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Editorial

Este número especial da Rodriguésia traz novos avanços nos estudos sobre as Poales Neotropicais. Foi 
inicialmente idealizado pelo Editor-Chefe Dr. Vidal Mansano em janeiro de 2014, que em seguida nos convidou 
para planejar e executar a tarefa, a qual aceitamos com bastante satisfação.

Desde então, trabalhamos intensamente na divulgação do número especial junto à comunidade científica de 
maneira a reunir trabalhos de qualidade e que refletissem as pesquisas em andamento nos nas diversas famílias 
que compõe a Ordem no Neotrópico e especialmente no Brasil. 

O número especial de Poales é composto por 29 contribuições científicas, incluindo três artigos de revisão, 
23 artigos, duas notas científicas e um relato de evento científico internacional acompanhado de suplemento 
eletrônico com os resumos dos trabalhos apresentados.

Os artigos de revisão abordam a diversidade da Ordem no Neotrópico com ênfase no Brasil, a distribuição 
de Poaceae no cone sul e um detalhamento sobre os estudos de polinização e biologia reprodutiva com 
representantes de Poales.

Os demais artigos e notas científicas incluem a abordagem taxonômica e anatômica com representantes 
de Bromeliaceae, Cyperaceae, Eriocaulaceae, Mayacaceae, Poaceae e Xyridaceae, além da descrição de 4 novas 
espécies e uma nova subespécie.

O suplemento eletrônico abriga uma breve resenha acompanhada de 110 resumos de trabalhos e palestras 
apresentados durante o 1º Congresso Mundial de Bromélias (BromEvo) realizado em março de 2015, no Brasil. 
O evento reuniu cerca de 150 pessoas oriundas de 12 países.

O número especial de Poales contou com a colaboração de 29 autores oriundos de 16 instituições do Brasil 
(de todas as regiões político-geográficas) e do exterior (Estados Unidos, Argentina e Itália). Merece destaque a 
valiosa e cuidadosa contribuição dos 23 revisores anônimos pertencentes a diversas instituições brasileiras.

Vale ressaltar, que o número especial de Polaes é dedicado à Profa. Dra. Ana Maria Giulietti-Harley. Essa 
é uma homenagem à sua valiosa contribuição científica aos estudos desenvolvidos com representantes da Ordem, 
especialmente as Eriocaulaceae, e a formação de recursos humanos ao longo de sua produtiva carreira.

Como Editores responsáveis por esse número especial da revista Rodriguésia, estamos cientes da sua 
importância como veículo disseminador da informação produzida na região e orgulhosos por termos reunidos um 
grupo de colaboradores, entre autores e revisores, da mais alta competência científica.
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