Editorial
O Journal of the Brazilian Chemical Society (JBCS)
inicia o seu 15o ano embalado. Já em meados do ano
passado,1 recebemos a ótima notícia de que o JBCS se
tornou a primeira revista científica editada na América
Latina a ter o fator de impacto, medido pelo Institute for
Scientific Information, superior a 1. Na verdade, isto
confirmou o que já observávamos : que o JBCS cada vez
mais ampliava seu alcance e impacto, divulgando trabalhos
científicos com o mesmo nível de outras revistas científicas
mais estabelecidas. Analisando as estatísticas do JBCS em
2003, vemos mais avanços: foram publicados mais artigos
(aumento de cerca de 10%), com muito mais páginas (em
torno de 20% a mais que em 2002) - um reflexo da
publicação de mais artigos de revisão, em sua maioria
associados aos números especiais publicados durante o ano.
Houve um aumento bastante significativo no número de
artigos submetidos em 2003 com relação ao ano de 2002
(mais de 20%), confirmando a procura cada vez maior de
autores para divulgar seus resultados de pesquisa no JBCS.
Continuamos com uma boa participação de pesquisadores
do exterior tanto como autores (cerca de 20% dos trabalhos
publicados em 2003), quanto como assessores (20% dos
assessores consultados durante o ano). No caso de autores
do exterior, observamos uma parcela significativa de artigos
submetidos sem a participação de co-autores brasileiros,
como reflexo do reconhecimento da revista, principalmente
em outros países em desenvolvimento. A consulta a
assessores estrangeiros tem sido uma política da revista,
com reflexos que avaliamos como positivos, e vem
garantindo que a qualidade dos artigos publicados seja a
mesma observada em outras revistas internacionais.
Olhando para o futuro, é previsível que o JBCS deva
apresentar um período de estabilização. Entretanto, a
análise das estatísticas mais recentes indica que isto ainda
está longe, e que há muito espaço para crescimento da
revista, tanto em termos quantitativos como qualitativos, o
que só reflete a qualidade da pesquisa em Química e áreas
afins realizada no país, e o engajamento da nossa comunidade Química com a revista.
Aproveitando o 15o aniversário da revista, este número
apresenta pequenas modificações em seu visual – uma
tentativa de modernizá-lo, sem perder como referência o

padrão que já se tornou conhecido. O site do JBCS também
está de visual novo, com pequenas modificações em seu
desenho a fim de facilitar a navegação e a consulta à coleção
completa do JBCS, bem como aos artigos em vias de
publicação. Aliado a isto, e como principal novidade no
site da revista, os visitantes vão poder conhecer o sistema
de submissão e acompanhamento eletrônico de manuscritos, que já se encontra em pleno funcionamento desde o
início de 2004. Este era um anseio antigo de toda a
comunidade, e segue a tendência das principais revistas
científicas internacionais. O nosso sistema, embora com
características semelhantes aos de outras revistas, foi
totalmente desenvolvido dentro da Sociedade Brasileira de
Química. Ele permite a completa submissão eletrônica de
manuscritos em seus diversos estágios, sua revisão on-line
pelos assessores e editores, e o acompanhamento da sua
tramitação pelos autores. Todos os esforços foram dirigidos
para facilitar o processo, e os editores e gerente editorial
encontram-se à disposição para auxiliar àqueles que
gostariam de utilizar o sistema, e para ouvir sugestões dos
usuários para o seu aprimoramento. O JBCS continuará
aceitando submissões de manuscritos pelo sistema
tradicional, bem como continuaremos enviando manuscritos impressos para análise pelos assessores, se assim for
solicitado.
Com este novo sistema de submissão eletrônica, a nossa
revista dá mais um passo no sentido de agilizar o processo
de submissão e avaliação dos manuscritos, esperando
facilitá-lo para autores e assessores. Esperamos também
continuar contando com o seu contínuo apoio à revista, e
que os próximos anos continuem demonstrando o
crescimento do JBCS e a satisfação da comunidade
Química brasileira com a sua revista.
Watson Loh
Editor
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Editorial

The Journal of the Brazilian Chemical Society (JBCS)
is off to its 15th year full steam ahead. It was halfway
through last year that we received the great news that the
JBCS had become the first scientific periodical published
in Latin America to have its impact factor, measured by
the Institute for Scientific Information, greater than 1.
Actually, this is to prove what we had already observed:
that the JBCS has been ever expanding its range and impact,
publishing scientific studies the same level of the more
established scientific periodicals. Analyzing the JBCS for
2003, more advances are to be seen: more articles were
published (an increase of approximately 10% over 2002) reflecting on the publication of more revision articles, most
of which were associated with special numbers published
throughout the year. There was quite a significant increase
in the number of articles submitted in 2003 compared to
2002 (over 20%), confirming the ever increasing desire by
authors to have the results of their research published by
the JBCS. There was a steady participation of foreign
researchers, both authors (approximately 20% of the studies
published in 2003), as well as referees (20% of these
consulted during the year). We observed a significant
number of articles submitted from foreign authors, without
the co-authorship of Brazilians, a reflection of the
periodical’s recognition, especially in other developing
nations. Consulting foreign referee has been the policy of
this periodical, with results that we have evaluated as
positive, and has guaranteed that the quality of the articles
published is the same level observed in other international
periodicals.
As we look to the future, we can predict that the JBCS
should reach a period of stability. However, the most recent
statistical analysis has indicated that this day is still on the
horizon, and that the periodical still has a long way to grow,
both in quantitative as well as qualitative terms, which is a
reflection of the quality of research in Chemistry and
related areas in Brazil, and the cohesion of our own
Chemistry community with the periodical.
On the occasion of the periodical’s 15th anniversary, this
number brings some small modifications in its layout - an
attempt towards modernity, without losing the standard it

has been known for. The JBCS site has also undergone a
makeover, and now offers easier navigation and other
facilities as well as the complete JBCS collection, and the
forthcoming papers. To this same end, and the greatest news
on the periodical’s new site, visitors will be able to come
into contact with the system for electronic submission of
manuscripts, as well as being able to do an on-line follow
up on their status, which has been active since the beginning
of 2004. This has been a desire of the entire community for
a long time, and is in keeping with the tendencies of the
main international scientific periodicals. Our own system,
although with characteristics similar to those of other
periodicals, was totally developed by the Sociedade
Brasileira de Química. It allows for the complete electronic
submission of manuscripts throughout their various stages
of completion, their online revision by referees and editors,
as well as complete accompaniment by the authors. No effort
was spared to facilitate this process, and the editors and
editorial manager have made themselves available to aid
those who wish to use this system, as well as to hear users’
suggestions for improvement. The JBCS will still accept
manuscripts submitted by the traditional system, and may
also still send printed manuscripts to the referees for analysis,
if it is so requested.
With this new system of electronic submission, our
periodical is taking one more step to hasten the submission
and evaluation of manuscripts, hoping thus to ease the
process for both authors and referees. We also hope for
your continued support for this periodical, and that the
coming years will continue to show the growth of the JBCS
as well as the Brazilian Chemistry community’s satisfaction
with this periodical.
Watson Loh
Editor
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