
EDITORIAL

Alguns anos atrás o Jardim Botânico estabeleceu como prioridade institucional
a condução da Rodriguésia a um nível de excelência no cenário da Botânica nacional.
Tal idéia nasceu em seu corpo de pesquisadores e foi abraçada por todos setores da
instituição. Na época criou-se o corpo editorial e foram assegurados recursos financeiros
para impressão e provida a infra-estrutura humana e material, além de medidas para
ampliar a distribuição e visibilidade da revista. A isso se somou a projeção de publicação
de três números por ano em 2005 e 2006 e a passagem para periodicidade trimestral a
partir de 2007. Neste sentido, é com satisfação que apresentamos este número como o
primeiro de quatro que serão publicados este ano. Este fascículo é composto por quinze
artigos, com destaque para a diversidade de temas e enfoques, com contribuições oriundas
da Costa Rica, Cuba e Venezuela, além de vários estados brasileiros. Também são publicados
artigos longos, oriundos de teses e dissertações, reafirmando o papel da Rodriguésia como
veículo para difusão deste tipo de produção.

Para o ano de 2007, está programada a publicação de mais um fascículo regular e
dois temáticos, um dando continuidade ao projeto de publicação da Flora da Reserva Ducke
e o outro contendo estudos sobre Leguminosae. Devido ao recebimento de um volume
expressivo de trabalhos com alta qualidade, em resposta ao convite aberto lançado em 2005,
um segundo número referente à família será publicado.

No início deste ano tivemos renovação de parte do corpo editorial, com a chegada
das professoras Francisca Araújo (Universidade Federal do Ceará) e Maria das Graças Sajo
(Universidade Estadual Paulista – Rio Claro) para as editorias-de-área de ecologia e anatomia,
respectivamente, bem como a incorporação de mais um editor-assistente, a pesquisadora
Daniela Zappi do Royal Botanic Gardens, Kew. Gostaríamos de agradecer publicamente
a pronta aceitação das colegas e desejar as boas-vindas. Do mesmo modo, expressamos
os nossos profundos agradecimentos aos colegas Márcia de Fátima Inácio Freire (JBRJ) e
Ricardo Cardoso Vieira (UFRJ) pelo excelente trabalho que realizaram ao longo do período
que foram editores-de-área.

Por último, neste número apresentamos o novo projeto gráfico da capa da revista,
o qual foi desenvolvido a partir da visita à capa dos primeiros números da Rodriguésia,
lançado na década de 1930 que representa a ilustração da carnaúba (Copernicia prunifera
(Mill.) H. E. Moore).
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