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A Rodriguésia – Revista do Jardim Botânico do Rio de Janeiro apresenta aqui seu primeiro fascículo de 2010.

Esta publicação contempla um momento valioso: a Rodriguésia completa agora 75 anos de existência.

Um aniversário que merece novidades. A primeira acontece pela criatividade e excelência de nosso Corpo

Técnico. Uma nova formatação da revista é aqui apresentada; mantendo a idéia da carnaúba como marca da

Revista. Buscamos uma evolução capaz de gerar pronta identidade visual a nossos manuscritos. Na capa, fazemos

referência à Carnaúba, ao mesmo tempo que os trabalhos publicados ganham pronta visibilidade pela citação na

contra-capa. Acreditamos que assim a mudança na aparência final dará maior visibilidade às publicações da Rodriguésia.

A segunda e muito importante novidade é a adoção de um sistema eletrônico de editoração de revistas –

o SEER, o qual é distribuído gratuitamente através de uma inovadora iniciativa do IBICT. Após poucos meses do

início da utilização deste sistema, podemos afirmar que o mesmo reduz drasticamente o período de avaliação

dos manuscritos, como também dá ao corpo técnico da revista maior confiabilidade no processo editorial.

Em terceiro lugar citamos a afiliação da Rodriguésia à Associação Brasileira de Editores Científicos –

ABEC. Esta afiliação proporcionou a instrumentalização do Corpo Editorial da Revista e também de sua equipe

de Corpo Técnico. Através da participação em cursos e seminários específicos, é possível o contato com

editores das mais diversas revistas nacionais voltadas para disseminação da informação científica, independente

da área de especialização. Isso significa aprender como outros editores encaram e solucionam problemas e

desafios durante a jornada editorial.

Com estas inovações ficamos mais próximos aos padrões internacionais de editoração, garantindo maior

visibilidade da Revista na comunidade científica.

Entretanto, há ainda um último presente. Em se tratando da Rodriguésia, nada mais adequado do que

comemorar esta data com uma publicação de valor. Apresentamos um fascículo especial dedicado à divulgação

de dados inéditos que auxiliaram na confecção da Lista de Espécies da Flora do Brasil, um importante marco

para a conservação de nossa flora.

Publicar trabalhos descritivos em qualquer área da botânica, sem a mínima tentativa de contextualização,

é hoje muito difícil mesmo no cenário nacional. Isso porque, tal como autores e pesquisadores, as revistas

científicas também sofrem pressão para elevar seus índices de citação e indexação. Como conseqüência, as

revistas evitam trabalhos descritivos, por serem potencialmente pouco citados. É uma estranha medição de

forças, onde a pesquisa descritiva e as revistas cientificas disputam, embora estejam aparentemente do mesmo

lado! Assim, independente de quem tiver mais força, ninguém sai vencedor. Quem precisa vencer é o conhecimento

e o maior alcance da ciência, para que ambos possam ajudar na conservação de nossas plantas.

Por isso a Rodriguésia tenta promover algo capaz de nos levar para além de uma descrição sucinta e justificável

apenas per se. Isso foi parcialmente alcançado em diversos trabalhos deste fascículo, onde são fornecidas informações

sobre estados de conservação, distribuição, fenologia, etc. Mas podemos ir além, estimulando que os autores

discutam mais seus dados, experimentando-os com aspectos complementares como evolução, biogeografia,

conservação e genética. Assim as informações descritivas têm mais força e embasamento; as revistas podem

publicá-las sem receios e a Ciência Botânica se expande. Além de aprendermos novas ferramentas, também

poderemos com isso unir autores de diferentes especialidades, em publicações inovadoras.

Este número foi editorado por mãos em diferentes instituições brasileiras, um exemplo de união.

Agradecemos aos pesquisadores Dr. José Fernando Baumgratz (JBRJ/RJ) e Dr. Jefferson Prado (IBT/SP) por

aceitar este desafio, bem como aos inúmeros revisores anônimos, que contribuíram assim, inestimavelmente,

para a elaboração deste número especial.

André Mantovani

Editor-assistente – Rodriguésia
Karen L.G. De Toni

Editora-chefe – Rodriguésia




