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Editorial
A revista Pesquisa Agropecuária Brasileira (PAB) apresenta ao público mais um número 

temático, desta feita sob o título “Pesquisa, desenvolvimento e inovações geoespaciais para 
a agropecuária”.

O tema, integrado em área estratégica para o Desenvolvimento Econômico e Social e para 
a Soberania Nacional, encontra-se em estágio avançado de desenvolvimento e tem elevada 
relevância. Assim, consideramos conveniente que fossem apresentados, em conjunto, alguns 
de seus conceitos, métodos e resultados técnico-científicos.

Esperamos que a publicação do número contribua para intensificar as discussões sobre o  
tema e que o alcance dos artigos nele inseridos seja o mais amplo possível, o que contribuiria 
para aumentar a visibilidade dessa área de estudo, em benefício de seus usuários.

Entre os objetivos do número, encontram-se, também, a ampliação e o aprofundamento 
das parcerias entre as diversas instituições atuantes na área e destas com a Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, especialmente por meio da Embrapa Monitoramento 
por Satélite (CNPM) e da Embrapa Informação Tecnológica (SCT).

A proveitosa parceria entre essas unidades permitiu que fosse implementada, com 
sucesso, a proposta de realização de um seminário de lançamento deste número, com apoio 
do Departamento de Transferência de Tecnologia da Embrapa. A ideia do seminário, em 
certa medida, inovadora no contexto do periodismo científico, visa à apresentação dos 
artigos publicados no número por seus respectivos autores, seguida de discussão com os 
participantes do evento. Esperamos, assim, que a discussão viva entre os autores e os demais 
interessados no tema resulte em produtivo aprofundamento dos tópicos abordados neste 
número temático.

Expresso aqui os agradecimentos aos autores que submeteram seus manuscritos à chamada, 
aos assessores científicos consultados e aos membros da Comissão Técnico-científica.

Nossos agradecimentos também se estendem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), pelo apoio financeiro.

Finalmente, este número temático não teria sido possível sem o apoio e o estímulo 
contínuos do Dr. Waldir Stumpf Junior, Diretor de Transferência de Tecnologia da Embrapa, 
do Dr. Fernando do Amaral Pereira, Gerente-Geral da Embrapa Informação Tecnológica, e 
do Dr. Mateus Batistella e Dr. Édson Bolfe, respectivamente, Chefe-Geral e Chefe-Adjunto 
de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa Monitoramento por Satélite.

Boa leitura a todos.

Emilson França de Queiroz
Editor-Chefe


