
EDITORIAL

Ao finalizarmos o último fascículo deste ano da 
Revista Brasileira de Botânica queremos, primeiramente, 
agradecer a todos os que colaboraram com o corpo 
editorial da RBB na editoração dos volumes 32 e 33, 
correspondentes aos 4 fascículos anuais de 2009 e de 
2010.

Agradecemos, também, a confiança dos membros 
da diretoria da Sociedade Botânica de São Paulo, cujo 
presidente nos escolheu para Editora-Chefe e para 
membros do Corpo Editorial, e que nos apoiaram 
durante todo esse período. Somos gratos pela confiança 
dos autores, que contribuíram com seus trabalhos 
para que a revista mantivesse o seu reconhecido 
padrão científico. Com isso, conseguimos, inclusive, 
voltar à regularização da periodicidade pelo quarto 
triênio consecutivo, o que nos leva a esperar que em 
breve a revista estará no Current Contents e avaliada  
pelo ISI.

Ressaltamos, neste último fascículo do ano de 
2010, o aumento de 14 para 18 no número de artigos 
em relação ao fascículo anterior e, em especial, no 
número de artigos em inglês que atingiu o recorde de 
8 artigos completos e 1 nota científica ou seja 50% do  
total. Isso significou uma dedicação extra dos editores, 
assessores e autores em relação à linguagem que, 
esperamos, esteja suficientemente correta. Houve, 
também, a ampliação da distribuição geográfica de 
seus 60 autores por 11 estados: São Paulo (18), Rio 
Grande do Sul (8), Minas Gerais (5), Santa Catarina 
(5), Pará (4), Sergipe (4), Rio de Janeiro (3), Goiás 
(2), Paraná (2), Pernambuco (2) e Rio Grande do Norte 
(2); além de 5 estrangeiros, sendo 3 do Chile, 1 da 
Bélgica e 1 da Holanda. Essa diversidade geográfica 
representa, ao nosso ver, a grande visibilidade 
da revista no nosso meio científico. Além disso, 
representa um importante órgão para a divulgação da 
produção científica nacional, inclusive dos nossos pós-
graduandos, conforme evidenciado pela publicação 
de parte de trabalhos oriundos de oito dissertações de 
mestrado e de duas teses de doutorado.

Quanto aos temas abordados neste fascículo, entre 
os 17 artigos e 2 notas científicas houve uma grande 
diversidade, talvez a maior deste biênio, com artigos sobre 
Fisiologia, Florística e Fitossociologia, Reprodução, 
Genética e Citogenética, Morfologia, Química de 
produtos naturais, Taxonomia de plantas vasculares 
e, ainda, um em Micologia. Notamos e lamentamos a 
ausência de artigos sobre plantas avasculares.

Paralelamente à submissão em papel iniciaram-se, 
em 2010, submissões online, que vêm crescendo a cada 
dia. Espera-se que, em breve, este seja o principal sistema 
para envio e editoração dos manuscritos submetidos à 
RBB.

Nossa principal preocupação, ao encerrarmos nossa 
atividade editorial, é a transição para um novo corpo 
editorial, cuja escolha deverá ocorrer no final de janeiro 
de 2011, por ocasião da eleição da nova diretoria da SBSP. 
Até que isso ocorra, o atual corpo editorial continuará 
processando os trabalhos em tramitação, e os que forem 
submetidos, com o mesmo empenho de sempre.

Esperamos dos editores assistentes e dos assessores, 
escolhidos por estes, que continuem atendendo o mais 
prontamente possível o chamado para avaliar os trabalhos 
de seus pares. Sabemos que a tarefa de avaliação é 
árdua e voluntária e que demanda tempo, dedicação 
e muito conhecimento por parte dos assessores. Mas, 
essa avaliação é imprescindível à boa qualidade das 
revistas. É importante lembrar que cada assessor é, 
também, um autor que espera que seus artigos sejam 
avaliados judiciosa e rapidamente pelos assessores a 
que são enviados. É, portanto, uma tarefa caracterizada 
pelo altruísmo e pela reciprocidade.

Por enquanto, essa é a forma adotada pelas revistas 
e que esperamos possa se sustentar para os próximos 
anos na RBB. 

Finalmente, reiteramos os agradecimentos a todos 
os colaboradores mencionados neste último fascículo de 
2010 e no do ano anterior, desejando aos  nossos leitores 
e colaboradores um alegre e bem sucedido ano de 2011 
e os que se seguirem.

São Paulo 29 de novembro de 2010

Sonia M.C. Dietrich
Editora-Chefe da Revista Brasileira de Botânica




