
Editorial

O primeiro número da Rodriguésia em 2012 é especialmente dedicado aos desafios e avanços para 

atualização taxonômica de fanerógamas, seguindo a visão de especialistas do Brasil e do exterior. 

Os trabalhos aqui apresentados versam sobre importantes grupos de plantas superiores, alguns de ampla 

distribuição no Brasil. Tratam tanto do ponto de vista taxonômico (abordando famílias como Apocynaceae, 

Burseraceae, Eriocaulaceae, Euphorbiaceae, Lamiaceae, Melastomataceae, Poaceae e Rubiaceae; tribo: Hippomaneae, 

e gênero: Pera), quanto fornecendo subsídios para a identificação de Leguminosae (plântulas) e de uma flora 

regional (via chave interativa), além de comparar as listas vermelhas da flora do Brasil, enfatizando Asteraceae, 

e avaliar riscos de extinção de espécies de Combretaceae. Visando a liberdade para o pleno desenvolvimento 

de idéias relativas ao grupo em que são especialistas, permitiu-se excepcionalmente aos colaboradores, uso de 

formatação não usual da revista.

Acredita-se que esta publicação seja uma estratégia ideal para gerar mais atenção sobre um tema, cuja 

importância não deixa rastro de dúvida: a carência de taxonomistas, no Brasil e no exterior, frente à necessidade 

de caracterizar a megadiversidade da flora neotropical. Isto não é uma novidade para os botânicos de um modo 

geral, uma vez que tem sido assunto tanto de Congressos quanto de reuniões ou conversas informais entre 

pesquisadores e instituições de pesquisa, ensino e fomento. 

Os taxonomistas brasileiros estão rareando, e isto não é difícil de constatar, mesmo diante dos incentivos 

que, verdade se admita, agências como CNPq e CAPES vêm concedendo a essa área da Botânica. Até mesmo 

alunos promissores, que chegam a defender teses laureadas, não raramente optam por outras especialidades ou 

dedicam-se exclusivamente ao ensino, mesmo que se admitam como botânicos. Com a importância crescente da 

sistemática molecular, talvez esqueçamos que o estudo de nossa flora não requer apenas metodologias/ferramentas 

sofisticadas, havendo ainda larga necessidade de taxonomia clássica. Há muitos grupos (famílias e/ou gêneros) 

de fanerógamas que permanecem como que abandonados ou pouco estudados merecendo, portanto, especial 

atenção, como Connaraceae, Flacourtiaceae, Nyctaginaceae, Olacaeae, Polygonaceae, Rhamnaceae, Sabiaceae, 

Hevea, Manihot, Vismia, Heliconia, Coccoloba, Ischnosiphon, entre outros. Trata-se, portanto, do balanço entre 

o que é importante para o conhecimento básico da flora e os meios modernos capazes de lançar novo olhar 

sobre nossas publicações. 

Acredita-se que veicular os trabalhos mencionados acima em uma revista de ampla circulação como 

Rodriguésia, de uma instituição tradicionalmente ligada ao estudo da nossa flora por mais de um século, seja uma 

contribuição relevante para estimular nossa taxonomia.  



O cenário atual de desafios e avanços na taxonomia de plantas brasileiras vem sendo construído, ao longo 

dos anos, pelos estudos desenvolvidos no passado e, entre  estes destacam-se os de Graziela Maciel Barroso.  

Em 11 de abril de 2012, Dona Graziela (assim permitia ser chamada) completaria 100 anos e a pesquisa 

taxonômica foi atividade marcante em sua vida. A relevância do conhecimento sobre a flora sempre foi destaque 

em seus ensinamentos, como passo inicial e imprescindível aos estudos multidisciplinares. Todo o conhecimento 

adquirido e transmitido por Graziela Barroso consolidou-se em uma escola de taxonomia que formou muitos dos 

atuais professores e pesquisadores, que hoje atuam nos diferentes centros de ensino e pesquisa do país. 

 E com este volume, presta-se homenagem ao centenário da inesquecível mestra Dra. Graziela Maciel 

Barroso, que tanto contribuiu para a formação de novos pesquisadores na área, e sempre enfatizava o valor e a 

necessidade de um investimento em taxonomia no Brasil.

Aproveita-se a oportunidade para agradecer à Karen De Toni, então Editora-Chefe, por ter acolhido tão 

bem esta proposta, como também a toda editoria e corpo técnico da Rodriguésia, pela colaboração incessante 

durante o processo editorial dos manuscritos.
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