
EDITORIAL

Este fascículo, que correspondente ao trimestre 
de julho a setembro de 2010, está sendo distribuído 
dentro do prazo. É o segundo trimestre consecutivo 
de publicação em dia desde que assumi a editoria da 
Revista em janeiro de 2009. Antes disso, houve um 
pequeno atraso na publicação e distribuição da Revista, 
correspondente à mudança de diretoria, em 2008, e de 
editor-chefe em 2009. Esperamos que isso não volte 
a ocorrer neste final de ano, nem mesmo quando da 
mudança de diretoria que deve ocorrer entre o final de 
janeiro e início de fevereiro do próximo ano. Para tanto, 
o atual corpo de editores já está empenhado na busca de 
novos colaboradores com experiência e entusiasmo para 
assumirem o compromisso de levar avante a Sociedade 
e a Revista, sem prejuízo da periodicidade. Só assim a 
RBB terá a oportunidade de ser divulgada e classificada, 
finalmente, pela Thonson no International Science Index 
(ISI), adquirir maior visibilidade e, também, esperar 
melhor classificação no Qualis/Capes.

Enquanto isso, continua a seleção e publicação 
dos melhores artigos que nos são submetidos os quais, 
no atual fascículo, totalizam 11 artigos completos, 02 
notas científicas e 01 artigo de opinião, mantendo a RBB 
dentro da média anual exigida pelo SciELO.

A distribuição percentual dos artigos reflete, 
exclusivamente, os temas submetidos pelos autores e na 
ordem em que foram selecionados por sua qualificação 
e aceitos. Neste fascículo estão sendo publicados quatro 
artigos submetidos em 2008, sete em 2009 e três em 
2010. Estes últimos tiveram tramitação rápida, por 
mérito dos editores e assessores e pela qualidade e 
observância das normas pelos autores. Neste fascículo 
são 12 temas sobre Plantas Vasculares, entre Taxonomia, 
Morfologia e Anatomia, Fitossociologia, Ecologia e 
Fisiologia, além de 01 artigo em Fungos (Taxonomia) e, 
surpreendentemente, apenas 01 sobre Plantas Avasculares 

(Diversidade de Briófitas). É também apresentado um 
interessante artigo na Coluna Opinião, que trata de 
maneira agradável, didática e precisa sobre alguns erros 
gramaticais recorrentes em publicações em português 
nos diversos periódicos científicos nacionais.

É importante salientar que no presente fascículo o 
número de artigos publicados em inglês diminuiu, porém 
a proporção permaneceu quase a mesma em relação aos 
anteriores. Embora para a revista seja interessante a 
publicação de artigos em inglês, esses artigos, em muitos 
casos, carecem de maiores cuidados por parte dos autores 
e, consequentemente, aumentam as dificuldades para os 
editores e assessores, levando à demora na publicação 
pois, até o momento, não dispomos de profissionais 
especializados para correções do idioma. O mesmo 
acontece, em graus variados, com os artigos em português, 
conforme observado no artigo da Coluna Opinião.

Uma iniciativa para otimizar o fluxo de publicação 
de resultados de pesquisa científica no país foi tomada 
há anos por sete sociedades científicas brasileiras de 
diferentes áreas da Biologia: SBBf (Biofísica), SBBq 
(Bioquímica e Biologia Molecular), SBFTE (Fisiologia 
e Terapêutica Experimental), SBFis (Fisiologia), SBI 
(Imunologia), SBIC (Investigação Clínica) e SBNeC 
(Neurociências e Comportamento). Essas sociedades 
reuniram seus conhecimentos, esforços e recursos para 
a criação de uma Federação que publica mensalmente 
uma revista única e de alta qualidade, a Revista Brasileira 
de Pesquisa Médica e Biológica, hoje Brazilian Journal 
of Medical and Biological Research. A periodicidade, 
classificação e índice de citação da revista atestam o 
sucesso da decisão adotada.

Será que as numerosas revistas de Botânica, 
publicadas por diferentes sociedades científicas da área 
e até de áreas correlatas, poderiam fazer o mesmo? Fica 
a pergunta para ser pensada e discutida…
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