Editorial

Uma das maiores qualidades do Journal of the
Brazilian Chemical Society, desde a sua criação, em 1990,
foi sua capacidade em se adequar e se preparar para
acompanhar as tendências editoriais que, cada vez com
maior freqüência, vêm ocorrendo no mundo editorial. Sua
indexação ao Current Contents, em 1995, foi marco
determinante no seu fortalecimento: alcançou fator de
impacto de 0,472, referente ao ano de 1998, o que o
colocou entre as revistas científicas de Química de maior
expressão internacional.
O aumento espetacular da comunidade química
brasileira e as mudanças no cenário internacional da
Química, nos últimos anos, foram algumas das razões para
as mudanças introduzidas no Conselho Editorial da revista.
O objetivo da substituição de alguns dos integrantes que
estavam no Conselho desde o lançamento do Journal of
the Brazilian Chemical Society foi contemplar algumas
sub-áreas da Química que não estavam representadas no
Conselho antigo e expandir o espaço geográfico para maior
disseminação da revista, além de oferecer oportunidade a
outros cientistas de participarem efetivamente no aprimoramento de sua qualidade.
Em 2000, além de se diminuir os tempos de publicação,

foram feitas algumas inovações na revista com a finalidade
de lhe conferir maior visibilidade internacional. Entre estas
inovações, destacam-se:
- A introdução dos “Forthcoming Papers”, que disponibiliza para a comunidade científica, no endereço
www.sbq.org.br/jbcs/jbcsonline.html, os artigos aceitos
para publicação assim que suas composições são
finalizadas.
- A publicação eletrônica de material suplementar, que
possibilita aos autores oferecerem para consulta todos
os resultados alcançados referentes a seus artigos
publicados na revista.
- A inclusão do Journal of the Brazilian Chemical
Society na biblioteca eletrônica virtual, a Scientific
Eletronic Library Online- SciELO (www.bireme.br/
scielo), que aumentará expressivamente a visibilidade
dos artigos publicados, colocando-os em mais uma
vitrine eletrônica.
Os editores querem agradecer, mais uma vez, aos
membros do Conselho Editorial que estão sendo substituídos
e reafirmar que a credibilidade internacional e o rigor
científico alcançados pela revista muito deve a estes cientistas.
A eles, novamente, muito obrigado.
Angelo C. Pinto e
Maria D. Vargas

Editorial

One of the best qualities of the Journal of the Brazilian
Chemical Society, since its creation, in 1990, was its ability
to accompany editorial changes, that occur with ever
greater frequency in the editorial world. Its indexation in
Current Contents in 1995 was a determining point for the
strengthening of the journal that reached an impact factor
of 0.472 in 1998 and thus is now rated amongst the
Chemistry journals of greatest international impact.
The spectacular increase in the Brazilian chemical
community and the changes in the international chemical
scene, in recent years, were some of the reasons for the
changes introduced in the Editorial Advisory Board of
the journal. The main objectives for the substitution of
some of the members that formed the Editorial Advisory
Board since the launch of the Journal of the Brazilian
Chemical Society were to contemplate some sub-areas
of chemistry that were not represented on the older board,
to expand the geographic horizons for a greater
dissemination of the journal, as well as to offer the
opportunity to other scientists to effectively participate
in the refining of the journal’s qualities.
In 2000, apart from reducing times of publication, a
number of innovations were made to the journal with the
finality of conferring a greater international visibility.

Amongst these innovations, we highlight:
- With the launching of the “Forthcoming Papers”, we
now make available to the scientific community
articles accepted for publication as soon the editorial
process is complete. This facility can be accessed at
www.sbq.org.br/jbcs/jbcsonline.html.
- The publication of Electronic Supplementary Information, which is a free facility that enables authors
the possibility of offering for consultation all of the
results obtained in reference to papers published in
the journal. This information can be accessed at http:/
/www.sbq.org.br/jbcs/jbcsonline.html, together with
the papers.
- The inclusion of the Journal of the Brazilian
Chemical Society in the Scientific Electronic Library
Online – SciELO (www.bireme.br/scielo), that
expressively augments the visibility of its papers,
putting them in yet another electronic window.
The Editors wish to thank, once again, the members
of the Editorial Advisory Board that are being substituted
and to reaffirm that the international credibility and the
scientific rigour reached by the journal is in great part
due to these scientists.
To them, again, many thanks.
Angelo C. Pinto and
Maria D. Vargas

