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A revista Pesquisa Agropecuária Tropical (PAT) vem sendo
publicada semestralmente, desde 1999, em continuação aos Anais das
Escolas de Agronomia e Veterinária, da Universidade Federal de Goiás.
O periódico original foi criado em 1971, quando ainda não havia tradição
em pesquisa agropecuária, na região central do Brasil. Desse modo,
representou um espaço científico importante para a divulgação dos novos
conhecimentos, em ciências agrárias, que emergiram dessa região e que
culminaram com a conquista agrícola dos cerrados brasileiros. As
demandas crescentes do setor agropecuário na região motivaram, assim,
avanços científicos que fizeram do Brasil o modelo tecnológico para o
desenvolvimento dessas atividades nas regiões tropicais do globo. Nesse
sentido, periódicos científicos como a PAT deram e continuam dando
uma contribuição estrategicamente significativa para esse extraordinário
desenvolvimento. Artigos pioneiros sobre o uso da calagem em solos sob
a vegetação de cerrados, sobre a correção da toxidez de alumínio nestes
solos, sobre a adaptação de culturas como a soja e o milho a essas
condições, bem como sobre o manejo sustentável de espécies vegetais
como as fruteiras nativas do cerrado, tiveram em periódicos assim, desde
a década de 1970, um dos poucos veículos para a sua divulgação.

Com a consciência dessa contribuição histórica para o
desenvolvimento científico e tecnológico do setor agropecuário, na região
dos trópicos, temos a honra de comunicar aos nossos leitores duas novas
conquistas deste periódico. A primeira delas é que todo o acervo da
revista, desde a sua criação em 1971, passa a ser disponibilizado on line
(www.agro.ufg.br/pat), gratuitamente e em texto completo. A segunda
é que, a partir deste ano, a revista PAT está sendo editada em periodicidade
quadrimestral, isto é, com a publicação de três números por ano. Com
isso, esperamos estar atendendo melhor à demanda crescente da
comunidade científica nacional e internacional, por publicações de
qualidade, em que prevaleçam a ética e o rigor técnico que o verdadeiro
espírito da ciência requer na disseminação de seus conhecimentos.
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