
APRESENTAf;AO 

o Congresso Nacional de BotAnic a e uma promo<;ao da Sociedade BotAnica do Bra
sil (SBB), que a cada ana permite 0 encontro de pesquisadores brasileiros e estrangeiros 
dessa area da Ciemcia. A SBB foi fundada em 1950 na cidade do Rio de Janeiro e, desde a 
sua funda<;ao, a cad a ana realiza 0 Congresso Nacional em algum Estado da Federa<;ao. 
o evento possibilita a todos os seus participantes 0 conhecimento das ultimas pesqulsas 
em desenvolvimento, em BotAnica e, associado a isso, da oportunidade a todos, de visita
rem diferentes ecossistemas representados nas varias regi6es do pars. 

o XXXVIII Congresso Nacional realizou-se na Universidade de Sao Paulo (USP), de 
25 a 30 de janeiro de 1987. 

A sessao de abertura aconteceu no Palacio dos Bandeirantes, tendo sido a mesa 
presidida pelo Excelentissimo Governador de Sao Paulo, Prof. Dr. Andre Franco Montoro, 
com a presen<;a do Magnifico Reitor da USP, Prof. Dr. Jose Goldemberg, da Presidente do 
Congresso, Profa. Ora. Nanuza Luiza de Menezes e do Presidente da SBB, Prof. Dr. Al
fredo Gui Ferreira. 

Com a participa<;ao de mais de 1300 congressistas, muitas atividades foram desen
volvidas, entre outras a apresenta<;ao de 451 comunica<;6es distribuidas em 45 sess6es 
tecnicas. 

Alem das sess6es tecnicas, muitos temas polemicos foram discutidos em 20 ses
s6es especiais (simp6sios, "work-shops", col6quios, encontros) que permitiram um apri
moramento do conhecimento cientifico ou despertaram 0 interesse dos participantes para 
problemas nacionais que envolvem a flora, a fauna e a popula<;ao brasileira. Foram tam
bem proferidas palestras por eminentes cientistas da area BotAnica ou de areas afins. 

Visando 0 aprimoramento da forma<;ao dos jovens iniciantes nas pesquisas botAni
cas, foram oferecidos 13 mini-cursos durante 0 Congresso, um curso de especializa<;ao 
pre-Congresso e 3 cursos de p6s-gradua<;ao p6s-Congresso. 

Chama-se a aten<;ao para a realiza<;ao da reuniao do Comite Organizador da Flora 
Neotr6pica e excursao do grupo ao Itatiaia, como uma atividade pre-Congresso. 

Ap6s 0 Congresso, foram realizadas tres excurs6es: uma a IIha do Cardoso (Mata 
atlantica, restinga, duna e mangue), outra a Serra do Cip6 (campo rupestre) e a ultima a 
Campos do Jordao (campos de altitude, mata). 

Com a entrega dos Anais do XXXVIII Congresso Nacional, acredita-se ter cumprido 
com 0 que havia sido proposto durante a Assembleia Geral do XXXVI Congresso, em Cu
ritiba. 

Sao Paulo, 20 de janeiro de 1988. 

Nanuza Luiza de Menezes 
Presidente do Congresso 


