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EDITORIAL

A Acta Botanica Brasilica, é o periódico da Sociedade Botânica do Brasil – SBB, criado em 1987 e,
desde então, um compromisso da Diretoria da Sociedade principalmente com a comunidade botânica nacional.
A Acta Botanica Brasilica - ABB extrapola até mesmo os limites da própria sociedade científica que a criou,
pois, como revista de qualidade, não se restringe a publicar trabalhos apenas dos sócios da SBB, sendo aberta
à demanda de botânicos em geral, tanto do país como do exterior.

Por deliberação estatutária, o Editor da revista é o 2º Vice-Presidente da Diretoria eleita para uma
gestão que, desde 1983, é de três anos. Assim, a equipe diretiva hoje responsável pela SBB assumiu em janeiro
de 2000 e tem mandato até dezembro de 2002.

Em meados de 2000, entretanto, a então 2º Vice-Presidente (Sandra Farto Botelho Trufem, do Institu-
to de Botânica/SP) e, conseqüentemente, Editor-Chefe da ABB, no uso de seus direitos, solicitou desliga-
mento de suas funções. Dessa forma, durante o 51º Congresso Nacional de Botânica (Brasília/DF, julho de
2000), a Presidente da SBB indicou, para substituir a Vice-Presidente demissionária, Jeanine Maria Felfili Fagg
(UnB), indicação esta referendada pelo Conselho Superior.

O fascículo ora publicado, contendo dez artigos, é fruto do trabalho de editoração começado na
época por Sandra Trufem e finalizado pela Presidente da SBB após entendimentos com a atual responsável,
Jeanine M. Felfili Fagg, que optou por iniciar efetivamente sua contribuição a partir do volume subseqüente,
correspondente ao ano 2001.

Tais esclarecimentos fazem-se necessários para apresentar os motivos pelos quais a Presidente da
SBB, dando cumprimento ao artigo 3º do Estatuto, alínea d, assumiu excepcionalmente a editoração da Acta
Botanica Brasilica 14 (3), completando o volume referente ao ano 2000.

Cabe lembrar que a ABB vem recebendo apoio financeiro do Programa Editorial/CNPq, graças aos
padrões de qualidade que logrou implantar, nesses 14 anos de existência. Sem dúvida tal reconhecimento lhe
confere legitimidade como um dos periódicos brasileiros de excelência na área da Botânica. Além disso,
participa de um núcleo de revistas ligadas à Associação Brasileira de Editores Científicos – ABEC, fato que lhe
tem permitido manter-se atualizada nos assuntos ligados a normas de editoração científica .

Deve-se ressaltar que, inegavelmente, o aspecto primordial da qualidade de uma revista científica é o
mérito dos artigos que divulga. Nesse particular, a ABB  – assim como os demais periódicos de qualquer área
do conhecimento – depende diretamente da comunidade científica, aqui incluídos autores, consultores e
revisores.

Agradeço a todos os que têm colaborado para que a  revista da SBB atingisse o patamar em que se
encontra hoje. Aproveito para solicitar empenho cada vez maior da comunidade botânica, através do encami-
nhamento de trabalhos de bom nível para publicação na Acta Botanica Brasilica, a fim de que, juntos,
possamos levar sempre adiante o periódico do qual a SBB tanto se orgulha.
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