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A Rodriguésia – Revista do Jardim Botânico do Rio de Janeiro apresenta aqui seu primeiro fascículo de 2010.

Esta publicação contempla um momento valioso: a Rodriguésia completa agora 75 anos de existência.

Um aniversário que merece novidades. A primeira acontece pela criatividade e excelência de nosso Corpo

Técnico. Uma nova formatação da revista é aqui apresentada; mantendo a idéia da carnaúba como marca da

Revista. Buscamos uma evolução capaz de gerar pronta identidade visual a nossos manuscritos. Na capa, fazemos

referência à Carnaúba, ao mesmo tempo que os trabalhos publicados ganham pronta visibilidade pela citação na

contra-capa. Acreditamos que assim a mudança na aparência final dará maior visibilidade às publicações da Rodriguésia.

A segunda e muito importante novidade é a adoção de um sistema eletrônico de editoração de revistas –

o SEER, o qual é distribuído gratuitamente através de uma inovadora iniciativa do IBICT. Após poucos meses do

início da utilização deste sistema, podemos afirmar que o mesmo reduz drasticamente o período de avaliação

dos manuscritos, como também dá ao corpo técnico da revista maior confiabilidade no processo editorial.

Em terceiro lugar citamos a afiliação da Rodriguésia à Associação Brasileira de Editores Científicos –

ABEC. Esta afiliação proporcionou a instrumentalização do Corpo Editorial da Revista e também de sua equipe

de Corpo Técnico. Através da participação em cursos e seminários específicos, é possível o contato com

editores das mais diversas revistas nacionais voltadas para disseminação da informação científica, independente

da área de especialização. Isso significa aprender como outros editores encaram e solucionam problemas e

desafios durante a jornada editorial.

Com estas inovações ficamos mais próximos aos padrões internacionais de editoração, garantindo maior

visibilidade da Revista na comunidade científica.

Entretanto, há ainda um último presente. Em se tratando da Rodriguésia, nada mais adequado do que

comemorar esta data com uma publicação de valor. Apresentamos um fascículo especial dedicado à divulgação

de dados inéditos que auxiliaram na confecção da Lista de Espécies da Flora do Brasil, um importante marco

para a conservação de nossa flora.

Publicar trabalhos descritivos em qualquer área da botânica, sem a mínima tentativa de contextualização,

é hoje muito difícil mesmo no cenário nacional. Isso porque, tal como autores e pesquisadores, as revistas

científicas também sofrem pressão para elevar seus índices de citação e indexação. Como conseqüência, as

revistas evitam trabalhos descritivos, por serem potencialmente pouco citados. É uma estranha medição de

forças, onde a pesquisa descritiva e as revistas cientificas disputam, embora estejam aparentemente do mesmo

lado! Assim, independente de quem tiver mais força, ninguém sai vencedor. Quem precisa vencer é o conhecimento

e o maior alcance da ciência, para que ambos possam ajudar na conservação de nossas plantas.

Por isso a Rodriguésia tenta promover algo capaz de nos levar para além de uma descrição sucinta e justificável

apenas per se. Isso foi parcialmente alcançado em diversos trabalhos deste fascículo, onde são fornecidas informações

sobre estados de conservação, distribuição, fenologia, etc. Mas podemos ir além, estimulando que os autores

discutam mais seus dados, experimentando-os com aspectos complementares como evolução, biogeografia,

conservação e genética. Assim as informações descritivas têm mais força e embasamento; as revistas podem

publicá-las sem receios e a Ciência Botânica se expande. Além de aprendermos novas ferramentas, também

poderemos com isso unir autores de diferentes especialidades, em publicações inovadoras.

Este número foi editorado por mãos em diferentes instituições brasileiras, um exemplo de união.

Agradecemos aos pesquisadores Dr. José Fernando Baumgratz (JBRJ/RJ) e Dr. Jefferson Prado (IBT/SP) por

aceitar este desafio, bem como aos inúmeros revisores anônimos, que contribuíram assim, inestimavelmente,

para a elaboração deste número especial.

André Mantovani

Editor-assistente – Rodriguésia
Karen L.G. De Toni

Editora-chefe – Rodriguésia
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Em maio de 2010 o Ministério do Meio Ambiente (MMA) lança oficialmente, em versão eletrônica, a

Lista das Espécies da Flora do Brasil, sob a coordenação do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de

Janeiro (JBRJ) e através do Centro Nacional de Conservação da Flora (CNCFlora). Nessa oportunidade, a

revista Rodriguésia dedica esse número à publicação de 20 artigos e uma nota científica que abordam descrições

de espécies novas e atualizações nomenclaturais de vários nomes de organismos da flora brasileira, com vistas

à publicação de um livro sobre a referida lista. O esforço conjunto de botânicos brasileiros e estrangeiros na

elaboração dessa lista representa uma importante contribuição ao conhecimento da riqueza dos ecossistemas

brasileiros e consolida uma expressiva base de dados sobre plantas, fungos e algas de abrangência nacional.

A Lista de Espécies da Flora do Brasil, disponível em <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2010>, registra a

ocorrência de mais de 41.000 espécies de plantas, fungos e algas, cujos nomes foram atestados por mais de

400 especialistas. Os temas tratados nos artigos desse volume e que abrangem todo o território nacional e

todos os domínios fitogeográficos do país (Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Pampas),

contemplam a descrição de 39 espécies novas de plantas e fungos, 34 novas combinações, 20 novos sinônimos

e 26 tipificações, além de restabelecimento de binômios, mudanças de status e reconhecimento de nomes

supérfluos. Esses dados referem-se a 14 famílias de angiospermas, uma de samambaia e uma de fungo.

O Brasil abriga cerca de 10% de toda a diversidade biológica vegetal no mundo e o esforço para a

compilação da referida lista revelou o quanto ainda se tem para conhecer sobre a flora do país, tanto de áreas

localizadas próximas a centros urbanos, relativamente mais bem exploradas, quanto de outras mais interioranas

e de difícil acesso.

A disputa entre o avanço do conhecimento e a destruição dos ecossistemas ainda tem se mostrado muito

desigual. No Brasil, é notória a perda considerável de hábitats frente ao avanço desordenado de áreas urbanas

e rurais, de atividades agropastoris, desmatamentos irregulares, exploração ilegal de madeira, entre outros.

Nesse descompasso, há grande perda de biodiversidade, sem que espécies tenham sido documentadas ou mesmo

descritas para a ciência. São necessários mais investimentos em pesquisas científicas para se promover novos

avanços nos estudos taxonômicos e inventários florísticos. Essas ações não só fortalecerão as coleções de herbários,

que documentam a riqueza de espécies e se constituem em ferramentas básicas para se elaborar listagens florísticas,

como possibilitarão estabelecer parcerias e ações interdisciplinares eficazes e formar novos recursos humanos

especializados e capacitados para vencer essa luta muito díspar.

Este ano de 2010 também é o ano comemorativo da biodiversidade. A conservação da diversidade biológica

tem sido um tema prioritário em agendas científicas e políticas no mundo todo, principalmente entre os países

signatários da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB). Este tema tem se tornado cada vez mais frequente

nas discussões políticas do país, com foco especial em potencial de recursos genéticos, inventários florísticos,

conservação de espécies ameaçadas, estudos de monitoramento e áreas prioritárias para conservação.

Os estudos em biodiversidade têm crescido consideravelmente, frente ao apelo constante da comunidade

mundial pela conservação da diversidade biológica, principalmente em relação às espécies ameaçadas de extinção.

Nesse contexto, os artigos apresentados nesse volume constituem importantes produtos científicos dos especialistas

para a divulgação atualizada da lista das espécies da flora brasileira, uma prioridade governamental para o

conhecimento e conservação da biodiversidade. Essas informações inéditas são frutos de vários anos de pesquisas

e investigações, que encontraram novos dados não só na natureza, mas também armazenados em inúmeras

coleções de herbários. Certamente, esses dados representam uma pequena parcela do conhecimento que se tem

guardado nesses acervos, pois muitos outros ainda precisam de confirmação ou mesmo de novas buscas na

natureza ou em acervos de herbários, nacionais e do exterior, para serem publicados.

Os resultados apresentados mostram que a descoberta e a divulgação do conhecimento precisam estar em

um compasso harmonioso e eficiente para a atualização da ciência. A dedicação permanente no estudo de

floras certamente possibilitará outras publicações acerca de novas informações sobre a diversidade biológica no



Brasil. E essas publicações precisam ser efetivas e rápidas, pois podem contribuir na indicação de áreas prioritárias

para conservação, bem como para o entendimento de alterações de hábitats e em padrões naturais da diversidade

biológica quando associado a fatores abióticos e edáficos.

A dedicação dos especialistas na busca de novos conhecimentos ou mesmo na atualização de dados

divulgados há mais de cem anos, é um trabalho diário e constante. O prosseguimento desse trabalho representa

uma importante estratégia para que a Lista de Espécies da Flora do Brasil seja continuamente atualizada e

aprimorada. Desse modo, estimular a realização de programas consistentes e contínuos para a formação de

especialistas fortalecerá a ciência brasileira e mundial em benefício da sociedade e cujos herdeiros serão as

próximas gerações.

José Fernando A. Baumgratz

Editor do número

Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro - RJ - Brasil

Jefferson Prado

Editor do número

Instituto de Botânica

São Paulo - SP - Brasil
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Novos táxons e combinações em Viguiera (Asteraceae-Heliantheae)
New taxa and combinations in Viguiera (Asteraceae-Heliantheae)
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New species of Sloanea (Elaeocarpaceae) from the Brazilian Cerrado
New species of  Sloanea (Elaeocarpaceae) from the Brazilian Cerrado

Daniela Sampaio & Vinicius Castro Souza

Oxypetalum laciniatum, uma espécie nova de Asclepiadoideae (Apocynaceae) do sul da Bahia, Brasil
Oxypetalum laciniatum, a new species of Asclepiadoideae (Apocynaceae) from southern Bahia, Brazil)

Alessandro Rapini & Maria Ana Farinaccio

Miscellaneous new species of Brazilian Bromeliaceae
Miscelânea de novas espécies brasileiras de Bromeliaceae
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& André Paviotti Fontana

Uma espécie nova de Anthurium Schott (Araceae), endêmica na Serra da Bocaina,
município de Bananal, São Paulo, Brasil
A new species of  Anthurium Schott (Araceae), endemic  to Serra da Bocaina,
Bananal municipality, São Paulo, Brazil

Eduardo Luís Martins Catharino & Marcus A. Nadruz Coelho

A new species and notes on Baccharis sect. Caulopterae (Asteraceae) from Brazil
Uma nova espécie e notas sobre Baccharis L. sect.  Caulopterae DC. (Asteraceae) no Brasil

Angelo Alberto Schneider, Gustavo Heiden & Ilsi Iob Boldrini

Uma nova espécie de Pera (Peraceae) endêmica de Manaus, Amazonas, Brasil
A new species of  Pera (Peraceae) endemic to Manaus, Amazonas, Brazil

Narcísio Costa Bigio & Ricardo de S. Secco

Cinco novas espécies de Xyris (Xyridaceae) da Serra do Cipó, Minas Gerais, Brasil
Five new species of  Xyris (Xyridaceae) from Serra do Cipó, Minas Gerais, Brazil

Maria das Graças Lapa Wanderley

Rauvolfia anomala, uma nova espécie de Apocynaceae da Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, Brasil
Rauvolfia anomala, a new species of Apocynaceae from Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, Brazil

Alessandro Rapini, Ingrid Koch & André Olmos Simões

A new species of Lepidaploa  (Vernonieae - Asteraceae) from Southeastern Brazil
Uma nova espécie de Lepidaploa (Cass.) Cass. (Vernonieae - Asteraceae) do Sudeste do Brasil

Aristônio M. Teles, Marcos Sobral & Jimi N. Nakajima
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Diderma albo-columella (Myxomycetes), a new species in the Brazilian Atlantic Forest 
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