
EDITORIAL 

Prezados Colegas Botânicos 

A ACTA BOTANICA BRASILICA tem o prazer de apresentar aos Colegas o 
Suplemento referente a alguns dos trabalhos apresentados durante o XLIX Congresso 
Nacional de Botânica, acontecido em Salvador, emjulho/1998. 

Por iniciativa da Comissão Organizadora do Evento, deliberou-se pela execução 
deste exemplar extra de ACTA BOTANICA BRASILICA, cuja chamada para 
apresentação de artigos ocorreu em circular expedida em novembro/1998. Deste 
momento até o dia 28/01/1999, recebemos 95 trabalhos, sendo 24 para a área de 
Ecologia, 21 para Fisiologia, 19 para Fanerógamos, 11 para Criptógamos e nove para 
Anatomia. Além dessas áreas regulares da Revista, recebemos ainda oito contribuições 
que versavam sobre Etnobiologia e três em Citologia. 

O trabalho que tiveram os Editores (Chefe e de Áreas), assim como a busca de 
Assessores para os pareceres, foi intenso, mas a recompensa aqui se encontra: artigos 
bem elaborados, de qualidade, que bem evidenciam o elevado nível em que se encontra 
a Botânica no país. 

Outro aspecto também relevante é que dos 95 artigos inscritos (embora 32 tenham 
sido rejeitados e 17 façam parte deste Suplemento), ainda se tem outros 46 em trânsito, 
em diferentes fases de assessoria ou de análises pelos autores. Esses vêm se somar aos 
outros que entraram no fluxo normal da Revista, sem necessariamente terem sido 
apresentados no Congresso. 

Assim, a nossa alegria também é motivada pela ampla possibilidade de compor 
outros números da ACTA BOTANICA BRASILICA com as contribuições ainda em 
trânsito, inclusive os 46 acima mencionados dos quais, seguramente, a maior parte terá 
a qualidade e a excelência necessárias para figurar nessas páginas. 

Cabe ainda agradecimentos especiais à Comissão Organizadora do XLIX 
Congresso Nacional de Botânica, a todos os seus membros, que tão brilhantemente 
conduziram o evento e ainda viabilizaram, com a busca de recursos extras junto ao 
CADCT, a publicação deste fascículo; aos Editores de Área da ACTA BOTANICA 
BRASILICA, bem como aos colegas Assessores Científicos, que agilizaram, dentro do 
possível, os trâmites dos trabalhos entre eles e os respectivos autores (perceba-se que o 
prazo entre o recebimento dos trabalhos e a publicação efetiva destes, é algo em torno 
de oito meses); aos colegas botânicos, pela pronta resposta com o envio de artigos que, 
embora tenham a princípio assustado o Editor-Chefe e os Editores de Área pelo volume 
de respostas, acabaram por brindar toda a comunidade brasileira com mais uma amostra 
das pesquisas desenvolvidas no país. 

Aos colegas, agora, boas consultas a essa pequena mostra da Botânica no Brasil. 
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