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Carta do editor

Prezados,

Mais um ano se encerra! Nosso trigésimo! E, encerrando este volume, nossa Editora Científica, Dra. Marinice Cardoso, 
apresenta em nossa capa um retrato do desafio que é produzir hortaliças na região Amazônica. Ao mesmo tempo, a Dra. 
Marinice nos mostra que trabalho e perseverança sim vencem os obstáculos.

Como de costume nas Cartas do Editor que fecham nossos volumes, fazemos aqui um breve balanço do ano:

1.  Elevamos o número de trabalhos publicados em Horticultura Brasileira de uma média 100 nos últimos anos para 
121 em 2012, o que significa, a bem dizer, praticamente um número extra da revista. As consequências imediatas, além do 
aumento de volume de trabalho na Comissão Editorial, são o aumento no custo total da revista (chegamos a quase 800 páginas 
no volume 30) e a queda no Fator de Impacto. Neste caso específico, faço aqui um apelo aos nossos leitores: publicando em 
outras revistas, quando pertinente e adequado, citem Horticultura Brasileira;

2.  Consolidamos este ano o nosso sítio eletrônico (www.horticulturabrasileira.com.br). Nossa página ostenta uma 
orgulhosa média de 80 visitas e 70 Mb diários baixados. Além disso, no final de julho lançamos nosso sistema de submissão 
eletrônica de trabalhos (http://www.horticulturabrasileira.com.br/editor/index.php/HB). Simples, ágil e transparente, o sistema 
foi prontamente aceito e, até o final de novembro, já registrávamos 80 submissões. Mais uma vez agradecemos ao Dr. João 
Bosco Carvalho da Silva que nos colocou definitivamente on line e;

3.  Por pouco não atingimos nossa meta de 40% de trabalhos publicados em inglês. Cravamos 35,5%! De pronto, a meta 
já está recolocada para 2013.

Queríamos também agradecer ao nosso editor científico Dr. Paulo César Tavares de Melo, que por anos a fio nos 
emprestou seu prestígio e reputação e agora deixa a editoria. Paulo César, sinta-se realizado a cada novo número e volume da 
revista. Eles, de forma tácita, continuarão contendo muito da sua contribuição.

Por fim, nossa saudação muito especial a toda a família Horticultura Brasileira. Nosso sincero agradecimento por 
continuarem colaborando com a nossa revista. 

Até o próximo ano, até o próximo volume, até o próximo número,

Paulo Melo, editor chefe




