
Editorial

A Revista Brasileira de Botânica apresenta neste fascículo trabalhos submetidos durante o XIII Congresso
da Sociedade Botânica de São Paulo, realizado de 4 a 6 de setembro de 2000, no Instituto de Biociências da USP.

0 congresso constituiu-se numa série de palestras, mesas redondas e mini-cursos que abordaram as
diferentes facetas da interação da ciência Botânica com a sociedade, especialmente nos sistemas urbanos. O
tema deste congresso � A Botânica nas Grandes Metrópoles - mostrou-se muito oportuno e mesmo pungente,
pois no final do milênio, a interação da espécie humana com a vegetação e com toda a Biosfera foi e ainda é,
sem dúvida, um aspecto prioritário para discussão nos meios acadêmicos e em toda a sociedade. Vivemos o
conflito resultante do modelo de desenvolvimento econômico que prega o crescimento das atividades, que
resultam na degradação acelerada dos recursos biológicos, fragmentação de habitats, mudanças do uso da
terra, poluição, erosão gênica e perda de espécies, que sequer puderam ser conhecidas em sua plenitude.

Além dos aspectos éticos e morais, que obrigam todos os cientistas a se opor a este processo depredatório,
existem as razões mais laicas, como a perda de potenciais recursos materiais, alimentares, medicinais, recreativos
e de qualidade e funções ambientais, que demostram claramente a necessidade de um posicionamento firme
e da busca de formas mais harmoniosas de convivência do homem na Terra. Além de buscar o conhecimento
científico, devemos nos empenhar na formação da opinião pública, através de todas as formas de ensino, para
que população humana tenha acesso pleno à cidadania e possa contribuir adequadamente em todos os
conflitos ambientais do nosso tempo.

Os 320 trabalhos selecionados pela comissão de assessores �ad hoc� para apresentação durante o congresso
foram provenientes de 64 instituições, de todas as regiões do Brasil, além de cinco estrangeiras (Alemanha,
Argentina, China, Espanha e Finlândia). Os trabalhos representaram uma significativa contribuição para o
conhecimento científico em todas as áreas da Botânica e constituíram-se num dos aspectos mais importantes do
XIII Congresso da S.B.S.P., de forma que reiteramos aqui nossos cumprimentos a todos os autores.

O congresso foi despojado de supérfluos e todos os esforços foram direcionados para a obtenção de
qualidade do seu conteúdo e na possibilidade de intercâmbio com pesquisadores de outras instituições e de
outros países, objetivos que consideramos atingidos. O número de inscritos (450) foi muito expressivo.

As atividades do congresso estão registradas na �homepage� www.ib.usp.br/sbsp/congresso, que
permanecerá disponível no site do IBUSP, com o seu conteúdo integral, na forma de uma publicação virtual
e um documento de todas as etapas do desenvolvimento da reunião científica. Nesta �homepage� estão
disponíveis o programa do congresso, circulares, o Livro de Resumos completo, etc.

Agradecemos ao Instituto Oceanográfico da USP pela hospitalidade e ao apoio da FAPESP, NOVARTIS/
SYNGENTA, BRADESCO e BANESPA, para a realização deste Congresso. SYNGENTA, através da Dra.
Rosemarie S. O. Rodrigues, patrocinou a publicação deste fascículo.
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