Sociedade Brasileira da Ciência das
Plantas Daninhas
(Brazilian Weed Science Society)

BOLETIM
INFORMATIVO
VOLUME 30, Nº 4, ANO 2021 ISSN 1679-0901

Beatriz Ribeiro da Cunha
Luís Rodolfo Rodrigues
Paulo José Ferreira
Rafael Munhoz Pedroso
EDITORES
Sociedade Brasileira da Ciência
das Plantas Daninhas – SBCPD
Complexo Empresarial Oscar
Fuganti.
Rua Santa Catarina, 50 - 13º
andar - sala 1302. CEP: 86010470
Fone/Fax
(43)3344-3364.
Londrina, PR.
www.sbcpd.org

Espaço pesquisa ........................................................................... 2
Comunicados da SBCPD ................................................................ 8
Weed Control Journal (WCJ).......................................................... 8
XXXII Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas........... 9
II Weed.Con realizado com sucesso! .............................................10
Advances in Weed Science (AWS) .................................................11
Novo website da SBCPD ...............................................................16
Notícias gerais .............................................................................17
Alerta sobre caso de resistência a herbicidas em Brassica rapa......17
Resistência de Amaranthus tuberculatus ao dicamba nos EUA ......18
Lançamento do livro “Plantas Daninhas em Pastagens – Biologia
Manejo e Controle” .....................................................................19
Publicações .................................................................................20
Periódicos científicos SBCPD ........................................................20
Artigos Advances in Weed Science ................................................20
Periódicos internacionais .............................................................21
Artigos de associados em periódicos internacionais ......................23
Calendário de eventos .................................................................25
Mensagem dos editores ...............................................................26

BOLETIM INFORMATIVO – SBCPD

1

Sociedade Brasileira da Ciência das
Plantas Daninhas
(Brazilian Weed Science Society)

Grupo Universitário de Investigações em Herbologia – GUIHE
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS
Histórico do grupo
O GUIHE é um grupo de
pesquisa voltado à ciência das
Plantas Daninhas, e que pertence
ao Departamento de Plantas de
Lavoura, da Faculdade de
Agronomia, na Universidade
Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), em Porto Alegre (RS). A
área de Herbologia na UFRGS
iniciou-se no mestrado em Plantas
de Lavoura (Fitotecnia) em 1970.
O grupo tem como foco
pesquisas relacionadas à ecologia
de plantas daninhas e fisiologia de
herbicidas,
atuando
principalmente nos seguintes
temas: manejo integrado de
plantas daninhas, mecanismo de
ação de herbicidas, dinâmica
populacional de plantas daninhas,
resistência de planta daninhas a
herbicidas e novas tecnologias

para a controle de plantas
daninhas. Atualmente o grupo
possui
interação
com
pesquisadores
de
diversas
instituições no Brasil, Uruguai,
Argentina, Colômbia, EUA, África
do Sul, Alemanha, Inglaterra e
China.
Paralelamente, o grupo tem
como objetivo treinar estudantes
de graduação e pós-graduação,
para contribuir na formação de
profissionais de alta qualidade,
que colaboram para a difusão do
conhecimento e para o avanço da
pesquisa em Herbologia, atividade
que é desenvolvida pelo grupo há
mais de 30 anos. O treinamento é
focado em fornecer sólidas
experiências e conhecimentos em
atividades de campo e laboratório,
na comunicação escrita e verbal
adequada ao meio científico e
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para técnicos
agrícolas.

e

produtores

Integrantes
O GUIHE é coordenado pelo Professor Aldo Merotto Jr. (desde 1997) e
pela Professora Catarine Markus (desde 2018). O grupo possui alunos de
iniciação científica, mestrado e doutorado. Ainda, apresenta bolsas de Pós-Doc,
abaixo fotos dos integrantes do grupo (Figura 1).

Figura 1 - Integrantes do GUIHE, 2021.
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Principais linhas de pesquisa
•
•
•
•
•

•
•

Avaliação do efeito de mistura de herbicidas e protetores na evolução da
resistência aos herbicidas;
Dispersão, hibridação e caracterização genética de mecanismos de
resistência a herbicidas;
Efeito de condições ambientais no nível de resistência e na eficiência de
herbicidas em plantas daninhas;
Identificação de estratégias de controle e de genes associados à
resistência aos herbicidas;
Integração de métodos moleculares de controle de plantas daninhas com
métodos de identificação de plantas daninhas e aspersão de produtos
através de DRONE;
Avaliação da eficiência e de parâmetros de aplicação de herbicidas
aplicados através de DRONE;
Desenvolvimento de protocolo para avaliação do efeito de deriva de
herbicidas através de imagens espectrais obtidas por DRONE;

Estrutura
Os experimentos a campo são conduzidos principalmente na Estação
Experimental Agronômica da UFRGS em Eldorado do Sul/RS (Figura 2), já os
experimentos com a cultura do arroz são conduzidos em parceria com o IRGA
(Instituto Rio Grandense do Arroz) e produtores rurais. Ainda são conduzidos
experimentos em câmaras de crescimento, casa de vegetação climatizada e não
climatizada e no Laboratório de Biologia Molecular (Figuras 3 e 4), localizados no
Departamento de Plantas de Lavoura da Faculdade de Agronomia/ UFRGS.
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Figura 2 (página anterior) – Safra 2019/2020 - Estação Experimental Agronômica da UFRGS Eldorado do Sul, RS.

Figura 3 – Estruturas do Departamento de Plantas de Lavoura da Faculdade de Agronomia/
UFRGS.

Figura 4– Laboratório de biologia molecular do Departamento de Plantas de Lavoura da
Faculdade de Agronomia/ UFRGS.
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Publicações recentes (2021)
Rigon, C A G, Cutti, L, Angonese, P S, Sulzbach, E, Markus, C, Gaines, T A, &
Merotto, A: The safener isoxadifen does not increase herbicide resistance
evolution in recurrent selection with fenoxaprop. Plant Science, v. 313,
2021.
Cutti, L, Rigon, C A G, Kaspary, T E, Turra, G M, Markus, C, & Merotto, A: Negative
cross-resistance to clomazone in imazethapyr-resistant Echinochloa crusgalli caused by increased metabolization. Pesticide Biochemistry and
Physiology, v. 178, 2021.
De Carvalho, J D T, Markus, C, Merotto, A, Zachia, R A, Schuch, M, Sulzbach, E &
Mariath, J. E. A. Prosopanche cocuccii (Hydnoraceae): a new species from
Southern Brazil. Phytotaxa, v. 521, 2021.
De Queiroz ARS, Delatorre CA, Markus C, Lucio FR, Angonese PS, Merotto A Jr:
Rapid necrosis II: physiological and molecular analysis of 2,4-D resistance in
Sumatran fleabane (Conyza sumatrensis). Weed Science, 2021.
Panozzo, S, Mascanzoni, E, Scarabel, L, Milani, A, Dalazen, G, Merotto, A J, Tranel,
PJ, Patrick J., Sattin, M. Target-site mutations and expression of ALS gene
copies vary according to Echinochloa Species. Genes, v. 12, 2021.
Gaines, T A, Slavov, G T, Hughes, D, Kupper, A, Sparks, C D, Oliva, J, Vila-Aiub,
MM, Garcia, MA, Merotto, A, & Neve, P: Investigating the origins and
evolution of a glyphosate-resistant weed invasion in South America.
Molecular Ecology, v.30, p. 5360-5372, 2021.
Markus C, Pecinka A, Merotto A: Insights into the Role of Transcriptional Gene
Silencing in Response to Herbicide‐Treatments in Arabidopsis thaliana.
International Journal of Molecular Sciences, v. 22, p. 3314, 2021.
Ulguim A, Fruet B, Merotto A, Silva A: Status of weed control in imidazolinoneherbicide resistant rice in Rio Grande do Sul. Advances in Weed Science, v.
39, p. 237355, 2021.
Avila L, Noldin J, Mariot C, Massoni P, Fipke M, Gehrke V, Merotto A, Tomita F,
Matos A, Facioni G, Vieira E, Rosa E, Santis R, Camargo E, Theisen G, RomaBurgos N: Status of Weedy Rice (Oryza sativa L.) Infestation and
Management Practices in Southern Brazil. Weed Science, v. 69, p. 1-35,
2021.
Nunes A, Cazaroto B, Rizzardi M, Bianchi M, Costa L, Merotto A: Importance of
sequential herbicide application in the control of Elephantopus mollis.
Ciência Rural, v. 51, 2021.
Oz M, Altpeter A, Karan R, Merotto A, Altpeter F: CRISPR/Cas9-Mediated MultiAllelic Gene Targeting in Sugarcane Confers Herbicide Tolerance. Frontiers
in Genome Editing, v. 3, p. 673566, 2021.
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Abrantes T, Queiroz A, Lucio F, Mendes C, Kuplich T, Bredemeier C, Merotto A:
Assessing the effects of dicamba and 2,4 Dichlorophenoxyacetic acid (2,4D)
on soybean through vegetation indices derived from Unmanned Aerial
Vehicle (UAV) based RGB imagery. International Journal of Remote Sensing,
v. 42, p. 2740-2758, 2021.

Mais informações sobre o GUIHE?
Visite nosso Site: https://www.ufrgs.br/guihe/
Instagram: @guiheufrgs
Deseja participar da seleção de mestrado ou doutorado?
https://www.ufrgs.br/agronomia/joomla/index.php/ensino/pos-graduacao/pg-emfitotecnia

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
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Weed Control Journal (WCJ)
O ano de 2021 marcou o lançamento oficial da Weed Control Journal,
originalmente veiculada pela Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas
Daninhas como Revista Brasileira de Herbicidas. Ao longo deste ano, foram
realizadas ações para atualização da equipe editorial do periódico, elaboração
das novas diretrizes de submissão de manuscritos para a Weed Control Journal,
criação do site, disponibilização de todos os artigos já publicados no site da Weed
Control Journal.
Por ajustes em relação à compatibilidade entre a plataforma antiga de
tramitação dos artigos e o novo site da Weed Control Journal, houve um atraso
na publicação dos primeiros artigos sob a alcunha do novo título do periódico.
Apesar disto, estes ajustes estão em processo final, havendo previsão de
disponibilização dos primeiros artigos nas próximas semanas.
Aproveitamos a oportunidade para convidar os interessados para acessar o site
da Weed Control Journal, e contribuir com o periódico na submissão de novos
manuscritos, na revisão de trabalhos e pelo prestígio na leitura dos artigos.
Atenciosamente,
Equipe Editorial da Weed Control Journal
Acesse o site oficial: https://www.weedcontroljournal.org/
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XXXII Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas
Prezados Sócios,
Vimos por meio da presente mensagem reiterar a data em que ocorrerá o XXXII
Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas, o qual será realizado entre
os dias 25 e 28 de julho de 2022, sediado em Rio Verde, Goiás.
As inscrições para o CBCPD serão abertas em janeiro de 2022. Os valores para
inscrição, normas para elaboração dos trabalhos, prazos para submissão, e as
demais informações do CBCPD podem ser acessadas no site oficial do evento,
pelo endereço: http://cbcpd2020.com.br/
Contamos com a participação de todos no XXXII CBCPD, o qual marcará a
retomada de forma segura aos eventos presenciais promovidos pela SBCPD.
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II Weed.Con realizado com sucesso!
A segunda edição do Weed.Con,
evento digital oficial da Sociedade
Brasileira da Ciência das Plantas
Daninhas, aconteceu de 22 a 24 de
novembro e contou com a
participação de mais de 500 pessoas.
Neste 2Weed.Con discutimos o
futuro da nossa área através de
apresentações e distribuição de 350
trabalhos científicos, palestras e
rodadas de discussões. Foram
debatidos nestes três dias os
principais desafios do setor, como a
resistência de plantas daninhas aos
herbicidas, manejo de plantas
daninhas em diferentes sistemas de
produção, a questão de gênero
dentro da área, dentre muitos
outros.
Contamos
com
a
participação
de
palestrantes
brasileiros e internacionais, que
vieram trazer experiências do
exterior no manejo de problemas.

Em nome de toda a comissão
organizadora,
gostaríamos
de
agradecer a valorosa participação
dos palestrantes, moderadores,
revisores científicos, estudantes e
profissionais
da
área.
Um
agradecimento especial aos nossos
patrocinadores que possibilitaram a
realização do evento: HELM, UPL,
Jacto, Sumitomo, Corteva, IHARA,
Syngenta e Bayer.
A SBCPD agradece ainda aos 34
membros da Comissão Organizadora
que voluntariamente doaram seu
tempo e empenho para que este
evento fosse um sucesso!
Todas as informações do evento
podem ser encontradas em seu site
oficial: https://weedcon.com.br/
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Advances in Weed Science (AWS)
Prezados associados,
Vimos por meio deste apresentar um balanço da revista Advances in Weed
Science em seu volume 39, 2021, que foi seu primeiro ano com o novo nome e
com nova política editorial. Foi um ano bastante desafiador e com diversas
acomodações ao novo sistema.
1) Número de artigos publicados, citações e política editorial
Neste primeiro ano como Advances in Weed Science tivemos a publicação de 22
artigos científicos (até o dia 26/12/21), com alguns em vias de publicação até o
dia 31. Esse número relativamente baixo de artigos publicados não nos assusta,
pois, outras revistas consolidadas da área de plantas daninhas não apresentam
elevado número de artigos científicos publicados. Por exemplo, as revistas Weed
Biology and Management (Japão, Wiley) e Weed Research (Europa, Wiley)
publicaram em 2020 14 e 47 artigos, respectivamente. Desta forma, nesta
comparação os números de nossa revista neste primeiro ano de publicação são
satisfatórios, fato que é compartilhado por demais editores internacionais da
revista.
A taxa parcial de rejeição de manuscrito foi de 88%, taxa essa bem acima da
média dos três anos anteriores que foi de 45%. Essa elevada rejeição se deve a
vários aspectos, incluindo diversos artigos fora de escopo, a exigência de
repetição no tempo ou espaço, e também à maior exigência quanto à qualidade
dos manuscritos. Essa exigência é checada em diversos momentos por diversos
cientistas no novo modelo da revista.
Cada artigo recebido pela revista passa por uma revisão criteriosa antes de ser
aceito nas seguintes etapas:
- Etapa 1 - O artigo é chegado pelo Handling Editor quanto ao atendimento das
normas e quanto a plagiarismo, podendo ser rejeitado por não atender um
desses dois critérios;
- Etapa 2 - O artigo é checado quanto à qualidade de escrita e científica pelos
editores chefes, passando por dois “Editor-in-Chief”.
- Etapa 3 - O manuscrito é designado para um “Associate Editor” ou “Guest
Editor” (no caso de Special Issues) que faz nova checagem quanto a qualidade
científica e submete para revisão se for o caso;
BOLETIM INFORMATIVO – SBCPD
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- Etapa 4 - O manuscrito é revisado por, pelo menos, dois revisores (Singleblinded-peer reviewers);
- Etapa 5 - Após serem revisados pelos revisores o manuscrito é avaliado para
decisão do “Associate Editor”;
- Etapa 6 - O Editor-in-Chief faz a decisão final com base na argumentação feita
por todos que revisaram o manuscrito nas etapas anteriores.
Com esse sistema ampliou-se o escrutínio dos manuscritos que ao final, se
aceitos, têm sua qualidade referendada por diversos cientistas.
A visibilidade de nossos artigos publicados está bastante elevada, podendo-se
notar artigos que tiveram 490 visualizações. Além disso, a nossa revista já
inaugura seu primeiro ano com seis citações em apenas 22 artigos publicados,
isso demonstra uma boa tendência de aumento de citações e de fator de
impacto da revista nos próximos anos. Salienta-se que isto se refere a citações
de artigos no próprio ano de publicação e que as métricas ainda serão
consolidadas em função da citação por mais dois anos.
2) Diversidade e qualidade do comitê editorial
Em nossa revista temos, ativamente, quatro editores chefes, 32 editores
associados, 10 editores convidados e 20 editores consultivos. Atualmente temos
uma editora chefe, 15 editores associados e 12 editores consultivos que atuam
no exterior. Esses membros do corpo editorial, além de atuarem como árbitros
dos artigos de nossa revista assegurando qualidade científica, também atuam
como embaixadores da AWS no exterior. Esse grupo foi construído para englobar
todos os continentes, cuidando para diversidade geográfica e de gênero.
Pensando em qualidade, visibilidade e internacionalização, a partir de agosto de
2021, a Dra. Carol Mallory-Smith foi convidada a participar como Editor-in-Chief
da revista. A Dra. Carol prontamente aceitou nosso convite, emprestando sua
reputação global como cientista e seus mais de 35 anos de experiência em
plantas daninhas para nossa revista, atuando efetivamente como editora chefe
da revista e como uma das mais importantes embaixadoras da revista no
exterior.
3) Confiança em nossa política editorial:
A revista, em seu primeiro ano de existência, já demonstra indicadores de
confiança na sua política editorial e em seu futuro. Nossa revista tem alcançado
BOLETIM INFORMATIVO – SBCPD
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visibilidade nunca antes imaginada, sendo que atualmente temos em tramitação
manuscritos de autores internacionais que nunca usaram nossa revista como
veículo de suas publicações. Isso significa confiança da comunidade científica
internacional e maior qualidade e maior visibilidade de nossa revista e da nossa
ciência no mundo.
Como um exemplo, um dos artigos aceitos por nossa revista é de autoria do Dr.
Steve Duke (índice H 99), que é um dos maiores cientistas da área de Plantas
Daninhas no mundo, demonstrando a sua confiança no futuro da revista.
Também merecem destaque os comentários positivos em relação a revista
realizados em mídias sociais pelo Dr. Steve Powles, que é outro prestigiado
cientista na área de Plantas Daninhas.
4) Indicadores de qualidade e de internacionalização:
Outro indicador importante de visibilidade é a visita e visualização de
manuscritos publicados em nossa página web. A página web da revista
(https://awsjournal.org) têm demonstrado movimento considerável de
visitantes, com destaque para visitantes internacionais de todos os continentes
(Figura 1 - anexo), sendo que 27,9% dos visitantes são do Brasil, 13,8% dos EUA,
9,5 da Índia, e 5% da China e o restante dos acessos espalhados pelo mundo
(Figura 2).
Acreditamos que as ações realizadas na mudança da revista trarão resultados
positivos nos indicadores de qualidade e também de qualidade dos manuscritos.
Conforme mencionado, no ano de 2022 já iniciaremos aproximadamente 30
artigos publicados nas duas edições especiais abertas, e mais uma dezena que
se espera receber na terceira edição especial, além dos artigos regulares a serem
recebidos e tramitados.
Ainda, conforme estabelecido inicialmente, o desenvolvimento da AWS abre
espaço para a outra revista da Sociedade, WCJ, que apresenta outra ideia de
escopo, idiomas de publicação e cobertura. Desta forma, a SBCPD se consolida
com duas revistas fortes, com mínima sobreposição, focadas em qualidade, e
principalmente com estrutura adequada para promover a Ciência das Plantas
Daninhas no Brasil e no mundo.
Convidamos todos os nossos associados e demais pesquisadores para a
enviarem bons artigos para fortalecer a AWS e a WCJ e divulgar seu
conhecimento científico.
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Atenciosamente,
Aldo Merotto Junior
Anderson Luis Nunes
Carlos Eduardo Schaedler
Carol Ann Mallory-Smith

ANEXOS

Figura 1. Número de usuários por continente desde a criação da revista.
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Figura 2. Sessões por país na página web da Advances in Weed Science
(https://awsjournal.org) entre desde sua criação até o dia 26/12/21.
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Novo website da SBCPD
A Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas busca atualizar e
melhorar os meios de contato, e serviços para seus sócios.
Em 2022 teremos uma novidade para os sócios. O nosso site está passando por
uma atualização de layout, funcionalidades e conteúdo. Essa atualização tem o
intuito de facilitar o acesso, e deixar mais dinâmica a divulgação de informações.
Dentre as novidades está a disponibilização dos conteúdos dos resumos dos
eventos promovidos pela SBCPD. Os conteúdos estarão disponíveis para busca,
leitura e download de conteúdo.
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Alerta sobre caso de resistência a herbicidas em Brassica rapa
O Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária da Argentina (INTA) emitiu
alerta da identificação de biótipos de Brassica rapa (nabo) resistentes a três
mecanismos de ação. Este biótipo é fruto da hibridação das espécies de Brassica
spp. resistente a glyphosate, ALS e auxinas sintéticas. Nos últimos anos no país
várias populações desta espécie foram selecionadas pelo uso intensivo de
herbicidas. No início do mês de dezembro, o INTA anunciou a identificação de
biótipos de nabo com resistência aos herbicidas: glyphosate, imazapir,
imazetapir e 2,4-D, no estado de Santa Fé. De acordo com a equipe, a
problemática atingiu proporções que se fez necessário a prática do controle
manual (“roguing”), a fim de conter a disseminação da espécie. Os pesquisadores
ressaltaram ainda que os biótipos apresentaram suscetibilidade ao grupo
químico das triazinas. Neste sentido fica o alerta aos produtores brasileiros às
atividades de importação de sementes e maquinários agrícolas do país vizinho
de forma a evitar a introdução destes novos biótipos.

Para maiores informações:
https://news.agrofy.com.ar/noticia/197056/alerta-maleza-resistente-glifosatoinhibidores-als-y-24d-le-invadio-lote-productor
https://campolitoral.com.ar/nota/40595/2021/12/nabolza-resistente-aglifosato
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Resistência de Amaranthus tuberculatus ao dicamba nos EUA
Pesquisadores da Universidade de Illinois/EUA confirmaram resistência ao
dicamba e herdabilidade do gene na espécie Amaranthus tuberculatus (Moq.)
J.D.Sauer (chamada comumente de waterhemp). Este estudo, o qual faz parte
do projeto de doutorado do estudante brasileiro Lucas Kopecky Bobadilla (figura
abaixo), revelou ainda que, a nível de campo, o controle exercido pelo herbicida
não excedeu 65%, enquanto que em casa de vegetação a redução da eficácia foi
de 5 a 10 vezes em relação ao biótipo suscetível. Segundo os autores, esse nível
de resultado é mais baixo em relação a outros casos já relatados para a espécie
mas é um sinal de alerta, uma vez que a espécie apresenta uma grande
proliferação e viabilidade das sementes. O grupo de pesquisa chama atenção ao
caso em função de terem identificado nessa mesma espécie a resistência ao
herbicida 2,4-D e outros seis mecanismos de ação (grupos WSSA: 4, 2, 14, 27, 5
e 15), alguns em níveis muitos superiores ao encontrado em relação ao dicamba.
Eles levantam ainda a hipótese de que o mecanismo de resistência venha ser o
mesmo - via metabolização do ingrediente ativo, o que elevaria a complexidade
de manejo do biótipo, uma vez que outros produtos a serem lançados poderiam
ter sua eficácia comprometida.

Para mais informações o artigo encontra-se disponível em:
DOI: https://doi.org/10.1017/wsc.2021.76
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Lançamento do livro “Plantas Daninhas em Pastagens –
Biologia Manejo e Controle”
Neivaldo Tunes Caceres atuou na
área de pastagens por mais de 20
anos.
O intuito desta publicação é
oferecer uma abordagem holística
das plantas daninhas na pastagem,
desde
sua
percepção
pelo
pecuarista, passando pela biologia
das espécies infestantes e suas
respostas
diferenciadas
aos
herbicidas; modalidades e tecnologia
de aplicação; os produtos: sua
segurança no
uso,
toxicologia,
indicações e manejo.
Um
importante
ponto
é abordado: a interação das plantas
daninhas com os animais em
pastejo, e como um afeta o outro.
Também é exposto o tema das
integrações da pecuária com outros
sistemas agrícolas − lavoura e
floresta − e as implicações advindas
das plantas daninhas e os produtos
utilizados. Finalmente, a visão do
autor sobre o futuro destas
tecnologias no ambiente das
pastagens, e a importância que
todos os organismos vegetais
possuem, seja
no ambiente
produtivo ou nas interações com a
fauna, a flora e o ser humano.

Em
20
capítulos
o
autor se aprofunda em temas de
diversas
disciplinas
todas
convergindo para o universo das
pastagens, agregando toda sua
experiência adquirida na trajetória
profissional, que é passada ao leitor,
estudante ou profissional da área,
objetivando, na essência, contribuir
para o nível tecnológico da pecuária
brasileira, e dos profissionais que
nela atuam.
Para maiores informações
acesse:
https://www.ntcconsultagro.com.br
/
Fonte: Consultagro, 2021
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Periódicos científicos SBCPD
Artigos Advances in Weed Science

Volume 39, 2021
Research Articles
LE, D.; MORELL, M. Influence of water regimes
and herbicides for control of purple nutsedge
(Cyperus rotundus). Adv. Weed Sci. [online].
2021,
vol.
39,
e20210085.
DOI:
10.51694/AdvWeedSci/2021;000015
SOUZA, G.S.F.; MARQUES, R.F.; PEREIRA,
M.R.R.; MARCHI, S.R.; MARTINS, D. Light
intensity and sowing depth on the emergence
and development of weeds. Adv. Weed
Sci. [online]. 2021, vol. 39, e02100043.
DOI: 10.51694/AdvWeedSci/2021;39:00016
THOMASI, R.M.; LÚCIO, A.D.; AMADO, T.J.C.;
POTT, L.P.; ZANON Jr., A.; WERLE, I.S.;
MACEDO, M.; ULGUIM, A.R. Relationship of
vegetation indices with herbicide phytotoxicity
in winter cereals. Adv. Weed Sci. [online]. 2021,
vol.
39,
02100050.
DOI:
10.51694/AdvWeedSci/2021;39:00017
CHITBAND, A.A.; NOGHONDAR, M.N.; SARABI,
V. Yield of sweet corn varieties and response to
sulfonylurea and mix herbicides. Adv Weed Sci
[online]. 2021, vol. 39, e00062. DOI:
10.51694/AdvWeedSci/2021;39:00018
GALLARDO, G.J.T.; BACHA, A.L.; CARREGA,
W.C.; JOSÉ, A.R.S.; ALVES, P.L.C.A. Can occur

hormesis in guinea grass using glyphosate? Adv
Weed Sci [online]. 2021, vol. 39, e00064. DOI:
10.51694/AdvWeedSci/2021;39:00019
HASANZADEH, S.; REZVANI, H.; ABBASI, R.;
GRICHAR W. J. Modeling of imazethapyr dose
and velvetleaf (Abutilon theophrasti Medik)
density interaction on red bean (Phaseolus
calcaratus L.) and velvetleaf competition. Adv
Weed Sci [online]. 2021, vol. 39, e0210015.
DOI: 10.51694 / AdvWeedSci / 2021; 39: 00020
PEDROSO, R. M.; VICTORIA FILHO, R.; ULGUIM
A. R.; AVILA NETO R. C.; DOURADO NETO
D. Mesotrione use for selective postemergence control of glyphosate-resistant
Conyza spp. in black oats. Adv Weed Sci
[online]. 2021, vol. 39, e20210026. DOI:
10.51694 / AdvWeedSci / 2021; 39: 00021
DANDJLESSA, J.; EZIN, B.; ZOSSOU, N.;
AHANCHEDE, A. Adv Weed Sci , v. 39,
e20210081, dezembro de 2021. Mapping
actual distribution of invasive species siam
weed
and
its
abundance
across
biogeographical zones in Benin (West Africa).
Adv Weed Sci [online]. 2021, vol. 39,
e20210081 . DOI: 10.51694 / AdvWeedSci /
2021; 39: 00022
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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 3, setembro 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 3, setembro de 2021

Fator de impacto JCR (2019): 2,011
CiteScore (2019): 3,200
SJR (2019): 0,640
SNIP (2019): 1,043
Novo número
Volume 61, nº 6, dezembro de 2021
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Fator de impacto JCR (2019): 2,258
CiteScore (2019): 3,600
SJR (2019): 0,765
SNIP (2019): 1,493
Novo número
Volume 69, Nº 6, novembro de 2021

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

Volume 35, Nº 5, outubro de 2021
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Artigos de associados em periódicos internacionais
• Avila Neto, R.ç Melo, A.A.; Ulguim, A.R.; Pedroso, R.M.; Barbieri, G.F.;
Luchese, E.F.; Leichtweiss, E.M. (2021) Mixtures of 2,4-D and dicamba with
other pesticides and their influence on application parameters.
International
Journal
of
Pest
Management,
DOI:
10.1080/09670874.2021.1959082
Due to the evolution of resistant weeds to glyphosate, the new technologies
Xtend® and Enlist® cropping systems are expected to boost the use of auxin
herbicides dicamba and 2,4-D. This study examined the effects of two
formulations of 2,4-D and dicamba in tank-mixtures with other pesticides on
selected physico-chemical properties of the spray solution, such as stability and
pH, as well as other characteristics, such as size in dropcard and surface tension.
The research included two factors, factor A comprised the herbicides dicamba
and 2,4-D amine and choline salts and a auxin herbicide-free treatment, while
factor B comprised 12 pesticides commonly sprayed in Brazil (i.e., five
formulations
of
glyphosate,
clethodim,
haloxyfop-p-methyl,
trifloxystrobin + prothioconazole, azoxystrobin + benzovindiflupyr, mancozeb,
chlorantraniliprole, and thiamethoxam + lambda-cyhalothrin). Stability and pH,
surface tension, and droplet parameters of the tank-mixtures were analyzed. No
incompatibility was observed in the tank mixtures tested. Mixing dicamba with
clethodim and haloxyfop-p-methyl resulted in pH values below 4.5. Auxin
herbicides did not show pH buffering capacity and did not prevent pH changes
when other pesticides were added to the tank-mixtures. All mixtures affected
surface tension of herbicides relative to the single solutions. The results support
the use of auxin herbicides with other pesticides, given that the use of auxin
herbicides will probably increase, following the adoption of new dicamba and
2,4-D technologies.
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• Ribeiro, V.H.V.; Maia, L.S.G.; Arneson, N.J.; Oliveira, M.C.; Read, H.W.; Ané,
J.M.; Santos, J.B.; Werle, R. (2021) Influence of PRE-emergence herbicides
on soybean development, root nodulation and symbiotic nitrogen
fixation.
Crop
Protection
144:
105576.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.cropro.2021.105576
Widespread occurrence of herbicide-resistant weeds has further limited
effective POST-emergence herbicide options in soybean (Glycine max (L.) Merr.)
leading to an increased adoption of PRE-emergence herbicides. The objective of
this study was to investigate the influence of 11 commonly used PRE herbicides
on soybean development, root nodulation, and symbiotic N fixation. Soybean
plants were grown under greenhouse conditions in pots (10 L; 4 plants per pot)
filled with silt loam soil and treated one day after planting with a labeled field
rate of imazethapyr, chlorimuron-ethyl, cloransulam-methyl, metribuzin,
sulfentrazone,
flumioxazin,
saflufenacil,
acetochlor,
S-metolachlor,
dimethenamid-P, pyroxasulfone and no herbicide (nontreated control).
Sulfentrazone reduced soybean canopy at the VC growth stage but no canopy
reduction was observed at the V2 growth stage from any of the herbicide
treatments. At the R2 growth stage, herbicides had no effect on soybean
development (root and shoot biomass), root nodulation (# nodule per plant,
nodule diameter, and nodule biomass) and symbiotic N fixation (acetylene
reduction assay and 15N natural abundance). According to our findings, although
PRE herbicides may slightly affect early-season soybean development, the
impacts on plant growth, root nodulation, and symbiotic N fixation were
negligible. Thus, when sprayed according to the label, the benefits of PRE
herbicides for weed control likely outweigh any potential concern regarding
soybean development, root nodulation, and N fixation.
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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) na sua 32º edição será realizado na cidade de Rio Verde (GO) entre
os dias 25 a 28 de julho de 2022. Organizado conjuntamente pela
Universidade de Rio Verde, Universidade Estadual de Maringá e EMBRAPA, o
evento reunirá o que há mais de atual nas discussões da área no Brasil e no
mundo. Para mais informações https://cbcpd2022.com.br/index.php

2022 Annual Conference of the California Weed Science Society
A conferência será realizada nos dias 19 a 21 de janeiro de 2022 em
Sacramento,
Califórnia.
Para
mais
informações:
https://www.cwss.org/conferences/

2022 Annual meeting of the Western Society of Weed Science
A reunião será realizada nos dias 7 a 10 de março de 2022 em Newport Beach,
Califórnia. Para mais informações: https://www.wsweedscience.org/annualmeeting/

62nd Meeting of the Weed Science Society of America
reunião conjunta com a Canadian Weed Science Society
A reunião será realizada nos dias 21 a 24 de fevereiro de 2022 em Vancouver,
Canadá. Para mais informações: https://wssa.net/2022-annual-meeting/
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Esta foi a última edição preparada pelo
atual corpo editorial deste boletim,
composto por Beatriz Ribeiro da Cunha,
Luis Rodolfo Rodrigues, Paulo José Ferreira
e Rafael Munhoz Pedroso, da ESALQ/USP
em
Piracicaba-SP.
Gostaríamos
primeiramente
de
agradecer
pela
oportunidade e confiança depositada em
nós por parte da diretoria da Sociedade
Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas,
e esperamos ter realizado trabalho à altura
do esperado. Foi um ano de muito
aprendizado e o sentimento de termos
cumprido missão vitoriosa auxiliando na
divulgação
da
nossa
ciência
é
extremamente gratificante.
Por fim, reforçamos o perene pedido de
envio
de
materiais
ao
email
boletim.sbcpd@gmail.com, para que o
boletim fique 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. Desejamos
bom trabalho ao novo corpo editorial e um
bom início de 2022 a todos!

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

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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