
Editorial

Em junho, O Journal of Citation Reports, JCR, divulgou

os Fatores de Impacto (FI),1 de 2004, dos periódicos

científicos indexados pelo Institute for Scientific

Information (ISI). As duas revistas da Sociedade Brasileira

de Química, indexadas no ISI, Química Nova (http://

quimicanova.sbq.org.br) e o Journal of the Brazilian

Chemical Society (http://jbcs.sbq.org.br) aumentaram seus

Fatores de Impacto para 0,627 e 1,161, respectivamente.

Ao lado das publicações da Sociedade Brasileira de

Química, catorze outras publicações brasileiras estão entre

as listadas pelo JCR: Brazilian Journal of Medical and

Biological Research (0.824); Memórias do Instituto

Oswaldo Cruz (0.740); Anais da Academia Brasileira de

Ciências (0.435); Brazilian Journal of Physics (0.435);

Arquivos de Neuro-Psiquiatria (0.401); Pesquisa

Veterinária Brasileira (0.373); Genetics and Molecular

Biology (0.316); Revista Brasileira de Zootecnia-Brazilian

Journal of Animal Science (0.254); Bulletin of the Brazilian

Mathematical Society (0.235); Brazilian Journal of

Chemical Engineering (0.212); Pesquisa Agropecuária

Brasileira (0.167); Brazilian Archives of Biology and

Technology (0.143); Brazilian Journal of Microbiology

(0.122) e Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e

Zootecnia (0.092).

A ampliação do número de publicações brasileiras na

base de dados do ISI, demonstra a consolidação da ciência

brasileira no grupo seleto de nações produtoras de

conhecimento científico de qualidade.2,3 A aferição dessa

qualidade pode ser medida pelo número, cada vez maior,

de artigos que são submetidos, por pesquisadores do

exterior, para publicação nas revistas editadas no País.

O sucesso das revistas científicas brasileiras está

ancorado no Programa Editorial do CNPq, http://

www.cnpq.br, na base de dados SciELO, www.scielo.br, e

no esforço das Sociedades científicas para manter e

melhorar o padrão de qualidade de suas publicações. Vale

aqui ressaltar o papel importantíssimo do portal de

periódicos da CAPES, www.periodicos.capes.gov.br, que

permite o acesso on-line, da comunidade científica

brasileira, a milhares de publicações em todas as áreas do

conhecimento. A inclusão recente do SciFinder, no portal

de periódicos da CAPES, foi um dos melhores presentes

recebidos, nos últimos anos, pela comunidade química

brasileira.

No momento em que o acesso livre as publicações

cientificas está na pauta das discussões em todo o mundo,

é importante reafirmar que há vários anos o JBCS encontra-

se totalmente disponível na página http://jbcs.sbq.org.br.

Mais uma vez, a comunidade química brasileira está

de parabéns pelo sucesso continuado do Journal of the

Brazilian Chemical Society, que se consolida como o

periódico de maior Fator de Impacto de toda a América

Latina. A manutenção dessa posição depende diretamente

da qualidade científica dos trabalhos submetidos para

publicação na revista e do papel crítico dos assessores.
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