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Emerging Technologies and Management of Crop
Stress Tolerance: Volume 1 - Biological Techniques
presents the latest technologies used by scientists
for improvement the crop production and explores
the various roles of these technologies for the
enhancement of crop productivity and inhibition of
pathogenic bacteria that can cause disease. This
resource provides a comprehensive review of how
proteomics, genomics, transcriptomics, ionomics,
and micromics are a pathway to improve plant stress
tolerance to increase productivity and meet the
agricultural needs of the growing human population.
This valuable resource will help any scientist have a
better understanding of environmental stresses to
improve resource management within a world of
limited resources. Includes the most recent
advances methods and applications of biotechnology
to crop science Discusses different techniques of
genomics, proteomics, transcriptomics and
nanotechnology Promotes the prevention of potential
diseases to inhibit bacteria postharvest quality of
fruits and vegetable crops by advancing application
and research Presents a thorough account of
research results and critical reviews
O livro Princípios em Ciências Agrárias tem como
objetivo principal levar o leitor a aprofundar seus
conhecimentos sobre as mais diversas interações
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em pesquisas relacionadas às diversidades e
desafios enfrentados por cientistas, alunos e
profissionais envolvidos na agricultura de maneira
geral. Trata-se de um compêndio que busca unir o
questionamento e as respostas na elucidação de
problemas enfrentados pelos profissionais das
Ciências Agrárias.
O livro “Sociobiodiversidade Amazônica: saberes,
olhares e práticas agroecológicas” tem como
objetivo promover e disseminar o conhecimento
agroecológico produzido na Amazônia para a
sociedade em geral, visando estimular e valorizar as
pesquisas produzidas na região. Trata-se do
primeiro volume de artigos referentes a temática
agroecológica, ao todo são doze artigos distribuídos
em duas partes, a primeira que trata da
biodiversidade funcional da Amazônia e a segunda
parte que reúne as pesquisas voltadas a
agroecologia e meio ambiente na Amazônia.
Este livro tem por objetivo o cultivo de hortaliças e
frutíferas em diversos espaços, desde as sacadas
de apartamentos, até quintais. A proposta permite
uma experiência prática na produção de alimentos e
um bom escape contra o estresse do dia a dia. O
Centro de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável - Cesans, no âmbito das ações da
Coordenadoria de Desenvolvimento dos
Agronegócios - Codeagro, pertencentes à Secretaria
de Agricultura e Abastecimento do Estado de São
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Paulo, atua na orientação e conscientização das
pessoas sobre a necessidade de uma alimentação
balanceada e saudável, oferece cursos, palestras e
publicações nas áreas de nutrição, economia
doméstica e geração de renda, com o objetivo de
melhorar a qualidade de vida da população
atendida.
The book Potassium - Improvement of Quality in
Fruits and Vegetables Through Hydroponic Nutrient
Management provides useful information regarding
potassium nutrition management in hydroponic
cultivation, which will help in producing quality
horticultural crops. The first few chapters describe
the role of potassium nutrition in plants, its
interaction with other nutrients, its source fertilizers,
the role in postharvest produce qualities, and human
nutrition. Potassium fertilizer management, its
metabolism in plants, and cultivation techniques of
fruits and leafy vegetables are also included in the
middle section. The final chapter illustrates the
software development for the calculation of
hydroponic nutrients including potassium for easy
management of cultural solution. As a whole, this
book covers several major aspects on the topic for
making it a complete and useful resource.
Introducao a olericultura; classificacao das
hortalicas; classificacao botanica; classificacao
didatica; hortalicas na alimentacao humana; clima e
olericultura; propagacao de hortalicas; adubacao de
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hortalicas; exigencias minerais das hortalicas;
irrigacao de hortalicas; controle fitossanitario;
comercializacao de hortalicas; planejamento e
instalacao de hortas comerciais; olericultura como
empreendimento; olericultura especial;
cucurbitaceas; melancia; abobora e moranga;
abobrinha italiana; pepino; melao; chuchu; brassicas
folhosas; repolho; couve-flor; couve; brocolos; couvede-bruxelas; couve chinesa; mustarda; solanaceas
frutos; pimentao; pimenta; beringela; leguminosas;
feijao-vagem; ervilha; feijao-de-lima; fava italiana;
feijao fradinho; folhosas; alface; chicoria; agriao
aquatico; espinafre; acelga; aipo (salsao); salsa;
coentro; taioba; rucula; tuberosas; cenoura; batatasalsa; (mandioquinha-salsa); beterraba; batata-doce;
inhame e cara; nabo; rabanete; couve-rabano;
liliaceas condimentares; cebola; alho; cebolinha;
alho porro; miscelania (hortalicas diversas); quiabo;
milho-verde e milho-doce; aspargo; alcachofra;
morango; botanica e variedades; clima e epoca de
plantio; solo e adubacao; propagacao; tratos
culturais; colheita e comercializacao; batata; tomate;
clima e epoca de plantio; propagacao; variedades
para o centro-sul; solo e adubacao; tratos culturais;
doencas fungicas; bacterianas; origem virotica;
disturbios fisiologicos.
O BioFAO (Fatores de Auto-Organização do
Biocampo) estimula o aumento das defesas das
plantas, além de gerar um campo protetor ao redor
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delas, o que garante o cultivo isento de agrotóxicos.
Do ponto de vista ambiental e humano, isto pode ser
o gatilho para a reorganização do complexo
constituído pela Terra e todos que nela habitam,
com a retomada das defesas naturais e do equilíbrio
entre as espécies e seu ambiente.
Due to the growing use of web applications and
communication devices, the use of data has
increased throughout various industries. It is
necessary to develop new techniques for managing
data in order to ensure adequate usage. Deep
learning, a subset of artificial intelligence and
machine learning, has been recognized in various
real-world applications such as computer vision,
image processing, and pattern recognition. The deep
learning approach has opened new opportunities
that can make such real-life applications and tasks
easier and more efficient. Deep Learning and Neural
Networks: Concepts, Methodologies, Tools, and
Applications is a vital reference source that trends in
data analytics and potential technologies that will
facilitate insight in various domains of science,
industry, business, and consumer applications. It
also explores the latest concepts, algorithms, and
techniques of deep learning and data mining and
analysis. Highlighting a range of topics such as
natural language processing, predictive analytics,
and deep neural networks, this multi-volume book is
ideally designed for computer engineers, software
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developers, IT professionals, academicians,
researchers, and upper-level students seeking
current research on the latest trends in the field of
deep learning.
Proposta metodológica para discussão dos impactos
das mudanças climáticas globais sobre doenças de
plantas. Cenários climáticos futuros para o Brasil.
Impacto potencial das mudanças climáticas sobre as
doenças da batata, do tomate, do pimentão, do
melão, do arroz no Brasil. Impacto potencial das
mudanças climáticas sobre as doenças de cereais
de inverno no Sul do Brasil. Impacto potencial das
mudanças climáticas sobre as doenças do milho no
Brasil. Impacto potencial das mudanças climáticas
sobre as doenças e o desenvolvimento da soja no
Brasil. Impacto potencial das mudanças climáticas
sobre as doenças da bananeira e da cana-de-açúcar
no Brasil. Impacto potencial das mudanças
climáticas sobre as doenças fúngicas do cafeeiro no
Brasil. Impacto potencial das mudanças climáticas
sobre as principais doenças de cutros no Estado de
São Paulo. Impacto potencial das mudanças
climáticas sobre a ferrugem-do-eucalipto no Estado
de São Paulo. Impacto potencial das mudanças
climáticas sobre a incidência de fitonematóides no
Brasil. Impacto potencial das mudanças climáticas
sobre o controle biológico de doenças de plantas.
Impacto potencial das mudanças climáticas sobre o
controle químico de doenças de plantas.
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Os princípios naturais de defesa das plantas,
incluídos seus compostos bioativos, podem atuar na
proteção dos cultivos por diferentes modos de ação,
o que representa uma "tecnologia" de baixo custo e
de reduzido impacto socioambiental, formulada a
partir do resgate e manutenção do saber popular.
Diante desses pressupostos, a obra Fitoprotetores
Botânicos – União de saberes e tecnologias para
transição agroecológica tem o intuito de
contextualizar, identificar e sistematizar a utilização
dos fitoprotetores botânicos no manejo de
patógenos, invertebrados e plantas espontâneas
nos agroecossistemas, com especial enfoque às
populações de insetos em hortaliças. Por meio da
cooperação entre os saberes popular e científico, a
obra reúne conceitos, normativas, reflexões e
indicações para uso dos fitoprotetores botânicos nos
cultivos em transição agroecológica. Para além de
uma ampla revisão bibliográfica sobre o tema, a
obra busca demonstrar as possibilidades de se
cursar outra rota para o conhecimento científico,
impulsionador da qualidade de vida humana em
harmonia com a natureza. A partir dessa reflexão,
os fitoprotetores botânicos constituem uma prática
secularmente válida oriunda dos saberes
tradicionais dos povos, disponível no vasto
arcabouço tecnológico da Agroecologia, urgente de
ser resgatada e estimulada para se somar à luta por
soberania alimentar planetária.
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Olericultura geral. Introdução à olericultura. O
universo da olericultura. Os fatores agroclimáticos.
Solo, nutrição e adubação. Propagação e
implantação da cultura. Irrigação: o controle da
água. Controle fitossanitário, não "Guerra Química".
A sutil arte da comercialização. Olericultura como
agronegócio. Cultivo em ambiente protegido - o
desafio da plasticultura. Hortaliças na alimentação
humana. Olericultura especial. Solanáceas I Batata: o alimento universal. Solanáceas II Tomate: a hortaliça cosmopolita. Solanáceas III Pimentão e outras hortaliças-fruto. Aliáceas - Cebola
e outros condimentos. Brassicáceas - Couves e
plantas relacionadas, Asteráceas - Alface e outras
hortaliças herbáceas. Apiáceas - Cenoura e outras
culturas. Fabáceas - Feijão-vagem e outras favas.
Cucurbitáceas - Pepino e outras hortaliças-fruto.
Convolvuláceas - Batata-doce, a batata de clima
quente. Quenopodiáceas - Beterraba e hortaliças
herbáceas. Rosáceas - Morango: um frutinho
rasteiro. Malváceas - Quiabo: uma contribuição
africana. Liliáceas - Aspargo: uma haste comestível.
Culturas diversas: milho, inhame, taioba, cará,
alcachofra e espinafre.
O livro Experimentação em Fitossanidade aborda
várias pesquisas envolvendo as principais pragas da
agricultura moderna. Nesse livro, podemos vivenciar
na prática os grandes desafios de pesquisadores,
alunos e técnicos, na busca de reduzir os danos,
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aumentar a produção e produtividade e ainda tornar
a agricultura sustentável e ecologicamente correta.
Uma leitura interessante e que visa um maior
conhecimento de aspectos fundamentais para o
conhecimento e consequente interação entre os
vários segmentos do Manejo Integrado de Pragas.
Leituras em AGROMATEMÁTICA mostra uma variedade
de trabalhos científicos de professores, pesquisadores e
estudantes do Programa Binacional de Pós-Graduação
em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária
(PPGCTIA) da Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro (UFRRJ-Brasil) e Universidad Nacional de Rio
Cuarto (UNRC-Argentina), e do Departamento de
Matemática (Demat-UFRRJ). O livro apresenta ensaios
numéricos relacionados a técnicas de inteligência
computacional na predição de dados meteorológicos,
séries temporais associadas a dados climáticos
(temperatura do ar, umidade, precipitação
pluviométrica), inteligência artificial na agricultura,
dinâmica da água no solo, sistemas integrados lavourapecuária-floresta, sistemas agroflorestais, análise
exegética, econômica e ambiental da produção de
biocombustíveis, detecção automática de sintomas de
doenças na folhagem de culturas agrícolas, educação
ambiental e agricultura familiar entre outros.
Fundamentalmente, tratamos a modelagem matemática
e simulação numérica de cenários agrícolas, utilizando
ferramentas da Otimização, Inteligência Computacional,
Estatística e Equações Diferenciais. No século da
interdisciplinaridade, estamos apresentando um conjunto
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de trabalhos independentes que representa um material
de estudo e motivador para novas pesquisas.
(3 o lugar/ Prêmio Abeu) Com o crescente aumento das
exigências do mercado na qualidade das hortaliças e
com maior produtividade para viabilizar a sua
competitividade, é imprescindível que técnicos e
produtores acompanhem e adotem novas tecnologias
disponíveis nas usas atividades de produção. Para
atender essas necessidades, os autores desse livro
sobre ‘hortaliças-fruto’ (tomate, pimentão, abóbora,
melancia, melão, pepino, feijão-vagem e ervilha) se
empenharam em apresentar, de maneira clara e
objetiva, todos os fatores que envolvem a cadeia de
produção dessas hortaliças. Participam da concretização
dessa obra, professores e pesquisadores de
universidades e pesquisadores de várias instituições de
pesquisa dos estados do Paraná e de São Paulo com
longa experiência e conhecimentos científicos. Este
livro, portanto, tem por objetivo atender todos aqueles
que desejam aperfeiçoar, aplicar e ampliar
conhecimentos na produção, de forma racional e
sustentável, e na comercialização de hortaliças. Essa
obra é apresentada de forma didática, cada tema
separado em capítulos, as seguinte sequência: 1)
Hortaliças-fruto: aspectos gerais e uma estimativa de
produção científica; 2) Princípios de fertilidade do solo,
adubação e nutrição mineral; 3) Manejo de água; 4)
Doenças bacterianas; 5) Viroses; 6) Doenças fúngicas;
7) Nematoides; 8) Interferência das plantas daninhas
nas plantas cultivadas; 9) Principais pragas de hortaliçasfruto; nas famílias das Solanáceas, Cucurbitáceas e
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Fabáceas; 10) Produção de mudas de tomateiro, de
pimenteiro e de pepineiro; 11) Tecnologia de aplicação
de defensivos agrícolas; 12) Cultivo protegido; 13) Póscolheita e comercialização.
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