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Em abri I de 1971 nascia para o " Mundo da Ciência " a Acta 
Amazonica fundada por Paulo de Almeida Machado. Com esta revista, 
encerravam-se as séries antigas chamadas: Boletins do INPA, Cader
nos d? Amazônia, Pesquisas Florestais, etc. Desde o seu início a 
Acta Amazcnica teve um caráter multidisciplinar, por.ém mantinha, pa
ra seus contribuidores , uma restrição importante: destinava-se exclu
sivamente à publicação de trabalhos realizados na Amazônia ou com 
material da Amazônia . Neste dezembro de 1975, a Acta Amazonica com
pleta 15 números enfeixados em 5 volumes . Qualquer pesquisador que 
hoje em dia queira estudar a ecologia da Amazônia, não pode mais 
prescindir deste periód ico: em apenas 15 números temos 31 artigos 
sobre esse assunto. Sobre Botânica, temos 45, sobre Fitoquímica 21 , 
Ciências Médicas 12, Silvicultura, Celulose e Papel e Madeiras 14, e 
Zoologia 20 . 

Percorrendo a revista percebe·se que vários artigos são de uma 
importância realmente histórica para a Amazônia, como por exemplo. 
o artigo de Flávio Barbosa de Almeida e Paulo de Almeida Machado, 
em que determinam vários triatomídeos infectados com Tripanosoma 
cruzi; por esse trabalho e pelas confirmações que se seguiram, não 
publicadas, de outros pesquisadores do INPA, pode-se concluir que a 
Amazônia não tem o problema da doença de Chagas apenas porque 
os triatomídeos ainda não se tornaram domésticos . Já que o volume 
de floresta é muito maior que o volume urbano, qualquer mutação que 
favoreça a "urbanização" será eliminada pelo meio natural, hostil a 
a tal mutação. 

Aves que seguem formigas de correrçao, foram estudadas por 
Yoshika Oniki ; al iment ação dos peixes e sua biologia por Elizabeth 
Honda e seus colaboradores; um catálogo de compostos encontrados 
nas plantas amazônicas tem sido constantemente publicado pelo Setor 
de Fitoquímica; muito outros artigos de importância para a região são 
encontrados em Ácta Amazonica. 

Esperamos, neste ano de 1976, poder passar para 4 números, 
tendo em vista o volume e a quantidade das publicações dos pesqui
sador~s do INPA . Também, sobre a forma de suplementos, serão pu
bl icadas as teses dos alunos do curso de Pós-Graduação. 

São, pois , 5 anos de serviços prestados à ciência como ~m todo 
e ao povo amazônico em especial. 
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