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Carta do editor

Prezados,

Horticultura Brasileira alcança vocês novamente. Seguimos prestigiando o Ano Internacional da Biodiversidade em nossas 
capas. Neste número, nosso prezado Editor Associado, Prof. Antonio Teixeira do Amaral Júnior, comenta sobre a importância 
da conservação de germoplasma e, em conseqüência, da biodiversidade. A ilustração da capa, por sua vez, vem da pesquisadora 
Rosa Lia Barbieri, que, entre outras atribuições, tem trabalhado com afinco no tema.

Temos motivos para celebrar, e celebrar muito. Após dois anos de indexação internacional, estamos conhecendo o nosso 
primeiro Fator de Impacto no Journal of Citation Reports: 0,312. Embora módico, é um valor significativo se considerarmos 
que (1) é o nosso primeiro índice e (2) temos uma proporção muito alta do nosso conteúdo escrita em português e, portanto, 
de acesso restrito. É um valor superior ao que esperávamos e, com certeza, nos indica que a linha editorial escolhida para 
Horticultura Brasileira, baseada em relevância científica, transparência e responsabilidade editorial, está correta. Ao mesmo 
tempo, nos indica que ainda há um longo caminho a percorrer. Convido a todos a empreendermos juntos a jornada.

Ainda tratando do Fator de Impacto, tivemos várias consultas a respeito de um dos itens que mencionamos na Carta do 
Editor publicada no número anterior. Por isso, gostaria de reforçar que, de fato, “as citações de uma revista feitas nesta mesma 
revista são sim consideradas para o cálculo do Fator de Impacto. Em outras palavras, se um trabalho publicado em Horticultura 
Brasileira citar outro(s) trabalho(s) publicado(s) na própria revista, então este trabalho estará contribuindo para elevar o Fator 
de Impacto de Horticultura Brasileira”.

Por fim, gostaria de afirmar que Horticultura Brasileira não comenta, sob hipótese alguma, críticas anônimas. As críticas 
legítimas, por outro lado, são necessárias, muito bem vindas e vistas por nós, sempre, como uma contribuição preciosa à 
revista.

Até o próximo número,

Paulo Melo, editor-chefe


