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A Revista Brasileira de Horticultura Ornamental foi criada pela
Sociedade Brasileira de Horticultura Ornamental em 1995 e coordenada
pela Dra. Taís Tostes Graziano por 9 anos. Na sequência foi liderada pelo
Dr. Antônio Fernando Tombolato que em 2005 numa ação inovadora adotou
o sistema online de submissão e tramite dos trabalhos da RBHO. Durante
esses 20 anos a produção foi ininterrupta e foram publicados artigos com
resultados de pesquisas desenvolvidas no Brasil e exterior.
Nesse ano, inaugura-se uma nova fase, com a publicação do 21º volume.
Em clima de festa de maioridade, como presente, nos brindamos aos leitores
e sócios da SBFPO com uma revista repaginada, nova estética e novo
nome: a partir desse volume passa a se chamar Ornamental Horticulture
(OH) com novo ISSN-online: 2359-3237 e DOI em seus artigos. Apesar
dessas mudanças, esclarecemos que o rigor científico e os objetivos serão
os mesmos da Revista Brasileira de Horticultura Ornamental (RBHO), cujo
nome ainda será mantido por algum tempo, registrado entre parênteses, para
que haja uma vinculação por parte dos autores e leitores. Esclarecemos que
essas mudanças e novidades foram decisões necessárias para que possamos
ingressar no patamar das revistas de grande qualidade, almejando a inserção
em novos indexadores que permitirão grande visibilidade, sobretudo da
comunidade científica internacional.
Os artigos ainda serão publicados tanto em português como inglês,
mas migrando aos poucos para uma revista totalmente em idioma inglês,
também exigência das instituições indexadoras. Nesse número 1 do volume
21, já atingimos o patamar de 30% dos trabalhos publicados em inglês,
valores esses que serão igualados ou suplantados nos próximos números.
A periodicidade de publicação é outra novidade, que passa a partir desse
volume a ser trimestral. Com isso, pretende-se aumentar o número de artigos
publicados por ano, assim como reduzir o tempo médio de publicação.
Entendemos que estas mudanças refletem não só uma necessidade de
adaptação às exigências técnicas e científicas de publicações desse gênero,
mas também a seriedade, demonstrado pelo trabalho de um grupo disposto
a solidificar essa revista, cuja especificidade é única no nosso país. Portanto
esperamos que a Ornamental Horticulture (OH) continue contribuindo
para o desenvolvimento da Horticultura Ornamental e do Paisagismo, se
transformando sempre que necessário, mas sem deixar de manter a mesma
seriedade científica que a tem caracterizado, desde sua criação.
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