
EDITORIAL

The Revista Brasileira de Entomologia has reached its
maturity. It is among the most permanent scientific journals
published in Brazil, being printed without interruption since
its foundation in 1954. RBE has increasingly being used by
Brazilian and foreign entomologists to publish the results of
their work.

After the inclusion of RBE in the SciELO (Scientific
Electronic Library On-line), seven years ago, and more
recently with the implementation of the on-line system for
manuscript handling, the number of submissions has greatly
increased. Also, the release last year of the impact factor, and
cited half-life, of RBE by the ISI Web of Knowledge, has
accredited it as an international vehicle for publishing in
Entomology. Compared to other international entomological
journals with a focus in taxonomy, this first IF of RBE (0.432) is
quite significant. Also, the cited half-life above 10 years is the
highest among the Brazilian journals included in the ISI
database. All this has led to an increased number of
manuscripts submitted to the journal in the last two years.
Since 2006, we had an increase of almost 300% in the number
of submissions, a tendency which points to a higher visibility
of the journal. In order to partly accommodate for this growing
demand, we also had an increase in the number of published
articles in the last few years.

Starting in 2009, RBE is entering in a new stage. New
publication policies will prioritize manuscripts that provide
innovative approaches, those focused toward a broader
audience and having a comparative nature. Also, manuscripts
in English will have priority over those in Portuguese or
Spanish. Our main goal is to make the papers published by
RBE more visible as possible. In order to reach this goal, a
total of 18 renowned researchers-—twice as much as the
number of people currently involved—have been invited to
serve as Subject editors. All this should help maintain the
high level reached by the journal and contribute to reduce the
time between submission and publication. Currently, the
manuscripts are being published in a few months after final
acceptance.

We are pleased to serve as editors of the RBE, a journal
that has grown, now for over 50 years, in a steady and solid
pace, and has gained a place among the most qualified
international journals in Entomology.

Claudio J. B. de Carvalho – Editor-in-Chief
Gabriel A. R. Melo – Associated Editor

A Revista Brasileira de Entomologia está em sua plena
maturidade. É um dos periódicos científicos, ainda em atividade,
mais antigos do Brasil, sem nunca ter tido interrompida a sua
publicação desde que foi fundada em 1954. A RBE cada vez
mais tem sido utilizada para divulgar artigos entomológicos
de pesquisadores brasileiros, como também de estrangeiros.

A partir da incorporação da revista pelo sistema SciELO
(Scientific Electronic Library On-line), há sete anos atrás, e
recentemente com todo o sistema de  gerenciamento de
publicação sendo on-line, o número de submissões de
manuscritos tem aumentado grandemente. A divulgação dos
índices de impacto pelo ISI Web of Knowledge, como também
o índice de meia vida, abalizou a RBE internacionalmente com
um excelente veículo para publicação de pesquisas em
entomologia. Mesmo, em comparação com outros conceituados
periódicos estrangeiros que publicam artigos em taxonomia, o
primeiro IF da RBE (0,432) foi bastante significativo. Também,
o índice de meia vida acima de 10 anos foi o maior entre todos
os periódicos nacionais arbitrados pela instituição. Tudo isto
gerou um maior número de submissões de manuscritos nos
últimos dois anos. Desde 2006, tivemos um aumento de quase
300% de submissões de manuscritos para publicação,
evidenciando a maior visibilidade da revista. Por outro lado,
houve também um aumento de artigos publicados nos últimos
anos.

A partir de 2009 a RBE entrará em uma nova etapa. Em
função de uma nova política de publicação, será dada
prioridade aos manuscritos que forneçam informações
inovadoras, de maior relevância e com abordagem comparativa.
Será também dada prioridade para manuscritos escritos em
inglês, mas não excluindo manuscritos escritos em português
ou espanhol. Nosso objetivo com isto é deixar cada vez mais
visível os artigos publicados na RBE. Para atingir esses
objetivos, convidamos 18 editores de área (o dobro do número
anterior), pesquisadores competentes e de renome que
formarão o corpo editorial atual da RBE. Tudo isto ajudará a
manter o excelente nível já conquistado e reduzir mais ainda o
tempo entre a submissão e a publicação dos manuscritos.
Atualmente estamos publicando manuscritos, depois de
aceitos, em poucos meses.

É com satisfação que assumimos a Editoria da RBE, revista
que vem crescendo, há mais de 50 anos, de forma consolidada
e construtiva, se credenciando, cada vez mais, como uma das
melhores revistas internacionais da área de Entomologia.
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