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Carta do editor

Prezados,

Horticultura Brasileira alcança vocês novamente. Seguimos prestigiando o Ano Internacional da Biodiversidade em nossas 
capas. Neste número, nosso prezado Editor Associado, Prof. Antonio Teixeira do Amaral Júnior, comenta sobre a importância 
da conservação de germoplasma e, em conseqüência, da biodiversidade. A ilustração da capa, por sua vez, vem da pesquisadora 
Rosa Lia Barbieri, que, entre outras atribuições, tem trabalhado com afinco no tema.

Temos motivos para celebrar, e celebrar muito. Após dois anos de indexação internacional, estamos conhecendo o nosso 
primeiro Fator de Impacto no Journal of Citation Reports: 0,312. Embora módico, é um valor significativo se considerarmos 
que (1) é o nosso primeiro índice e (2) temos uma proporção muito alta do nosso conteúdo escrita em português e, portanto, 
de acesso restrito. É um valor superior ao que esperávamos e, com certeza, nos indica que a linha editorial escolhida para 
Horticultura Brasileira, baseada em relevância científica, transparência e responsabilidade editorial, está correta. Ao mesmo 
tempo, nos indica que ainda há um longo caminho a percorrer. Convido a todos a empreendermos juntos a jornada.

Ainda tratando do Fator de Impacto, tivemos várias consultas a respeito de um dos itens que mencionamos na Carta do 
Editor publicada no número anterior. Por isso, gostaria de reforçar que, de fato, “as citações de uma revista feitas nesta mesma 
revista são sim consideradas para o cálculo do Fator de Impacto. Em outras palavras, se um trabalho publicado em Horticultura 
Brasileira citar outro(s) trabalho(s) publicado(s) na própria revista, então este trabalho estará contribuindo para elevar o Fator 
de Impacto de Horticultura Brasileira”.

Por fim, gostaria de afirmar que Horticultura Brasileira não comenta, sob hipótese alguma, críticas anônimas. As críticas 
legítimas, por outro lado, são necessárias, muito bem vindas e vistas por nós, sempre, como uma contribuição preciosa à 
revista.

Até o próximo número,

Paulo Melo, editor-chefe
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Editor's letter

Dearest,

Horticultura Brasileira is here again. Our cover is once more committed to the International Year of Biodiversity. In this 
issue, our dear Associate Editor, Prof. Antonio Amaral Júnior, comments on the importance of the conservation of germplasm, 
and thus, of biodiversity. The image on the cover comes from Dr. Rosa Lia Barbieri, who, among several other responsibilities, 
has been working hard on the theme.

We have reasons to celebrate. And to celebrate a lot! After two years of international indexing, we finally knew our first 
Impact Factor at the Journal of Citation Reports: 0.312. Although moderate, it is significant when we consider that (1) it is our 
very first figure and (2) a high ratio of our articles are written in Portuguese and therefore not fully available to everybody. 
The Impact Factor is above our expectations, which surely indicates that the editorial policy we adopted, based on scientific 
relevance, transparency and editorial responsibility, is correct. At the same time, the Impact Factor indicates that there is still 
a long way to go. Join us in this journey!

Still talking about the Impact Factor, we received some messages asking about a statement we made at the Editor´s Letter 
published at the previous issue. Hence, I would like to reinforce that indeed "citations from a journal in the same journal do 
count for the impact factor. In other words, when a paper published in Horticultura Brasileira cites other(s) paper(s) published 
in Horticultura Brasileira, then the paper is contributing to increase Horticultura Brasileira´s Impact Factor".

Finally, I would like to affirm that Horticultura Brasileira, under no circumstances, makes any comments about anonymous 
criticism. On the other hand, true criticism is necessary, very welcome and received always as a precious contribution to the 
journal. 

See you in our next issue,

Paulo Melo, editor-in-chief


