
Editorial

Com prazer apresentamos o primeiro fascículo do
volume 23 de Acta Botanica Brasilica. Os marcantes
progressos da Botânica brasileira são refletidos na
crescente penetração de nosso periódico nos meios
científicos, no reconhecimento por importantes
indexadores e no apoio dos órgãos de fomento.

A maior demanda por parte de autores que nos
confiam os resultados de suas pesquisas para publicação,
com um manuscrito sendo submetido a cada dia, exige o
máximo do Corpo Editorial, dos Assessores e Equipe
Técnica. As limitações financeiras, humanas e estruturais,
fazem com que a demora na publicação de artigos aceitos
seja grande, o que não é do interesse de nenhuma das
partes envolvidas, com reflexos negativos sobre
indicadores importantes para a qualificação da Revista
e, com isso, dos artigos publicados.

Por outro lado, há necessidade absoluta de melhorar
os indicadores da Revista com artigos abrangentes e de
excelente qualidade. O espaço disponível nas nossas
páginas passa a ser cada vez mais precioso, com forte
competição entre trabalhos das diferentes áreas do
conhecimento botânico. É necessário buscar um equilíbrio
na proporção de artigos publicados de cada área e
também de artigos em língua portuguesa e inglesa e/ou
espanhola.

A publicação em Inglês tem sido uma recomendação
constante das agências de fomento e, mais recentemente,
do nosso Conselho Editorial. A publicação nesse idioma
aumenta o impacto da Revista na comunidade científica

internacional, com isso possibilitando maior número de
citações dos artigos publicados, fato importante tanto para
a Revista como também para os autores. Com isso,
torna-se extremamente complexo o processo de seleção
dos artigos que compõe cada fascículo, com vistas ao
atendimento dos interesses dos pesquisadores e às
exigências dos indexadores e das agências de fomento.

Visando trazer ao público, de maneira objetiva,
informações mais pontuais, estaremos publicando Notas
Científicas. Neste fascículo publicamos uma nova Seção
– a de Opinião. Estaremos, também, implantando a citação
de “links” para documentação adicional de artigos
(listagem ou catálogo de espécies, tabelas, dentre outros),
a serem disponibilizados eletronicamente.

Estamos envidando esforços para reduzir os prazos
de editoração e espera para publicação, processo que
já começou com a implantação da editoração eletrônica,
sendo que contamos com a compreensão de todos, tanto
dos autores na adequação dos trabalhos, como dos
assessores no processo de análise e emissão de
pareceres.

Nesta ocasião agradecemos aos Editores de Área
que encerram seus mandatos, pelo esforço e dedicação
com que atuaram, trabalhando inclusive além do prazo
originalmente previsto. Cumprimentamos os novos
Editores de Área, certos de que teremos um profícuo
trabalho em colaboração. Congratulamo-nos com todos
que, com sua generosa dedicação, promovem o
crescimento de Acta Botanica Brasilica.
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