
EDITORIAL

Por ocasião do 55o Congresso Nacional de Botânica,
realizado em Viçosa, Minas Gerais, entre 18 e 23 de julho
de 2004, ocorreu um simpósio denominado “Vegetação
sobre afloramentos rochosos”, mais exatamente no dia
22 de julho. O saudoso Dr. Alexandre Francisco da Silva,
então presidente do congresso, teve a inspirada e oportuna
idéia de realizar este simpósio e deu a honra a um de nós
(Fábio Scarano) de organizá-lo. O evento contou com a
participação de vários nomes importantes na área, tanto
do Brasil quanto do exterior. Como foi subdividido em dois
segmentos, parte pela manhã e parte à tarde, o simpósio
pode estender-se por cerca de 5 horas, permitindo uma
preciosa e enriquecedora troca de idéias.

Naquela ocasião, um de nós (Fábio de Barros) era
o Editor-chefe da Revista Brasileira de Botânica, e foi
procurado pelo coordenador do simpósio, com uma
proposta tentadora: divulgar as palestras e trabalhos
apresentados no simpósio como uma publicação da
Sociedade Botânica de São Paulo. Além da óbvia
importância científica, esta ação seria um belo símbolo
do convívio harmônico e a parceria entre as duas
Sociedades. Daí a imaginar a publicação como um número
especial da Revista Brasileira de Botânica, foi um pulo.
O desenvolvimento desse projeto foi relativamente
vagaroso, mas temos certeza de que o resultado compensou
o esforço.

O referido simpósio, portanto, foi o ponto de partida
para o presente fascículo. E essa parceria entre dois

“Fábios” chega, finalmente, a seu termo, com a publicação
deste fascículo temático da Revista Brasileira de Botânica,
aliás, o primeiro fascículo com essa característica publicado
por esta revista.

Por se tratar de um fascículo temático, traz certas
peculiaridades quando comparado aos fascículos
tradicionais da RBB. Em especial destacaríamos os
seguintes pontos: (a) editores específicos para o tema;
(b) segunda página de rosto indicando o caráter temático;
(c) artigos não ordenados cronologicamente pela data
de aceite, mas seguindo uma ordenação definida, na
medida do possível, pela similaridade dos assuntos,
começando pelos mais gerais; (d) artigos de revisão e de
pesquisa original misturados ao longo do fascículo.

Desejamos, aqui, externar nossos agradecimentos
à Dra. Solange C. Mazzoni-Viveiros, editora da RBB,
por ter acreditado e dado todo o apoio à continuidade
deste projeto, bem como a todos os editores assistentes
e editores técnicos da RBB, que também deram sua
contribuição; aos autores, que produziram o excelente
material hora publicado e aos assessores que revisaram
cuidadosamente os manuscritos. Um agradecimento
especial deve ser direcionado ao Dr. Alexandre Francisco
da Silva (in memoriam), nosso colega Alex, que idealizou
e estimulou a realização do Simpósio, mas faleceu
prematuramente, em 22 de setembro de 2006, sem ter
visto esta obra publicada. É natural que a ele dediquemos
este fascículo.
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