PUBLICAÇÕES RECENTES
1. SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA OS SISTEMAS
DE PRODUÇÃO DE MILHO E SORGO NO BRASIL
(LIVRO DE PALESTRAS)
Editores Técnicos: Paes, M.C.; Von Pinho, R.G.; Moreira, S.G.;
2018.
Conteúdo: Nesta publicação estão reunidos os conteúdos de
423 trabalhos científicos, duas conferências, 44 palestras e 10 minicursos, apresentados no 32o Congresso
Nacional de Milho e Sorgo, mostrando os avanços
científicos alcançados para as culturas do milho
e sorgo nos últimos anos.
Preço: Gratuito, disponível para download
Número de páginas: 932
Editora: Associação Brasileira de Milho e Sorgo
Website: http://www.abms.org.br
2. NUTRIÇÃO MINERAL DE PLANTAS - 2ª edição
Editores: F
 ernandes, M.S.; Souza, S.R.; Santos, L.A.; 2018.
Conteúdo: Elementos essenciais e benéficos às plantas supe
riores; soluções nutritivas: composição, formu
lação, usos e atributos; o sistema radicular e suas
interações com o ambiente edáfico; absorção de
nutrientes; absorção, transporte e redistribuição de
formas orgânicas de nitrogênio em plantas; óxido
nítrico em plantas; substâncias húmicas e seus efei
tos sobre a nutrição de plantas; fixação biológica
de nitrogênio simbiótica e associativa; nitrogênio;
enxofre; fósforo; potássio; cálcio e magnésio;
micronutrientes; elementos benéficos; mais de uma
década de pesquisas sobre o alumínio em plantas:
progressos em mecanismos de toxidez e de tolerância
ao estresse; mecanismos de tolerância de plantas a
metais pesados.
Preço: R$ 110,00
Número de páginas: 670
Editora: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
Website: http://www.sbcs.org.br
3. MINERAL NUTRITION AND FERTILIZATION OF
SUGARCANE
(Capítulo do livro Sugarcane: Technology and Research)
Autores: Oliveira, M.W.; Macêdo, G.A.R.; Martins, J.A.; Silva,
V.S.G.; Oliveira, A.B.; 2018.
Conteúdo: Eficiência nutricional; avaliação da fertilidade
do solo; calagem; gessagem; calagem nas áreas
de rebrota da cana-de-açúcar; adubação mineral;
avaliação do estado nutricional da cana-de-açúcar;
adubação verde; resíduos de culturas e resíduos do
agronegócio da cana-de-açúcar.
Preço: Gratuito, disponível para download
Número de páginas: 25
Editora: IntechOpen
Link: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.72300
28

4. HORTALIÇAS: RECOMENDAÇÕES DE CALAGEM E
ADUBAÇÃO PARA O ESTADO DE SÃO PAULO
(Boletim Técnico, 251)
Autores: Paulo Espíndola Trani e outros; 2018.
Conteúdo: Verifica-se, no Estado de São Paulo, crescente pro
cura por informações sobre o cultivo de hortaliças,
conforme apontaram recentes levantamentos rea
lizados por engenheiros agrônomos da CATI. Um
dos fatores mais significativos para o aumento da
produtividade e qualidade comercial das hortaliças
consiste na utilização correta dos corretivos e fertili
zantes, que representam de 20% a 25% do custo total
de produção. Pesquisadores Científicos do Instituto
Agronômico (IAC), da APTA, Extensionistas da
CATI, Professores das Faculdades de Agronomia
da ESALQ-USP (Piracicaba), Unesp-FCAV (Jabo
ticabal), Unesp-FCA (Botucatu) e Unesp-Curso
de Engenharia Agronômica (Registro) apresentam
nesta publicação a interpretação da análise de solo,
da análise foliar e as recomendações de calagem e
adubação para 44 espécies de hortaliças cultivadas
nas diferentes regiões do Estado de São Paulo.
Preço: R$ 25,00
Número de páginas: 88
Editor: Centro de Comunicação Rural (CECOR) - SAA/CATI
Telefone; (19) 3743-3858
Website: http://www.cati.sp.gov.br
5. PROJEÇÕES DO AGRONEGÓCIO BRASIL: 2017/18 A
2027/28
Autores: Gasques, J.G. et al.; 2018.
Conteúdo: O cenário das projeções; metodologia utilizada;
resultados das projeções Brasil: grãos, algodão em
pluma, arroz, feijão, milho, trigo, complexo soja, café,
leite, açúcar, laranja e suco de laranja, carnes, celulose
e papel, fumo, frutas; resultados das projeções regio
nais; resumo dos principais resultados.
Preço: Gratuito, disponível para download
Número de páginas: 112
Editora: MAPA
Website: https://www.agricultura.gov.br
6. CULTIVO DA SERINGUEIRA NO PARANÁ
Autores: Pereira, J.P.; Leal, A.C.; Ramos, A.L.M.; 2018.
Conteúdo: A um só tempo abrangente e minucioso, este livro
abarca todas as técnicas e etapas necessárias à
implantação e condução, com sucesso, de seringais no
Paraná. Seguramente, é a mais importante referência
para profissionais, professores, estudantes de Ciências
Agrárias e produtores do Estado interessados no tema.
Preço: R$ 50,00
Número de páginas: 176
Editora: IAPAR
Website: http://www.iapar.br
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