
APRESENTAÇÃO 

o Congresso Nacional de Botânica é o mais importante evento da Sociedade 
Botânica do Brasil e tem sido realizado, ininterruptamente, nos últimos 48 anos. 

Salvador, capital do Estado da Bahia, atualmente a terceira maior cidade do país, 
vem se destacando em vários aspectos, principalmente em algumas áreas do 
conhecimento científico, teve a oportunidade de sediar, pela primeira vez, um Congresso 
de Botânica, o de número 49. 

O referido evento foi realizado, com grande êxito, no campus de Ondina, Instituto 
de Biologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), de 26 de julho a 01 de agosto 
de 1998, tendo como tema central "Ecossistemas do Brasil : diversidade, manejo e 
conservação". Nesse sentido, os ecossistemas do nordeste foram comparados com outros 
ecossistemas ocorrentes do país. 

Durante esse período, reunimos em Salvador 1.572 participantes, entre 
pesquisadores do Brasil e do exterior, empresários, militantes ambientalistas, autoridades 
governamentais e representantes se segmentos organizados da sociedade, 
proporcionando, especialmente para a comunidade botânica, um foro adequado para a 
divulgação e a avaliação dos estudos realizados nos diferentes ecossistemas nacionais 
e congregar estudiosos da área de Botânica. 

Como saldo positivo deste Congresso podemos destacar as discussões geradas 
nas 30 mesas redondas realizadas, 19 palestras proferidas, um workshop, um simpósio, 
28 mini-cursos de excelente qualidade, 19 reuniões satélites e a apresentação de l.001 
trabalhos científicos nas diversas sessões técnicas. 

A produção científica apresentada durante os seis dias de atividades está 
parcialmente reproduzida neste volume, que temos a satisfação de entregar à comunidade 
botânica brasileira. Esta publicação será, sem dúvida, instrumento obrigatório de consulta 
por todos aqueles que, de alguma maneira, se interessam pela Botânica. 

Com a entrega desta publicação, fruto do apoio financeiro do CADCT (Centro 
de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico), órgão do Governo do Estado 
da Bahia, consideramos concluída a nossa tarefa de realizar o XLIX Congresso Nacional 
de Botânica. 

Salvador, Bahia, 11 de julho de 1999. 
Comissão Organizadora do XLIX Congresso Nacional de Botânica 

Presidente: Maria Lenise Silva Guedes 
1 ° Vice-presidente: Juarez Jorge Soares 
2° Vice-presidente: Ana Maria Giulietti 
l° Tesoureiro: Lazaro Benedito da Silva 

2° Tesoureiro: Francisco Assis Ribeiro dos Santos 
Secretária: Ângelis F. Silva Nascimento 


