
EDITORIAL 

Prezados Colegas Botânicos, 

Com este fascículo, estamos encerando o volume 13 de ACTA BOTANICA BRASILICA, assim 
como a presente gestão desses Editor-Chefe e Editor-Chefe Substituto, que atuaram de 1997 a 1999. 
Algumas boas coisas aconteceram, valendo a pena recapitular as mais relevantes: 

1. conseguimos colocar a Revista absolutamente em dia, ou seja, cumprir até com alguma 
antecedência, os prazos de fechamento dos fascículos, conforme constam em capa; 

2. passamos a publicar três fascículos ao ano (a partir de 1998), ao invés dos dois de até então; 
3. modificamos o lay out da revista, passando-a para área maior, com apresentação em coluna 

dupla e em papel couché; 
4. distribuímos (e, portanto, divulgamos) a revista para cerca de 200 entidades (Institutos de 

Pesquisa e Universidades) nacionais (140) e estrangeiras (40) com áreas de atuação (ou 
interfaces) em Botânica, que receberam volumes anteriores da ACTA BOTANICA 
BRASILICA, a título de doação; 

5. publicamos um Suplemento relativo ao fascículo 12(3). 1998, com 181 páginas e 17 artigos,. 
sendo estes oriundos de trabalhos apresentados no 49" Congresso Nacional de Botânica, 
acontecido em Salvador, BA, em 1998; 

6. conseguimos interessar os colegas botânicos no sentido de enviar seus artigos para a nossa 
Revista, aumentando significativamente o número de artigos submetidos à publicação em 
ACTA BOTANICA BRASILICA, o que vem garantindo não só a manutenção da periodicidade 
atingida, como também a seleção adequada dos artigos aprovados, o que acabou por refletir 
na melhoria da qualidade científica do periódico. 

É importante que, mais uma vez, se saliente que todas essas conquistas aconteceram também 
porque a equipe que nos cerca, representada pelos Editores de Área e pelos Assessores Científicos, 
participou de modo ativo, integrado e,responsável, agilizando ao máximo os trâmites em suas diferentes 
etapas, sem abrir mão da qualidade que a revista vem conquistando. 

Assim, só nos resta agradecer aos Colegas a confiança com que nos têm distinguido, além de 
lembrá-los que fazemos questão de compartilhar com todos as conquistas que alcançamos. 

Sandra Farto Botelho Trufem 
Editor-Chefe 1997-1999 

ACTA BOTANICA BRASILICA 

Atenciosamente 

Jefferson Prado 
Editor-Chefe Substituto 1997-1999 
ACTA BOTANICA BRASILICA 

São Paulo, novembro de 1999 


