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Caros leitores,

 Estamos iniciando mais um volume da Revista 
Brasileira de Farmacognosia. Como de outras vezes, 
partindo para uma nova proposta gráfi ca que exprime a 
relação da Sociedade Brasileira de Farmacognosia com o 
meio ambiente e a rica biodiversidade brasileira. Este ano 
daremos início a uma nova política de preocupação com a 
preservação ambiental, passando a usar em todas as nossas 
revistas, correspondências e material de expediente, 
exclusivamente papel 100% reciclado. Será a primeira 
revista científi ca da coleção SCIELO a ser impressa com 
essa preocupação. Esperamos que a nossa iniciativa leve 
outras revistas nacionais e até mesmo internacionais 
a seguirem a nossa linha de pensamento em relação à 
natureza. É sabido que cada 50 quilos de papel usado e 
transformados em papel novo evita o corte de uma árvore 
ou ainda, que cada tonelada de papel reciclado evitou a 
derrubada de 20 árvores.
 A Sociedade Brasileira de Farmacognosia lança, 
portanto, uma campanha entre todos os seus membros 
e leitores da Revista Brasileira de Farmacognosia no 
sentido de criar ou reforçar a preocupação de todos com o 
meio ambiente e com a nossa biodiversidade.
 Uma outra novidade a partir deste ano é que, 
de agora em diante, o site da Sociedade Brasileira de 
Farmacognosia (http://www.sbfgnosia.org.br) passa 
a seguir, anualmente, a proposta gráfi ca da Revista 
Brasileira de Farmacognosia, ou seja, passa a ter uma 
feição visual que acompanha a do seu volume corrente. 
Acreditamos que este fato fortalecerá ainda mais o elo de 
ligação entre a Sociedade, seus sócios e a nossa revista.
 Esperamos que neste novo ano e nova etapa 
possamos continuar contando com o apoio e a colaboração 
de todos que têm nos ajudado desde que assumimos a 
Sociedade e a Revista Brasileira de Farmacognosia. É 
muito importante salientar que, sem esse apoio, nada 
poderia ter sido realizado. Reiteramos o nosso sincero 
agradecimento.
 Também se faz necessário registrar nesse 
momento que a procura da revista por parte de autores 
tanto brasileiros como estrangeiros tem crescido muito nos 
últimos anos. Existe agora a necessidade de compreensão 
por parte dos autores pelo aumento no prazo entre 
submissão e publicação dos seus trabalhos. Esperamos 
que isso não seja um fator que desestimule a procura pela 
nossa Revista. Estamos fazendo tudo o que está ao nosso 
alcance para que esse prazo seja o mais breve possível. 
Trabalharemos no sentido de emitir um suplemento 
para o volume 18, no intuito de diminuir a longa lista 
de espera, divulgando, dentro de um prazo razoável, os 
valiosos trabalhos científi cos de nossos autores.

Os Editores

Dear readers,

 We are starting on one more volume of the Brazilian 
Journal of Pharmacognosy. As other times, launching a 
new graph proposal that expresses the relationship of the 
Brazilian Society of Pharmacognosy with the environment 
and the rich Brazilian biodiversity. This year we will lead 
off a new politics concerning the environmental preservation, 
using in all our journals, correspondences and fi le material, 
exclusively 100% recycled paper. It will be the fi rst scientifi c 
journal of the collection SCIELO to be printed with that 
concern. We hope that our initiative lead other national 
and even international journals to follow our thought line 
in relation to the nature. It is known that each 50 kilos of 
used paper and transformed into new paper avoids the cut 
of a tree or still, that each ton of recycled paper avoided the 
dropping of 20 trees.
 The Brazilian Society of Pharmacognosy launchs, 
therefore, a campaign among all its members and the readers 
of the Brazilian Journal of Pharmacognosy aiming at creating 
or reinforcing the worry of all with the environment and with 
our biodiversity.
 Another innovation for this year is that, from 
now on, the site of the Brazilian Society of Pharmacognosy 
(http://www.sbfgnosia.org.br) will follow the graph proposal 
of the Brazilian Journal of Pharmacognosy annually, in 
other words, it will present a visual feature that accompanies 
the one of its current volume. We believe that this fact will 
strengthen much more the link among the Society, its members 
and our journal.
 We hope that in this new year and new stage we can 
continue counting on the support and collaboration of all 
that have been helping us since we assumed the Society and 
the Brazilian Journal of Pharmacognosy. It is very important 
to point out that, without that support, nothing would have 
been accomplished. We reiterate our sincere gratefulness.
 It is also necessary to register in this moment 
that the search for the journal by the Brazilian and foreign 
authors has been growing a lot in the last years. There is now 
the need of the authors’ understanding due to the increase in 
the period between the submission and publication of their 
works. We hope that it is not a factor to discourage the search 
for our Journal. We are doing our best to make that period 
to be the briefest possible. We will work aiming at emitting a 
supplement for the volume 18, with the objective of reducing 
the long wait list, publishing, in a reasonable period, our 
authors’ valuable scientifi c works.
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