
EDITORIAL

O número 3, volume 24 de Acta Limnologica Brasiliensia é composto por dez artigos que abordam 
diferentes aspectos da ciência Limnologia. Os artigos enfocam diferentes comunidades, tais como, 
macrofauna, perifíton, microalgas, além de um estudo sobre autoecologia de uma espécie de camarão 
de água doce e outro sobre wetland construída para tratamento de efluentes. Destaco neste número 
o artigo “Future ecological studies of Brazilian headwater streams under global-changes” produto de 
uma mesa redonda realizada no XIII Congresso da Associação Brasileira de Limnologia em 2011 na 
cidade de Natal/RN. Artigos de revisão, como este, no qual os autores (cientistas experientes) fazem 
uma compilação crítica da literatura tem a tendência de serem citados com muita frequência. Assim, 
eu instigo os colegas limnólogos a produzirem trabalhos de revisão para submissão à Acta. Com este 
número 3 do volume 24 finalizado no final de 2012 completamos seis números publicados em 2012 
(três de 2011 e três de 2012) e caminhamos para a regularização da periodicidade da revista. Em 2013 
teremos a realização do XIV Congresso de nossa Associação e pretendemos publicar números especiais 
contendo os trabalhos apresentados no congresso. Isto permitirá colocar em dia a periodicidade e, 
além disso, diminuir a publicação de artigos de relevância limitada. Aproveito para sugerir aos colegas 
limnólogos que leiam a matéria publicada na revista Pesquisa FAPESP de dezembro de 2012 (disponível 
em http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2012/12/032-035_revistascientificas_202.pdf) 
intitulada “Para contar uma boa história”. Esta matéria contém informações importantes sobre revistas 
e publicações científicas oferecidas pelo físico Laurens W. Molenkamp, editor da Physical Review B. O 
Dr. Molenkamp afirma: “Não basta um artigo ser correto para ser publicado. Ele precisa contar uma boa 
história, de forma legível e interessante, e conter resultados e discussões inovadoras”. O coordenador da 
SciELO, Abel Paker também fornece várias informações úteis para a preparação de nossos manuscritos. 
Finalizando, eu quero agradecer aos limnólogos que enviaram manuscritos para publicação na Acta e 
aos referees que tem um papel fundamental na avaliação, especialmente àqueles que contribuíram com 
sugestões para a melhoria dos artigos.
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