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Editorial

A idealização de um volume especial dedicado à flora do estado do Espírito Santo no periódico Rodriguésia teve 
como origem o anseio em divulgar os diversos estudos de plantas e fungos que vêm sendo desenvolvidos no estado, 
assim como de consolidar o projeto “Flora do Espírito Santo”. Tais pesquisas vêm sendo realizadas por professores, 
pesquisadores, alunos de graduação e pós-graduação de instituições públicas e privadas sediadas no estado. Contudo, 
a participação expressiva neste volume de profissionais de instituições sediadas em de outros estados do Brasil foi 
igualmente marcante, evidenciando o grande interesse que a vegetação capixaba desperta na comunidade científica. 

O conteúdo deste volume compreende o tratamento florístico-taxonômico de 21 famílias, 60 gêneros e 
290 espécies de samambaias de angiospermas. As monografias apresentam descrições morfológicas e informações 
sobre 21 espécies endêmicas do estado, chaves de identificação e ilustrações dos táxons contemplados. Somam-se 
às floras, artigos de revisão que tratam de temas relacionados ao histórico e caracterização da vegetação do Espírito 
Santo, bem como às implicações da defaunação para a perda de espécies de plantas em paisagens fragmentadas, 
um cenário infelizmente comum no estado cuja economia é historicamente sustentada pela atividade agropecuária. 
Flórulas e listagens de espécies, realizadas pela primeira vez para Parques Estaduais e Áreas de Proteção Ambiental 
do Espírito Santo, fornecem subsídios à gestão dessas unidades de conservação. O conteúdo do volume reúne, ainda, 
a descrição de novas espécies para a ciência e de novos registros para o estado.

Gostaríamos de ressaltar nossos sinceros agradecimentos ao corpo editorial da Rodriguésia que fizeram esse 
volume se tornar uma realidade, especialmente à talentosa e atenciosa equipe de produção editorial composta por 
Simone Bittencourt, Carla Molinari e Fernando Schulz, sem a qual esse volume não teria se materializado. Expressamos 
nossos sinceros agradecimentos também aos editores de área e revisores que doaram seu tempo e conhecimento 
para contribuir decisivamente com a qualidade dos trabalhos aqui apresentados.

O volume especial “Flora do Espírito Santo” divulga trabalhos realizados em áreas pouco estudadas da 
Floresta Atlântica, ampliando o conhecimento sobre a riqueza de plantas e fungos deste bioma altamente ameaçado. 
Entretanto, o trabalho não se encerra aqui e esperamos que os artigos publicados neste volume despertem ainda 
mais o interesse para a realização de novos estudos em território capixaba.
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