
EDITORIAL

O fascículo 33(1) está finalmente pronto. Confesso 
que tem sido um desafio, tanto para mim como para os 
demais membros do Corpo Editorial, procurar manter a 
Revista em dia e com o alto nível de qualidade científica, 
gráfica editorial e a boa visibilidade que a caracterizam. 
Sabemos que sempre há margem para melhorar esses 
aspectos e estamos trabalhando para isso.

Nesse sentido, uma das preocupações constantes 
é a publicação de artigos em inglês. Se por um lado, a 
publicação nesse idioma pode aumentar a visibilidade e 
o interesse de estrangeiros pelos trabalhos divulgados na 
revista, por outro, requer uma atenção redobrada com o 
idioma. Senão, o resultado pode ser o oposto ao esperado. 
Estamos cientes que a maioria dos nossos autores, embora 
tenha boa compreensão do idioma, nem sempre possui 
conhecimento suficiente para a redação de um artigo 
completo com a clareza e a linguagem mais adequadas. 
Existem, entretanto, profissionais e empresas que fazem 
esse trabalho e deveriam ser consultados pelos autores.

Neste primeiro fascículo do volume 33, das dezesseis 
contribuições, quatro artigos e uma nota científica são 
apresentados em inglês, ou seja, uma porcentagem ainda 
relativamente pequena. Com relação ao conteúdo, de todos 
os artigos, apenas um aborda Cianobactéria, enquanto 
todos os demais abordam plantas vasculares, dentre os 
quais um se refere a Pteridófitas. A distribuição deste 
fascículo é surpreendente, pela pouca representatividade 
da área de avasculares. Por outro lado, os artigos sobre 
plantas vasculares abrangem uma gama diversa de áreas 
da Botânica, como taxonomia, anatomia, palinologia, 
fisiologia e ecologia. 

Este fascículo apresenta, também, um artigo de 
revisão sobre um tema regional de interesse global, ou 
seja, sobre mudanças climáticas em regiões alagadas da 
Amazônia. É norma, deste periódico, publicar artigos 
de revisão e, também, fascículos inteiros sobre temas 
específicos, mediante proposta dos Editores ou dos 
associados da SBSP e dentro de suas prioridades.

A partir deste fascículo estamos contando com a 
colaboração da Dra. Solange Cristina Mazzoni-Viveiros, 
ex editora-chefe desta Revista, que assumiu, a nosso 
convite, a função de membro do Corpo Editorial. 
A experiência e dedicação da Dra. Solange são 
conhecidas de todos e constitui uma força adicional 
para a concretização dos objetivos de todos os membros 
do corpo Editorial. Por outro lado, a partir deste e nos 
próximos fascículos, os nomes de alguns editores de 
área já não constam do quadro do Corpo Editorial 
desta revista, pela conclusão de um ou mais mandatos 
e estão sendo substituídos por outros, de mesma área ou 
áreas afins. A eles reiteramos nossos agradecimentos e 
aos recentemente incorporados damos as boas vindas, 
agradecendo por aceitarem a oferta e o desafio que ela 
representa, bem como pelo trabalho de alto nível que 
sabemos irão desenvolver.

Esperamos estar realizando esta gestão de forma 
satisfatória e ao final dela, durante Assembléia Geral da 
SBSP que indicará nova diretoria e novo editor-chefe, 
poder apresentar um relatório que atenda às expectativas 
que a diretoria e os associados da SBSP depositaram 
nesta equipe. E que este ano de 2010 seja frutífero e 
bem sucedido para todos!
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