
Boletim da SBE, Nº 11, Junho 2008

ENTOMOLOGIA É NOTÍCIA
Boletim Informativo da Sociedade Brasileira de Entomologia

Nesta edição do Boletim Informativo estão incluídas
notícias de grande interesse dos sócios. São divulgados os
procedimentos para eleição da nova Diretoria da SBE, ano base
2009/2010. A Sociedade comemora os 250 sócios em dia com
a anuidade paga e o número de assinaturas e permutas/doações
da RBE. O aumento do número de artigos para publicação é
significativamente alto, comparado com os anos anteriores. A
divulgação do índice de impacto da RBE, ano base 2007, pelo
ISI, com um valor elevado mesmo em comparação com outros
periódicos de Entomologia na base de dados do ISI que tem
também como foco principal a taxonomia. Entretanto, temos
que ter em mente que o índice de impacto não é o melhor
índice para trabalhos de taxonomia. O melhor índice é o de
meia vida (cited half-life) para a área de Sistemática e
Taxonomia, assunto já amplamente divulgado – e.g. Almeida
& Melo (2005) Revista Brasileira de Entomologia 49 (1) – e
neste Boletim Informativo – Melo & Carvalho (2005)
Entomologia é Notícia, número 6. O valor do índice de meia
vida da RBE, acima de 10 anos, é o maior dentre todos os
periódicos brasileiros no banco de dados do ISI.

REVISTA BRASILEIRA DE ENTOMOLOGIA
Lúcia Massutti de Almeida

Índices de Impacto e de Meia-Vida (ISI)
Temos a grata satisfação de informar aos sócios e autores

de artigos que o fator de impacto da RBE alcançou o índice de
0,432, ano base 2007. O índice foi divulgado pelo “Journal
Citation Reports” em 18 de junho e é calculado dividindo-se a
somatória das citações dos artigos em 2007, pelo número de
artigos publicados pela revista em 2005 e 2006. Importante
salientar que, como já esperado, o índice de meia vida é maior
que 10, sendo que dentre as 27 revistas brasileiras indexadas,
a RBE tem o maior valor. Isso mostra que os trabalhos publicados
há mais tempo continuam sendo citados, mantendo sua
importância.

Aumento na submissão de artigos

A Revista Brasileira de Entomologia tem sido cada vez
mais prestigiada com uma intensa procura por parte dos
pesquisadores. A cada ano o número de submissões tem sido
mais significativo. Em 2007 alcançamos um volume de
submissões quase 50% maior que 2006 (Fig. 1) e até esta data
(junho) já estamos com a perspectiva de um aumento ainda
muito maior para 2008, pois já recebemos mais de  100
manuscritos para publicação.

Fig. 1. Número de manuscritos submetidos para publicação na Revista Brasileira de
Entomologia de 2003 a 2007.

Digital Object Identifier (DOI®) System

Informamos aos autores de artigos que o Digital Object
Identifier (DOI®) System, disponibilizado pela “International DOI
Foundation” possibilita que o pdf possa ser baixado diretamente
do Curriculum Lattes do CNPq. Para colocar o número no CV
Lattes basta copiar o número disponível logo abaixo do título
do artigo, na versão HTML do sistema SciELO.

Recursos Financeiros

Neste ano a RBE foi contemplada com recursos financeiros
do CNPq e da Fundação Araucária e por isso a Diretoria resolveu
que, para os três últimos fascículos de 2008 o número de páginas
será aumentado.

Nossa preocupação tem sido atender mais rapidamente às
expectativas da comunidade de pesquisadores, procurando
publicar os artigos em um período menor de tempo. Para isso
estamos priorizando os manuscritos que efetivamente tragam
contribuições importantes para a área.

Submissão de artigos on line via SciELO

Estamos implantando a submissão dos artigos para a RBE,
por via eletrônica, através do sistema SciELO e com isso
pretendemos agilizar ainda mais o processo de submissão,
análise e publicação dos artigos.

Solicitamos aos autores que observem atentamente as
normas da RBE. Maiores informações podem ser encontradas
na página eletrônica, no último fascículo publicado, ou pelo e-
mail rbe@ufpr.br.

RESENHA BIBLIOGRÁFICA

Gullan, P.J. & P.S. Cranston. 2008. Os Insetos: um resumo
de Entomologia. 3ª edição. Roca, São Paulo. 440 pp., figs,
glossário, índice remissivo.

Este livro é uma tradução para a língua portuguesa da
terceira edição original The Insects: An Outline of Entomology,
publicada pela Blackwell Publishing Ltd. em 2005. Os insetos,
sem sombra de dúvida, compreendem um dos grupos biológicos
de maior sucesso evolutivo, fato que pode ser comprovado pelo
grande número de espécies, cerca de 1 milhão já descritas,
representando mais da metade de todas as espécies de seres
vivos conhecidos em todo o mundo. Apesar desta riqueza e
importância, a literatura em língua portuguesa continua ainda
incipiente, com a falta de livros-textos de entomologia, fato
preocupante neste início do terceiro milênio.

O livro está dividido em 17 capítulos: o primeiro capítulo,
introdutório – A importância, diversidade e conservação dos
insetos – é seguido por cinco outros, com temas desde –
Anatomia externa, aos Sistemas funcionais, finalizando com
um capítulo compreensivo sobre – Desenvolvimento e ciclo de
vida dos insetos. Os capítulos sete e oito são novos na edição
inglesa – não estavam na edição inglesa anterior – mas
felizmente foram incluídos nesta edição, Sistemática dos insetos:
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filogenia e classificação e Biogeografia e evolução dos insetos,
respectivamente. Esses temas são essenciais para a
compreensão de todos os grupos animais, mas geralmente não
agradam muito aos estudantes, porém a linguagem fácil e os
esquemas bem produzidos são de grande valia para resgatar a
atenção dos estudantes. No capítulo 7 está incluída também a
ordem Mantophasmatodea, recentemente descoberta a partir
de fósseis e exemplares atuais que ocorrem no sudoeste da
África. Os capítulos 9, 10 e 11 tratam dos insetos e a relação
com o substrato onde ocorrem – Insetos habitantes do solo,
Insetos aquáticos e Insetos e plantas, respectivamente. Os
capítulos 12, 13 e 14 – Sociedades de insetos, Predação e
parasitismo em insetos e Defesa dos insetos – tratam
basicamente da relação dos insetos com o meio onde vivem.
Os capítulos 15 e 16 possuem enfoques mais aplicados da
Entomologia Médica e Veterinária e Manejo de pragas,
respectivamente. O último capítulo – Métodos em Entomologia:
coleta, preservação, curadoria e identificação – mostra todos
os passos para o estudo dos insetos, desde a coleta, preservação
e curadoria e a sua identificação. O livro é finalizado com Guia
de referência para as ordens, útil aos entomólogos iniciantes,
glossário, bibliografia recomendada e um sempre útil índice
remissivo.

Foi dada uma atenção especial na edição desta tradução
com excelentes e didáticas figuras (incluindo algumas pranchas
coloridas) e esquemas ancorados no texto com linguagem fácil
e acessível. Realmente as figuras e os esquemas são os pontos
fortes do livro. Além disso, os termos mais específicos do texto
estão ressaltados e incluídos no glossário, facilitando sua procura
e entendimento, o que ajuda sobremaneira os iniciantes em
entomologia.

A tradução possui alguns poucos problemas, como a
explicação da capa erroneamente traduzida como os
representantes da ordem Hemiptera, tratados como besouros
verdadeiros e na falta de uniformidade de termos, por exemplo,
Grylloblattodea/Gryllobattodea. Possui também algumas
incoerências como o uso dos termos monofiletismo,
parafiletismo e polifiletismo, que não tem consenso na literatura
em português e que foram anteriormente propostos para os
mais consagrados e usuais termos monofilia, parafilia e polifilia,
respectivamente. Entretanto, esses termos estão corretamente
indicados no texto. Esses pequenos senões não desmerecem o
esforço em produzir um livro em português de fácil acesso a
uma grande comunidade de iniciantes e estudantes dos cursos
de graduação e mesmo de pós-graduação que possuem a
disciplina de Entomologia.

A publicação deste livro é um grande avanço na direção de
suprir, de maneira eficaz, a falta de livros-textos em Entomologia
na língua portuguesa. Faltam ainda muito outros livros-textos
deste maravilhoso grupo de animais, principalmente com um
enfoque mais detalhado e acurado sobre a fauna neotropical.

Claudio José Barros de Carvalho,
Departamento de Zoologia, UFPR.

ELEIÇÕES DA DIRETORIA
Sociedade Brasileira de Entomologia

gestão 2009/2010

Neste ano teremos eleições para a Diretoria da SBE.
Informações detalhadas poderão ser encontradas no estatuto,
no site da Sociedade: http://zoo.bio.ufpr.br/sbe/
Estatutonovo.html – Capítulo IX – ELEIÇOES.

O calendário e os procedimentos para a eleição são os
seguintes:

15 de setembro – Inscrição de chapas para compor a
Diretoria;

16 de outubro – Envio da cédula com instruções para votação;
16 de novembro – Devolução do voto;
1º dia útil após 15 de Dezembro – Apuração dos votos pela

Diretoria.
O resultado será divulgado por correspondência aos sócios

ou no 1º fascículo da Revista Brasileira de Entomologia do ano
subseqüente.

Conforme o estatuto da SBE, a chapa poderá ser indicada
por um mínimo de 10 sócios em pleno gozo dos seus direitos.

O registro das chapas com a indicação dos candidatos à
Diretoria deverá ser acompanhado de um currículo de cinco
linhas de cada candidato, com a sua concordância.  A chapa
deverá conter: Presidente, 1º Vice-presidente, 2º Vice-presidente,
1º Secretário, 2º Secretário, 1º Tesoureiro, 2º Tesoureiro; e os
nomes de três sócios, com os respectivos suplentes, para compor
o Conselho, cujos membros atuarão como representantes
regionais.

Os outros dois membros do Conselho e respectivos suplentes
serão indicados durante a Assembléia Geral Ordinária.

Havendo registro de uma única chapa não será necessária
eleição havendo a homologação dos nomes pela Assembléia
Geral Ordinária do início do ano de 2009 [data a ser divulgada].

EVENTOS

XXIII International Congress of Entomology, Durban, África
do Sul, 6 a 12 de julho de 2008.

I Reunião da Rede Nacional de Entomologia Forense – GT-
RENEF, Brasília, 30 de julho a 1 de agosto de 2008.

XXII Congresso Brasileiro de Entomologia, Uberlândia, 24 a
29 de agosto de 2008.

CONVIDE UM COLEGA PARA SE

ASSOCIAR A SBE

A proposta para sócio da SBE encontra-se na página da
Sociedade http://zoo.bio.ufpr.br/sbe/

A efetivação como sócio ocorre somente após o recebimento
do pagamento para o ano corrente, que deve ser enviado para
Sociedade Brasileira de Entomologia, Caixa Postal 19030; CEP:
81531-980, Curitiba – PR, Brasil.  O recibo de sua anuidade
será enviado pelo correio. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo
nosso e-mail: sbe@ufpr.br.

Sócio Nacional (50 % salário mínimo): R$ 207,50
Sócio Internacional: US$ 80,00
Sócio Estudante (30% salário mínimo): R$ 115,00
Verifique o último ano pago no canto superior direito da

etiqueta de endereçamento postal.
Informamos que, estando quites com a SBE, você terá 50%

de desconto na anuidade da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência.  Filie-se à SBPC através da home-page:
www.sbpcnet.org.br

Atualize seu endereço enviando e-mail para a SBE:

sbe@ufpr.br


