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EDITORIAL 

Em 1978, a Sec<rao Regional Sao Paulo da Sociedade Botanica do Brasillan<rava a 
Revista Brasileira de Botanica. 0 nivel, a seriedade e a continuidade da publica<rao, em 
pouco tempo, grangearam 0 respeito dos botanicos nacionais e estrangeiros. Com 0 seu 
crescimento, questOes legais come<raram a aflorar - como a falta de registro, ISSN, etc. 
-, mostrando que apenas 0 entusiasmo, a dedica<rao e os recursos, de que entao dispunha 
a Sec<rao Regional Sao Paulo da SBB, nao eram suficientes para manter 0 periodico. 

Por quesroes desta ordem e outras que nao cabem aqui discutir, fundou-se a So· 
ciedade Botanica de Sao Paulo, completamente desvinculada da Sociedade Botanica do 
Brasil, porem retendo em seu poder 0 titulo que tanto prestigio estava obtendo: 0 da Re
vista Brasileira de Botanica. 

A Sociedade Botaruca do Brasil, sacudida por este impacto e sentindo a necessi
dade de uma melhor organiza<rao, modificou profundamente seus estatutos, que, apr ova· 
dos em janeiro de 1983 em Porto Alegre , possibilitaram urn reagrupamento total dos bo
tanicos brasileiros em tomo de sua Sociedade. GestOes foram feitas junto '?! Sociedade Bo
taruca de Sao Paulo no senti do ae reaver para a SBB a responsabilidade de publica<rao da 
Revista Brasileira de Botaruca. Nao houve sucesso. A Diretoria da SBB e seu Conselho 
Superior sentindo que os Anais da Sociedade eram publica<rOes por demais moroas , sem a 
dinamica e agilidade de urn peri6dico seriado, resolveram fundar urna nova revista: aActa 
Botanica Brasilica, que pretende ter urn padrao intemacional de publica<rao. A ideia foi 
acatada pela AssembIeia Geral da Sociedade, que escolheu como editor 0 pr6prio Presi
dente da Sociedade Botanica do Brasil, elegendo uma Comissao Editorial, que em conjun
to com 0 editor tratou das normas de publica<rao, do regimen to da revista e de outras pro
videncias legais, como registros e ISSN. 

Em 1985, lan<rava-se 0 volume zero com as normas de publica<rao para a Acta Bo
tanica Brasilica, as quais estao resumidas na contra-capa desta revista. Agora no inicio de 
1987 lan<ra·se 0 volume 1(1). 0 inicio e dificil: faltam recursos, tradi<rao e infra-estrutura. 
Tudo tern de ser planejado e executado valendo-se de ideias e sugestoes, visando a maior 
economicidade de espa<r0 e recursos, ao mesmo tempo em que se tenta oferecer padrOes 
gnificos e de conteudo compativel com os objetivos delineados. Certamente lapsos, omis
sOes e impropriedades serao cometidos. E 0 julgamento criterioso de nossos leitores, 
comunicado ao editor, em muito ajudani a incrementar a Acta Botanica Brasilica. 

Porto Alegre , janeiro de 1987. 
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