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APRESENTAÇÃO 

O Congresso de Botânica é um evento anualmente promovido pela Sociedade Botâ
nica do Brasil (SBB). É a oportunidade que os botânicos têm para reunir e debater o 
papel da ciência botânica no cenário científico nacional, atualizar-se cientificamente e 
confraternizar com os companheiros que aportam de todas as regiões brasileiras. 

O XXXIX Congresso Nacional de Botânica foi realizado na cidade de Belém (PA), 
no Centro Cultural e Thrístico Tancredo Neves (CENTUR), de 24 a 31 de janeiro 
de 1988. 

Em Belém, recebemos mais de 1200 congressistas que participaram ativamente das 
conferências especiais, workshops internacionais, mesas-redondas, cursos, sessões técni
cas e expedições científicas. 

Em alguns workshops e simpósios foram discutidos unicamente os problemas ama
zônicos oriundos da política desenvolvimentista que tem assolado a região, através da 
implantação de grandes projetos energéticos, de mineração e colonização. Nos eventos 
"Ocupação da Amazônia e Conservação da Natureza", ''Alternativas de Desmatamen
to" e "Patrimônio do Vegetal Amazônico: potencial econômico e conservação genéti
ca", a questão amazônica foi intensamente discutida por profissionais de diferentes áreas, 
que nesta ocasião também propuseram alternativas para amenizar o impacto sobre a flora 
amazônica. Nas sessões técnicas, pesquisadores puderam divulgar e debater o produto 
de suas pesquisas concluídas ou em andamento. 

Os cursos visaram atender aos estudantes interessados na botânica e despertar a sen
sibilidade de outros para a importância desta ciência no contexto científico brasileiro. 

As expedições científicas propiciaram a oportunidade de se conhecer a maravilha 
da natureza amazônica. A diversidade de ecossistemas e a biodiversidade puderam ser 
observadas "in loco" no litoral com a vegetação de dunas e a restinga litorânea na região 
de Algodoal e mais no interior com a visita às florestas densas de terra firme e de igapó 
da Reserva Catu, a floresta de várzea na região de Aurá e na ilha do Combu e as vegeta
ções campestres e florestais da Serra dos Carajás. 

O Sucesso do Congresso de Belém deveu-se à contribuição científica dos congres
sistas e ao total apoio dado pelo Museu Paraense Emílio Goeldi, na pessoa do seu dire
tor, Dr. Guilherme M. de La Penha, a quem também devemos a publicação destes Anais. 

A produção científica apresentada durante os 6 dias de atividades no CENTUR 
está parcialmente reproduzida neste volume, que temos a satisfação de entregar à comu
nidade botânica brasileira. 

E com a entrega desta publicação, consideramos concluída a nossa tarefa de reali
zar o XXXIX Congresso Nacional de Botânica. 
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