
Por meio de palestras, minicursos e
debates, o evento abordará temas
como: o futuro da ciência das plantas
daninhas e dos herbicidas no Brasil;
o manejo da resistência de plantas
daninhas a herbicidas em diferentes
continentes;
identificação,
monitoramento e controle de
plantas daninhas utilizando-se novas

tecnologias de aplicação e os
desafios nos diferentes setores da
produção agrícola, vistos pela
indústria, academia e Estado.
A primeira edição do Weed.Con,
realizada em novembro de 2020,
reuniu 758 participantes, produzindo
18 horas de evento online ao vivo,
contando com a adesão de 8
empresas patrocinadoras. Foram
243
trabalhos
científicos
apresentados e acessos ao site da
transmissão em diferentes países,
como Brasil, Estados Unidos,
Paraguai, Espanha e Portugal.
Pesquisa de satisfação realizada
entre os participantes atribuiu nota
média de 9,5 ao evento, com
especial ênfase à qualidade e nível
técnico das palestras. Marque sua
agenda e participe deste evento!
Acesse o site oficial do evento e saiba
mais: Site Weed.Con
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I Levantamento Oficial da SBCPD sobre principais espécies de
plantas daninhas e métodos de manejo no Brasil
Neste ano, a Sociedade Brasileira da
Ciência das Plantas Daninhas
conduzirá o I Levantamento Oficial
sobre as principais espécies de
plantas daninhas em diversos
sistemas agrícolas, e formas de
manejo. O levantamento será
realizado através de um questionário
online, que será amplamente
disponibilizado
a
produtores,
consultores e membros da indústria,
universidade
ou
organizações

governamentais
através
da
plataforma Survey Monkey. Neste
questionário, interessados deverão
indicar sua afiliação e a localização
da propriedade principal e seu
tamanho estimado (se pertinente)
ou localização sobre a qual suas
respostas se relaciona, e responder a
perguntas rápidas como quais são as
5 espécies de plantas daninhas que
considera mais comuns em sua
região ou propriedade e quais são as
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5 mais problemáticas; em qual
cultura estas ocorrem; se há suspeita
ou confirmação de resistência,
dentre outras.
O questionário está sendo formulado
de forma a não necessitar de mais do
que 10-15 minutos para sua
finalização. Interessados poderão
responder o questionário mais de
uma vez para indicar diferentes
populações de plantas daninhas na
região ou estado de acordo com a
cultura agrícola.

Este levantamento visa identificar as
principais espécies de plantas
daninhas e como estas se distribuem
em cada região e possibilitará
visualizar como a distribuição irá se
alterar ao longo do próximos anos,
além de obter uma noção mais
realista de como a resistência está
presente nos campos de produção
agrícola brasileiros, de acordo com a
cultura principal.

Reformulação do website da SBCPD
O website oficial da SBCPD
(sbcpd.org) está sendo totalmente
reformulado, assim como a sua área
de sócios e funcionalidades. A
alteração de domínio permitirá,
dentre diversos benefícios, maior
agilidade e controle sobre as
informações disponíveis na nossa
página, a um custo mais baixo.
Dentre as novas funcionalidades está
a função de busca nos repositórios e
informações
sobre
eventos
realizados pela SBCPD, como anais
dos eventos, local e demais
informações pertinentes.

Informamos que todos aqueles que
possuem cadastro para acesso à área
de sócios do website atual receberão
email para cadastrarem oficialmente
um novo login e senha assim que o
website estiver pronto e em
funcionamento, sendo tal parte do
processo de migração para o novo
domínio. O novo website ainda está
sendo preparado e assim pedimos
aos sócios que enviem sugestões
para boletim.sbcpd@gmail.com, de
forma a termos tempo hábil para
discutir e possivelmente implantar a
sugestão.

Edições especiais da revista Advances in Weed Science: prazo
final está próximo!
Informamos que o sistema encontrase aberto para submissão de artigos
referentes a duas edições especiais
do novo periódico Advances in Weed

Science em 2021. A primeira destas é
intitulada “Amaranthus spp.: um
gênero de plantas daninhas
problemáticas” (“Amaranthus spp.: a
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genus of troublesome weeds”) e o
prazo para submissão de artigos para
esta edição especial se encerra em
15 de julho de 2021.

Acesse o website da revista Advances
in Weed Science clicando no link a
seguir para saber mais sobre esta
edição especial: Amaranthus spp.: a
genus of troublesome weeds

Já a segunda edição especial deste
ano terá como foco os 70 anos da
utilização de herbicidas sintéticos na
agricultura e formas de manejo que
permitirão a manutenção da eficácia
desta tecnologia nas próximas
décadas, sendo intitulada “Seventyfive years of synthetic herbicide use

in agriculture: Will there be 100?”. O
novo prazo para submissão de
artigos para esta edição é 15 de
outubro do presente ano. Basta
clicar no link a seguir: Seventy-five
years of synthetic herbicide use in
agriculture: Will there be 100?

Convidamos a comunidade científica a submeter artigos para o novo periódico!
BOLETIM INFORMATIVO – SBCPD
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Resultado Final – Edital 01/2021 de convocação de propostas
de atividades para a popularização da Ciência das Plantas
Daninhas
A proposta “POPULARIZAÇÃO E
DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO
DA CIÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS
NO BRASIL ATRAVÉS DO PODCAST
MIPD47”, submetida pelo Prof. Dr.
Aroldo Ferreira Lopes Machado, foi
classificada em primeiro lugar e
contemplada com R$ 5.000,00.
O edital previa até 3 propostas com
aprovação de recurso financeiro. No
entanto, devido a não realização do

Congresso Brasileiro da Ciência das
Plantas Daninhas no ano de 2021 e
limitações financeiras decorrentes
desse adiamento, a SBCPD concedeu
o financiamento à proposta com
melhor pontuação estabelecida pela
comissão avaliadora. As demais
propostas
tiveram
mérito
reconhecido e tiveram aprovação
sem repasses financeiros

Adiamento do 8º International Weed Science Congress
Em virtude das pandemia causada
pelo novo coronavírus, o conselho
administrativo do 8º International
Weed Science Congress (IWSC),
junto ao Comitê organizador e
Científico do evento, anunciaram o
adiamento do 8º Congresso
Internacional de Plantas Daninhas “Weed Science in a Climate Change”,
a ser realizado em Bangkok,
Tailândia. A nova data do evento está
marcado para o período de 4 a 8 de
Dezembro de 2022, para que assim o

evento
ocorra
de
maneira
presencial.
Os
organizadores
informam ainda que a data para
submissão dos trabalhos será
reaberto ainda esse ano. As próximas
edições do evento tendem a
permanecer a cada 4 anos, sendo
assim a edição do 9º IWSC será no
ano de 2024 conforme originalmente
definido, mas com local e data ainda
a serem divulgados pela organização.
https://www.iwsc2020.com/
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Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas
O XXXII Congresso Brasileiro da
Ciência das Plantas Daninhas,
também em virtude da pandemia
sanitária, foi adiado para o ano
de
2022. De acordo com os
organizadores o evento continua

sendo sediado no município de Rio
Verde - Goiás e a nova data do
evento
será
divulgada
em
breve. http://www.cbcpd2020.com.
br/#
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Eventos na área da ciência das plantas daninhas são destaque
no mês de Julho
Neste último mês de Junho de 2021
a comunidade agrícola e científica
tiveram a grata satisfação de serem
contemplados com quatros grandes
eventos, online, o qual tiveram como
temática central o debate sobre as
problemáticas e entraves causadas
pelas plantas daninhas nos mais
diferentes ambientes de produção.
Nos dias 2 e 9 a Embrapa junto com
a Revista Cultivar realizaram os
painéis sobre Manejo do banco de
sementes de plantas daninhas no

solo e Tecnologia de aplicação e a
deriva, respectivamente. Nos dias 9 e
10 foi a vez do evento SIMAL e o III
Congreso Argentino de Malezas. E no
dia 10 o tradicional evento
Herbishow na sua 20º edição, trouxe
à
comunidade
sucroalcooleira
tecnologias e soluções inovadoras
para mitigação da matocompetição
nos canaviais.

Cursos Técnicos
A Colorado State University está
ofertando para o segundo semestre
de 2021, nas datas 23 de agosto a 12
de dezembro, dois grandes cursos
técnicos nas áreas de manejo com
herbicidas e bioquímica de plantas.
Os cursos terão 16 semanas de
duração, o primeiro curso será
ministrado pelos professores Dr.
Todd Gaines e Dr. Franck Dayan,
onde abordarão a temática da
seletividade e ação dos herbicidas,
características físico- químicas dos
produtos,
modo
de
ação,
sintomatologia dos herbicidas,
mecanismos de resistência e
controvérsias no manejo químico
com herbicidas. Mais informações:
https://www.online.colostate.edu/c
ourses/AB/AB509.dot. O segundo

curso será ministrado por Dr. Franck
Dayan e terá como temática a
bioquímica
das
plantas
na
agricultura, onde serão abordados os
princípios de modelagem de
homologia de proteínas, análise de
rede metabólica e importantes vias
bioquímicas de plantas. Estrutura e
função das enzimas nas vias
metabólicas e as contribuições
dessas vias para o crescimento e
desenvolvimento das plantas. Para
mais Informações:
https://www.online.colostate.edu/c
ourses/AB/AB515.dot.
Para ambos os cursos as inscrições
vão até o dia 28 de agosto e cada
módulo terá como investimento o
valor de USD 1,872.
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Periódicos científicos SBCPD
Artigos Advances in Weed Science

Volume 39, 2021
Research Articles
PIRATOBA, A. R. A., MIRANDA JUNIOR, M. S.,
MARULANDA, N. M. E., PEREIRA, G. A. M.,
LIMA, C. F. & SILVA, A. A. DA. (2021). Sorption
and desorption of Atrazine in horizons of the
Red-Yellow Latosol. Advances in Weed Science,
39:
e021219156.
DOI:
10.51694/AdvWeedSci/2021;39:00003

e21237936.
DOI: 10.51694/AdvWeedSci/2021;39:00010
CHUAH, T. & LIM, W. Effects of selected preemergence herbicide-treated oil palm residues
on goosegrass emergence and growth. (2021).
Advances
in
Weed
Science,
39:
DOI: 10.51694/AdvWeedSci/2021;39:00008

ULGUIM, A. R. FRUET, B. L. MEROTTO JUNIOR,
A. & SILVA, A. L. (2021). Status of weed control
in imidazolinone-herbicide resistant rice in Rio
Grande do Sul. Advances in Weed Science, 39:
e237355.
DOI:
10.51694/AdvWeedSci/2021;39:00007

SILVA, J. G. DA. NASCENTE, A. S. &
SARMENTO, P. H. L. Herbicides doses in the
defoliation of common bean to anticipate
mechanized harvesting (2021). Advances in
Weed
Science,
39:
e21237358.
DOI: 10.51694/AdvWeedSci/2021;39:00009

LEAL, J. F. L. BORELLA, JUNIOR. SOUZA, A. DOS
S. OLIVEIRA, G. F. P. B. DE. LANGARO, A. C. &
PINHO, C. F. DE. (2021). Sourgrass and fleabane
are controlled by haloxyfop-p-methyl and
cloransulam-methyl interaction and interval of
application. Advances in Weed Science, 39:

PAGNONCELLI, F. D. B. TREZZI, M.
M. SALOMÃO, H. M. HARTMANN, K.
C. PEREIRA, P. B. & GONZALEZ-ANDUJAR, J. L.
Demographics of glyphosate-resistant and
susceptible Italian ryegrass populations from
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Paraná. (2021). Advances in Weed Science, 39:
e02100011.
DOI: 10.51694/AdvWeedSci/2021;39:00011

Short Communications
CARBONARI, Caio A. and VELINI, Edivaldo D..
Risk assessment of herbicides compared to
other pesticides in Brazil. Adv Weed Sci
[online]. 2021, vol. 39, [cited 2021-06-24],
e21202032.
DOI: 10.51694/AdvWeedSci/2021;39:00006

Periódicos internacionais

Fator de impacto JCR (2019): 0,905
CiteScore (2019): 1,400
SJR (2019): 0,330
SNIP (2019): 0,648
Novo número
Volume 14, nº 1, março de 2021

Fator de impacto JCR (2019): 0,892
CiteScore (2019): 1,800
SJR (2019): 0,404
SNIP (2019): 0,625
Novo número
Volume 21, nº 2, junho de 2021
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Fator de impacto JCR (2019): 2,011
CiteScore (2019): 3,200
SJR (2019): 0,640
SNIP (2019): 1,043
Novo número
Volume 61, nº 3, junho de 2021

Fator de impacto JCR (2019): 2,258
CiteScore (2019): 3,600
SJR (2019): 0,765
SNIP (2019): 1,493
Novos números
Volume 69, Nº 3, maio de 2021

Fator de impacto JCR (2019): 1,259
CiteScore (2019): 2,300
SJR (2019): 0,549
SNIP (2019): 1,183
Novos números

Volume 35, Nº 2, abril de 2021
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Aquatic Plant Management Society at the Riverside Hilton in New
Orleans – O evento que reúne a 61º Reunião da Sociedade de Manejo
de Plantas Aquáticas junto a 40º Reunião da Sociedade do Meio Sul de
Manejo de Plantas Aquáticas, possui características híbridas, sendo que
nos dias 11 a 14 de julho ocorrerá o evento presencial New Orleans, LA.
Já no dia 29 de julho, acontecerá o evento online. Em ambas as sessões,
presencial ou virtual, acontecerá apresentações orais de pôsteres.O
custo para o evento será de USD470. Para mais informações,
https://www.apms.org/annual-meeting/2021-annual-meeting/.
International Weed Genomic Consortium Conference, ocorrerá no
estado de Missouri (Kansas City), de maneira híbrida entre os dias 22 e
24 de setembro. As submissões de trabalhos devem ser feitas até dia 16
de julho. Para mais informações https://www.weedgenomics.org/iwgcconference/.
II Weed.Con de 22 a 24 de Novembro. Evento totalmente digital
promovido pela SBCPD já possui programação definida. Acesse o site
https://weedcon.com.br/ e sigam as mídias sociais do evento
@iiweed.con para mais informações.
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Nesta segunda edição organizada pelo
novo corpo editorial do já consagrado
Boletim da SBCPD, buscamos otimizar sua
leitura através da escrita de textos mais
enxutos e focados na mensagem principal,
além de trazer informações e notícias
relevantes pertinentes tanto à Sociedade
Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas e
seus projetos, quanto a outros programas
e instituições dentro e fora do país.
Reiteramos nosso agradecimento pela
oportunidade e pelo retorno positivo em
relação à primeira edição do Boletim de
2021, a qual tivemos a satisfação de
organizar e editar. Reforçamos novamente
o pedido de envio de materiais ao email
boletim.sbcpd@gmail.com, para que o
boletim seja cada vez mais completo e
relevante aos leitores. São 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.

Beatriz Ribeiro da Cunha
Luís Rodolfo Rodrigues
Paulo José Ferreira
Rafael Munhoz Pedroso
EDITORES

Estaremos sempre abertos à críticas e
sugestões, como deve ser. Continuamos
empenhados em realizar trabalho à altura
ou superior ao esperado.

Sociedade Brasileira da Ciência das
Plantas Daninhas – SBCPD Complexo
Empresarial Oscar Fuganti.
Rua Santa Catarina, 50 - 13º andar sala 1302. CEP: 86010-470
Fone/Fax (43)3344-3364. Londrina, PR.
www.sbcpd.org
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