
GEOESTATÍSTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
E AMBIENTAIS  

APRESENTAÇÃO

Contribuições muito relevantes para a agricultura brasileira como aquelas relacionadas ao cultivo de plantas 
em solos de cerrado, ou à seleção de novas cultivares de inúmeras espécies de importância econômica, foram 
publicadas em páginas de Bragantia ao longo de seus 70 anos de existência.

Visando ao fomento da moderna e pujante agricultura nacional, Bragantia publica um número especial: 
Geoestatística Aplicada às Ciências Agrárias e Ambientais.  

O enfoque dado pelos autores, longe de esgotar o tema, demonstra a capacidade que esta ferramenta de 
análise apresenta em descrever fenômenos de natureza diversa e sua vasta abrangência. São dezessete artigos 
científicos com abordagens diversas relacionadas à variabilidade espacial e temporal de características ambientais e 
do meio agrícola. No decorrer desses trabalhos, verifica-se que muitas das observações realizadas representam um 
componente de variação espacial e/ou temporal cujo conhecimento é fundamental para o completo entendimento dos 
processos envolvidos. Ademais, novas formas de tratamento dos dados experimentais também são apresentadas. 

O Comitê Editorial do Instituto Agronômico de Campinas agradece aos autores e, em especial, aos editores 
científicos que se dedicaram à análise, revisão e seleção dos textos e espera que este número especial de Bragantia 
contribua de forma efetiva na disseminação de resultados práticos da utilização da geoestatística de diferentes 
formas e de maneira integradora do conhecimento científico.

GEOSTATISTICS APPLIED TO ENVIRONMENTAL AND AGRICULTURAL SCIENCES

PRESENTATION

Relevant contributions to Brazilian agriculture such as those related to plant cultivation at cerrado or to 
selection of new cultivars from many species of economic importance were published on Bragantia’s issues over its 
70 years of existence.

Aiming the promotion of modern and thriving worldwide research in agriculture and environment, 
Bragantia publishes a special issue: Geostatistics Applied to Environmental and Agricultural Sciences.

The focus given by the authors, far from exhausting the subject, demonstrates that geostatistical techniques 
have the ability of describing phenomena of diverse nature and with a broad scope. Seventeen papers show different 
approaches to studying spatial and temporal variability of environmental and agricultural parameters. The studies 
published herein show spatial and, or, temporal components that are essential to a full understanding of many 
environmental and agricultural processes. 

Bragantia Editorial Board would like to thank authors, scientific editors and reviewers for their efforts in 
writing, organizing, selecting and reviewing the manuscripts. We are hopeful that this Bragantia special issue will 
effectively contribute to the dissemination of geostatistics as an integrating tool at different fields of science.
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