EDITORIAL

Com cerca de 1 milhão de espécies descritas, e com estimativas conservadoras que variam
de 5 a 15 milhões de espécies ainda desconhecidas pela Ciência, os insetos representam o
grupo de maior diversidade em nosso planeta (atualmente algo em torno de 60% de todas
as espécies). Quando aliamos tamanha diversidade, à sua igualmente incrível abundância,
encontramos um grupo fascinante do ponto de vista biológico e de extrema importância
sócio-econômica. A Entomologia, não por acaso, constitui-se num relevante e produtivo
ramo da Ciência em conjunto com as inúmeras sub-áreas a ela associadas.
Essa edição do Boletim é composta integralmente por artigos relacionados à Entomologia,
todos voltados para a fauna do Espírito Santo e que, direta ou indiretamente, contribuem
para o conhecimento da diversidade deste importante grupo de organismos no estado. Dois
artigos abordam diretamente o levantamento de insetos aquáticos: um sobre novos registros de Plecoptera para o Estado, aumentando consideravelmente o conhecimento sobre a
diversidade do grupo no Espírito Santo; e outro sobre a fauna de Odonata em Ecoporanga,
município situado em uma das áreas mais negligênciadas do estado com relação ao estudo
dos insetos. Outros dois envolvem aspectos distintos de representantes da ordem Diptera
em Santa Teresa: caracterização e ocorrência de galhas no município, estando entre os
trabalhos que mais reportam espécies de insetos galhadores no Brasil; e levantamento de
famílias antropofílicas na Estação Biológica de Santa Lúcia, provendo a primeira lista de
espécies para o estado e demonstrando o potencial bioindicador destas espécies. Por fim,
dois artigos versam sobre a fauna de Hymenoptera Apoidea no Espírito Santo: notas comportamentais, biológicas e novos registros de Cabronidae, com notas inéditas da biologia
das espécies; e inventário de vespas da família Sphecidae, baseado em exame de material
do Espírito Santo depositado em coleções biológicas, demonstrando que ainda existem
muitas informações armazenadas e esperando por serem estudadas.
O corpo editorial do Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão afirma que continuará
buscando a melhoria da qualidade desse periódico, através de avaliações criteriosas dos
manuscritos pelos pares, e conta com o recebimento de artigos científicos originais no
escopo desse periódico.
Esperamos que gostem da leitura.

Frederico Falcão Salles
Editor de área (Entomologia)

Elaine Della Giustina Soares
Editora convidada de área (Entomologia)
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