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Em 1999, por ocasião do 7º Congresso Brasileiro de Limnologia realizado em
Florianópolis, SC, assumi a função de Editor-Chefe da revista oficial da Sociedade
Brasileira de Limnologia, em substituição ao editor anterior, Carlos Eduardo de Mattos
Bicudo. Nestes 10 anos, foram publicados 11 volumes, 33 números nos quais foram
incluídos 341 artigos científicos, com média anual/volume de 31 trabalhos e
média/número de 10,3 trabalhos. Inicialmente (de 1999 a 2001), dois números da revista
eram publicados anualmente; número que aumentou para três em 2002 e 2003 e passou
a ser quatro, a partir de 2004 até o presente ano. Até o número 3 volume 20 de 2008
eram publicados 10 artigos/número e a partir do número seguinte (20(4), 2008),
aumentou para 13 artigos. Isto reduziu grandemente o tempo de “espera” entre a
aprovação e a efetiva publicação do artigo. Na Figura 1, podemos verificar a variação
no número total de artigos submetidos anualmente.

Figura 1
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A diminuição em 2002 deveu-se à obrigatoriedade da submissão de artigos em inglês a
partir daquele ano. No 8º Congresso Brasileiro de Limnologia realizado em 2001 em
Juiz de Fora – MG, tal medida tinha sido aprovada em Assembléia Geral dos Sócios.
Mas vemos que no ano seguinte (2003, Figura 1), uma “recuperação” substancial, isto
é, um aumento na submissão de trabalhos agora redigidos em inglês ocorreu.

Na Figura 2, podemos comparar o número total de artigos submetidos em cada

Figura 2

ano (em azul) e a porcentagem de artigos aprovados (em vermelho), em relação ao total
anual submetido. O maior número de artigos recebidos pelo editor foi no ano de 2008 e,
praticamente 3/4 do número total de artigos submetidos é aprovado para publicação
(Figura 2). Como foi possível a publicação de todos esses números de nossa revista?
Inicialmente (de 1999 a 2001), os recursos financeiros eram exclusivamente da SBL.
Mas, a escassez de “entradas” e os custos crescentes obrigaram a Diretoria da SBL e o
editor da ACTA em solicitar aos autores uma contribuição para a publicação
(equivalente a R$ 30,00/página impressa), além do financiamento parcial pela SBL.
Esta contribuição foi reduzida para R$ 20,00/página impressa no período de 2004 a
2007. Neste último ano (2007), uma solicitação de auxílio à publicação recebeu
aprovação do CNPq e além de recursos próprios da SBL, permitiu a publicação sem
maiores transtornos. Em 2008 e 2009, a contribuição dos autores não foi mais
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necessária, visto os recursos da Sociedade e mais auxílios sucessivos aprovados pelo
CNPq.
Em 2002, já tinha sido feita uma tentativa de solicitação de auxílio (à
FAPESP), sem sucesso. O primeiro auxílio obtido do CNPq (R$ 12.000,00) foi cerca de
1/4 do total solicitado (R$ 49.000,00). Este total foi mantido nas solicitações dos 2 anos
seguintes (2007 e 2008), tendo sido aprovado R$ 49.000,00 e R$ 15.000,00
respectivamente. Em vista da carência de recursos no início de minha gestão, o serviço
de Editoração da revista foi o da Biblioteca do “Campus” de Botucatu da UNESP, que
cobrava somente da SBL, os custos exclusivos de material de consumo. Graças em parte
aos auxílios CNPq aprovados e ao crescente aumento da verba da SBL mudamos em
2008, o serviço de editoração para uma empresa profissional, a Cubomultimidia de São
Carlos, SP. Até 01 de janeiro de 2008 (portanto durante 8 anos) todo o procedimento de
análise dos manuscritos era feito através de correspondência, processo moroso pois
envolvia a redação e envio de cartas do editor para os autores e para os assessores. Em
relação à indexação, muito deve ser feito ainda. ACTA LIMNOLOGICA
BRASIIENSIA está indexada no serviço ASFA (Aquatic Sciences and Fisheries
Abstracts). Uma tentativa foi feita para o serviço SCIELO, sem êxito visto a revista não
preencher os requisitos mínimos preconizados, entre outros pelo número reduzido de
artigos publicados. Em agosto de 2009, apresentamos a candidatura da ACTA para
inserção no serviço SCOPUS. Estamos aguardando resposta (prevista para o final do
ano).
A gráfica TIPOMIC foi a responsável pela impressão de todos os números de
ACTA ao longo desses 10 anos.
Finalmente encerro aqui minha tarefa após longo período em que ganhei muita
experiência em lidar com o processo de publicação, conhecer o modo de agir dos
colegas, contribuir com a difusão do conhecimento em limnologia gerado no país. Esta
atividade me deu grande satisfação e agradeço a todos que colaboraram pelo êxito da
revista, autores, assessores, secretários, serviços de editoração e gráfica.

