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Prezados autores, 

A Equipe Editorial da Revista Brasileira de Herbicidas (RBH) informa que os artigos 

publicados a partir de 10 de junho de 2015 (incluindo os que serão publicados 

no n.1 e n.2 de 2015), estarão sujeitos à alterações quanto à cobrança de uma taxa 

de publicação, caso sejam aceitos. 

 O valor a ser pago será de R$ 100,00, para artigo completo com até oito (8) 

páginas no formato diagramado, e cobrado R$25,00 por página adicional. A 

taxa paga por artigo será destinada ao custeio com despesas editoriais. 

 Os custos de revisão ortográfica de artigos em outras línguas serão de 

responsabilidade dos autores, cabendo à revista, a designação do profissional 

qualificado. 

 A RBH atualmente possui um programa de incentivo à publicação de artigos 

em inglês. Autores interessados em traduzir os artigos já aceitos terão um 

custo de R$ 250,00 por artigo com até 10 páginas no formato de submissão, 

estando este, livre da taxa de publicação. 

O valor deverá ser depositado ou transferido em nome da Sociedade Brasileira de 

Ciência das Plantas Daninhas (SBCPD) e o comprovante deverá ser enviado para os 

endereços eletrônicos: sbcpd@sbcpd.org e financeiro@rbherbicidas.com.br, 

mencionando o título do referido artigo. 

Dados Bancários: 

Banco – Banco do Brasil 

Favorecido - SOC BRAS C P DANINHAS 

Agência – 1212-2 

Conta Corrente – 36107-0 

O intuito da Equipe Editorial da Revista Brasileira de Herbicidas ao realizar a cobrança 

das publicações é de qualificar a produção científica veiculada pelo periódico buscando 

maior amplitude de divulgação dos trabalhos publicados na RBH. Atualmente, a Equipe 

Editorial da RBH tem concentrado esforços para melhorar a relação de indexadores 

visando ascensão no Qualis. 

Atenciosamente, 

Equipe RBH 
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