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PAVIMENTOS
INDUSTRIAIS
EM CONCRETO
Jary Xerez Neto

em produção

Elementos de fundações em
concreto – 2ª ed.
JOÃO CARLOS DE CAMPOS
Trata de forma aprofundada dos elementos
em concreto de fundações: sapata, radier,
tubulão e estacas, incluindo detalhes sobre
controle de fissuração, elementos de transição e
dimensionamento. Aborda também a interação
solo-estrutura e a verificação de segurança em
estruturas. Esta 2a edição, revista e atualizada,
traz novas ilustrações, dados e normas
atualizadas.
isbn 978-65-86235-60-9
21x28 cm • 400 páginas • R$ 198,00

Pavimentos industriais em concreto
JARY DE XEREZ NETO
O livro aborda todos os conceitos fundamentais
para projetos de pavimentos em concreto, como
materiais, tecnologia do concreto, estrutura
das camadas, trens-tipo, cálculo de tensões,
dimensionamento e cuidados construtivos.
Apresenta estudos de caso para pavimentos em
galpões e para tráfego e operação de guindastes,
além de material complementar com outros cinco
projetos de pavimentos rígidos.
Lançamento 2o semestre

PRÓXIMOS
LANÇAMENTOS

LANÇAMENTOS

Engenharia legal e de avaliações
SÉRGIO ANTONIO ABUNAHMAN
A obra aborda os conceitos de avaliação, as
normas que a regem e os métodos utilizados,
com valores revisados e atualizados. Trata
de temas específicos, como a avaliação de
benfeitorias, de terrenos urbanos e rurais, de
jazidas minerais, entre outros. Também expõe
casos reais de perícia em sinistros em que o
autor atuou como Perito, além de versar sobre o
comportamento do mercado.

LANÇAMENTOS

Patologia em túneis hidráulicos:
acidentes e incidentes no Brasil
GUIDO GUIDICINI, FLAVIO MIGUEZ DE MELLO E
NEWTON DOS SANTOS CARVALHO

isbn 978-65-86235-57-9
16x23 cm • 336 páginas • R$ 118,00

O livro traça um breve histórico das obras de
túneis hidráulicos no Brasil e analisa as causas
de acidentes e incidentes ocorridos. Revê as
diretrizes de projeto e identifica os locais de
escape de água. A segunda parte da obra traz 11
cadastros detalhados de casos reais de acidentes
e incidentes, com desenhos do projeto do
empreendimento, descrição, dados gerais, causas
do acidente e medidas de recuperação.

Barragens de terra e enrocamento

isbn 978-65-86235-51-7
16x23 cm • 192 páginas • R$ 105,00

SANDRO SALVADOR SANDRONI E GUIDO GUIDICINI
O livro trata dos principais conceitos geotécnicos
das BTEs, da segurança de barragens e da
percolação em aterros, pelas fundações e pelas
interfaces de aterros com estruturas de concreto
e ombreiras. Trata da estabilidade de aterros
durante a construção e operação e das estruturas
de concreto, assim como da erosão e da proteção
de taludes. Aborda barragens de rejeitos de
mineração, explicando os diferentes tipos e suas
suscetibilidades.
isbn 978-65-86235-45-6
21x28 cm • 168 páginas • R$ 122,00
Formato digital: eISBN 978-65-86235-62-3 • R$ 103,70
Disponível em capítulos • R$ 15,00 cada

MANUAL TÉCNICO DA ABVIDRO FERNANDO SIMON WESTPHAL
ALVENARIA ESTRUTURAL JOÃO CARLOS DE CAMPOS

Estacionamentos: diretrizes de
projetos e perícias
MARCO ANTONIO GULLO
O livro traz uma visão geral das regulamentações
para a circulação de veículos e das instruções e
normas técnicas brasileiras para estacionamentos. Apresenta uma análise das características
da atual frota de veículos no País e de aspectos
técnicos não abordados em normas e legislações,
além de propor diretrizes de projeto para estacionamentos, que detalham as medidas das vagas,
a inclinação de rampas, as áreas de manobra e
as faixas de circulação.
isbn 978-65-86235-40-1
16x23 cm • 144 páginas • R$ 75,00
Formato digital: eISBN 978-65-86235-54-8 • R$ 63,75

Projeto estrutural por bielas e tirantes
DANIEL MIRANDA DOS SANTOS
Fornece o conhecimento necessário para a
aplicação do modelo de bielas e tirantes para
elementos estruturais de concreto armado.
Aborda os fundamentos da teoria da plasticidade
intervenientes, introduz o leitor ao modelo
e analisa as propriedades dos materiais e a
transferência de forças entre a armadura e o
concreto. Mostra a aplicação em elementos como
vigas-parede, consolos, dentes Gerber e nós de
pórtico.
isbn 978-65-86235-29-6
17x24,5 cm • 128 páginas • R$ 72,00
Formato digital: eISBN 978-65-86235-43-2 • R$ 61,20

Mecânica das rochas
EDUARDO MARQUES E EURIPEDES VARGAS
Trata desde os conceitos básicos de Mecânica
das Rochas, como classificação, intemperismo e
propriedades de resistência e deformabilidade,
até questões como estabilidade de taludes,
escavações subterâneas, estabilização de
maciços rochosos e fluxo de águas subterrâneas.
Uma referência valiosa para estudantes e
profissionais de Engenharia e Mineração.
isbn 978-85-7975-347-3
21x28 cm • 184 páginas • R$ 95,00
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LANÇAMENTO

Resíduos de construção civil:
quantificação e gerenciamento – 2ª ed.
ANDRÉ NAGALLI
Aborda a classificação e quantificação de
resíduos da construção, além de sua coleta,
transporte e destinação. Explica a importância do
gerenciamento para a redução de resíduos, sua
reutilização e descarte ambientalmente correto.
Apresenta a legislação e as normas técnicas
referentes ao tema, bem como explicações para
a preparação adequada de um canteiro de obras.
Esta 2a edição aborda em mais profundidade os
processos geradores, identificação de resíduos e
quantificação.
isbn 978-65-86235-58-6
16x23 cm • 208 páginas • R$ 129,00
Formato digital: eISBN 978-65-86235-65-4 • R$ 109,65

Dimensionamento de estruturas em
situação de incêndio
JOÃO PAULO CORREIA RODRIGUES E
R AFAEL LUIZ GALVÃO DE OLIVEIRA
Uma cobertura atual e abrangente dos diversos
aspectos relacionados à segurança contra
incêndio, este livro explica o comportamento
das estruturas em situação de incêndio, bem
como os diversos métodos de dimensionamento
e verificação de diferentes tipos de estrutura
de concreto, aço e madeira, e a avaliação e
reparação de estruturas danificadas por incêndio.
isbn 978-65-86235-22-7
17x24,5 cm • 544 páginas • R$ 78,00
Formato digital: eISBN 978-65-86235-33-3 • R$ 66,30
Disponível em capítulos • R$ 12,50 cada

Pontes de concreto
MOUNIR KHALIL EL DEBS
O livro apresenta, na primeira parte, os conceitos
básicos sobre pontes, as ações que atuam nelas,
os sistemas estruturais, as seções transversais
e os apoios. Na segunda parte, trada das
aplicações do concreto pré-moldado em pontes,
seja na superestrutura, na infraestrutura, em
pontes enterradas ou em pontes em arco.
A terceira parte aprofunda o conteúdo anterior,
com temas avançados e alternativas construtivas
ainda pouco comuns no Brasil.
isbn 978-65-86235-31-9
21x28 cm • 480 páginas • R$ 175,00
Formato digital: eISBN 978-65-86235-47-0 • R$ 131,75
Disponível em capítulos • R$ 7,00 cada

Pontes
RICARDO VALERIANO
Ricamente ilustrado, com explicações didáticas e
cálculos detalhados, Pontes é uma obra original sobre componentes, materiais, geometria, concepção
e dimensionamento de superestruturas de pontes.
Aborda temas como sistemas estruturais, comportamento de materiais, cálculo de tensões e solicitações,
propriedades da seção transversal, linhas de
influência, trem-tipo e análise no estado-limite.
isbn 978-65-86235-17-3
21x28 cm • 336 páginas • R$ 140,00
Formato digital: eISBN 978-65-86235-28-9 • R$ 119,00
Disponível em capítulos • R$ 10,90 cada

Análise estrutural para Engenharia
Civil e Arquitetura – 3ª ed.
MOACIR KRIPKA
Aborda os conceitos fundamentais necessários
para operar estruturas e modelos estruturais,
reações de apoio, ações em estruturas e
esforços solicitantes. A teoria e os cálculos são
acompanhados de exemplos e ilustrações de
obras civis. Didático, com exercícios propostos
e explicações passo a passo para a análise de
vigas, pórticos, treliças e grelhas, facilitará a
apropriação do conhecimento pelos estudantes.
Esta terceira edição inclui um novo capítulo sobre
cálculo de deslocamentos em estruturas.

Orçamento de obras em foco
ROBERTO SALES CARDOSO
Explica os conceitos e as técnicas necessárias
para a apropriação de custos direitos e indiretos
e do BDI, com exemplos e explicações didáticas.
Trata em detalhes do projeto de engenharia,
elaboração do orçamento, licitações, planilha de
orçamento, encargos sociais e canteiro de obras.
Uma importante referência para engenheiros,
arquitetos, gestores e auditores.
isbn 978-85-7975-349-7
16x23 cm • 464 páginas • R$ 149,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-350-3 • R$ 109,65
Disponível em capítulos • R$ 15,90 cada

isbn 978-65-86235-11-1
17x24,5 cm • 160 páginas • R$ 75,00
Formato digital: eISBN 978-65-86235-12-8 • R$ 60,00

Estruturas metálicas: manual prático
para projetos, dimensionamento e
laudos técnicos – 2ªed.
JARY DE XEREZ NETO E ALEX SANDER DA CUNHA
Aborda as principais características das
estruturas metálicas, suas ligações,
dimensionamento, patologias, galvanização
e especificações técnicas. Amplamente
ilustrada, esta obra discute como preparar um
relatório técnico e traz inúmeros exemplos
reais para explicar os conceitos apresentados.
Uma referência completa para estudantes,
engenheiros, técnicos e projetistas.
isbn 978-85-7975-307-7
21x28 cm • 448 páginas • R$ 235,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-320-6 • R$ 199,75

Gestão de custos de obra: conceitos,
boas práticas e recomendações – 2ª ed.
ALDO DÓREA MATTOS
Oferece informações e dicas úteis sobre
assuntos como estimativa de custos, licitações
e contratos, custo indireto, mão de obra e
materiais, planejamento, orçamento e outros
temas relacionados à Engenharia de Custos.
Esta segunda edição traz novos textos e um
capítulo com impressões do autor sobre temas
atuais, como lean construction, inovação, novas
tecnologias, startups e certificações.
isbn 978-65-86235-10-4
16x23 cm • 304 páginas • R$ 108,00
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Por que algumas obras dão certo e
outras não?
ROBERTO S. CORRÊA

Aborda, à luz do gerenciamento de obras, as
principais questões que levam ao sucesso de
uma obra, com custos, prazos e qualidade que
atendam ao planejamento inicial. Com 30 anos de
experiência na área, o autor apresenta o processo
de escolha de empresas e pessoas, competências
e obrigações da equipe, casos e problemas reais
e as soluções encontradas. Referência para
estudantes de Engenharia, engenheiros e
profissionais que atuam na construção.
isbn 978-85-7975-328-2
16x23 cm • 288 páginas • R$ 95,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-329-9 • R$ 72,20

Guia da construção: do canteiro ao
controle de qualidade
NELSON NEWTON FERRAZ
O livro acompanha o leitor por todos os passos
do planejamento e controle na construção, desde
os procedimentos administrativos e a elaboração,
análise e aprovação do projeto construtivo até o
orçamento e a construção propriamente dita.
Objetivo e prático, este guia traz detalhes sobre
instalações elétricas e hidráulicas, revestimentos e
acabamentos, cronograma, análise de desempenho,
canteiro de obras e segurança no trabalho, entre
outras questões fundamentais.
isbn 978-85-7975-341-1
16x23 cm • 192 páginas • R$ 89,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-342-8 • R$ 72,25
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Como preparar orçamentos de obras

Manual de redação de laudos

Inspeção para compra de imóveis

ALDO DÓREA MATTOS

JOSÉ FIKER

ROGER TEIXEIRA E JULIANE DA COSTA SANTOS

Apresenta todos os conceitos e informações
necessárias para o cálculo correto dos custos
da construção, desde o levantamento de
quantidades e a composição de custos até
contratações como terraplenagem, previsão
de lucros e impostos, BDI, desbalanceamento
e licitações. Com dicas para o orçamentista,
exemplos de cálculo e modelos de planilhas e
formulários, é uma referência indispensável para
estudantes e profissionais da construção civil.

Discute as formas de apresentação e redação
de laudos, principalmente daqueles destinado
a instruir ações judiciais, apresentando os
conceitos e definições básicas, espécies de
perícia e as atividades básicas da avaliação,
como vistoria, metodologia, pesquisa de valores,
cálculos e apresentação do laudo. Por meio de
exemplos que reproduzem casos reais, o autor
orienta a montagem do laudo, tece comentários e
aborda questões de estilo e correção gramatical.

Um guia prático para engenheiros e arquitetos
que pretendem realizar inspeções técnicas para
clientes interessados na aquisição de imóveis,
de modo a evitar a compra de um bem viciado
ou com defeitos. O livro explica o processo de
inspeção, desde o método e os equipamentos
necessários até a estimativa de custos e relatórios, e detalha os itens a serem verificados, como
terreno e topografia, revestimentos, alvenaria,
estrutura, piso e instalações hidráulica e elétrica.

isbn 978-85-7975-334-3
16x23 cm • 328 páginas • R$ 108,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-335-0 • R$ 81,60
Disponível em capítulos • R$ 9,90 cada

isbn 978-85-7975-326-8
16x23 cm • 112 páginas • R$ 55,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-327-5 • R$ 40,80

isbn 978-85-7975-332-9
16x23 cm • 80 páginas • R$ 60,00

Planejamento e controle de obras

Manual de avaliações e perícias em
imóveis urbanos

Inspeção predial total

ALDO DÓREA MATTOS
Apresenta todo o roteiro para planejar uma obra
e estabelecer prazos, custos e recursos por meio
da metodologia PERT/CPM. Repleto de exemplos e
dicas, o livro utiliza estudos de caso para explicar
a montagem de diagrama de rede, caminho
crítico, cronograma, alocação de recursos,
curva S e abordagem probabilística, entre
outras questões. Um guia essencial para todo
profissional que precisa controlar custos, evitar
atrasos e garantir o sucesso do empreendimento.
isbn 978-85-7975-345-9
16x23 cm • 368 páginas • R$ 128,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-346-6 • R$ 100,00
Disponível em capítulos • R$ 7,90 cada

JOSÉ FIKER
Apresenta as principais técnicas de avaliação
de imóveis e os procedimentos periciais de uma
forma prática e clara. O livro aborda métodos de
avaliação de terrenos e construções, pesquisa
de valores, avaliação de terrenos urbanos e
benfeitorias, avaliação de alugueis e inferência
estatística. Explica como se desenvolve um
processo judicial, a linguagem jurídica, a
legislação pertinente e a atuação do perito e dos
assistentes técnicos.
isbn 978-85-7975-314-5
16x23 cm • 176 páginas • R$ 75,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-321-3 • R$ 58,00

TITO LÍVIO FERREIRA GOMIDE, JERÔNIMO
CABRAL PEREIRA FAGUNDES NETO, MARCO
ANTONIO GULLO, STELLA MARYS DELLA FLORA
Explica as noções de qualidade total e desempenho predial, visão sistêmica tridimensional,
análise de risco e manutenção. Traz comentários
à mais recente norma de inspeção predial do
Ibape, de 2012, e ao projeto de norma da ABNT
(NBR 16747), de 2018, além de apresentar as
diretrizes técnicas do Instituto de Engenharia.
Oferece exemplos práticos de laudo de inspeção
predial total, mostrando ao leitor a aplicação
prática dos conceitos abordados na obra.
isbn 978-85-7975-343-5
16x23 cm • 168 páginas • R$ 75,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-344-2 • R$ 58,00
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Trincas em edifícios: causas, prevenção
e recuperação – 2ª ed.

engenharia

Patologia de estruturas

ERCIO THOMAZ

BERNARDO TUKITIAN, FABRÍCIO BOLINA E
PAULO HELENE

Trata das causas de formação de fissuras nos
edifícios, como recalques de fundação, deflexões
de componentes estruturais e atuação de
sobrecargas, entre outras. A obra analisa os
mecanismos de formação de fissuras e fornece
elementos indispensáveis para sua previsão,
além de tratar de métodos de prevenção e
recuperação de componentes trincados.

Trata em detalhes da patologia das construções,
com foco nas estruturas de concreto, metálicas
e de madeira. Discute a manutenção, inspeção,
causas e origens das falhas e as principais
soluções, desde a reabilitação, reparo e restauro
até reforma, reforço e retrofit, com técnicas,
ensaios e intervenções específicas para cada tipo
de estrutura.

isbn 978-65-86235-07-4
17x24,5 cm • 244 páginas • R$ 95,00
Formato digital: eISBN 978-65-86235-14-2 • R$ 72,25
Disponível em capítulos • R$ 8,90 cada

isbn 978-85-7975-339-8
17x24,5 cm • 320 páginas • R$ 128,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-340-4 • R$ 105,40
Disponível em capítulos • R$ 33,00 cada

Patologia em alvenarias

Informática aplicada a estruturas de
concreto armado – 2ª ed.

CRISTIANA FURLAN CAPORRINO
Explica os conceitos e as técnicas necessárias
para a apropriação de custos direitos e indiretos
e do BDI, com exemplos e explicações didáticas.
Trata em detalhes do projeto de engenharia,
elaboração do orçamento, licitações, planilha de
orçamento, encargos sociais e canteiro de obras.
Uma importante referência para engenheiros,
arquitetos, gestores e auditores.
isbn 978-85-7975-304-6
16x23 cm • 96 páginas • R$ 55,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-308-4 • R$ 41,00

ALIO KIMURA
A obra não apenas ensina como utilizar informática
e o TQS na análise do comportamento estrutural,
como apresenta os cálculos e conceitos por trás
desses processamentos. Explica as questões mais
importantes na modelagem estrutural, como
ações e diferentes combinações, verificação de
resultados, análise não linear, estabilidade global
e efeitos de segunda ordem, além de trazer uma
nova seção sobre a utilização do BIM.
isbn 978-85-7975-310-7
14x24,5 cm • 432 páginas • R$ 140,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-311-4 • R$ 108,00
Disponível em capítulos • R$ 19,90 cada

civil

Concreto protendido: teoria
e prática – 2ª ed.

Desconstruindo o projeto estrutural de
edifícios: concreto armado e protendido

LUIZ CHOLFE E LUCIANA BONILHA

JOSÉ SÉRGIO DOS SANTOS

Apresenta os conceitos fundamentais de
dimensionamento e verificação de estruturas de
concreto protendido com base nas recomendações
da Norma NBR 6118. A obra trata da verificação e
dimensionamento de seções transversais, cálculo
das perdas de protensão e roteiro para projeto de
estruturas de concreto protendido, entre outros
temas, sempre acompanhados de exemplos
práticos e exercícios resolvidos.

Explica como ler e interpretar corretamente
os desenhos técnicos que compõem o projeto
estrutural. Ricamente ilustrado, apresenta o
projeto na sequência em que a obra é executada,
desde a locação dos pilares, fundações e
cintamento até escadas, vigas, lajes, protensão e
caixas d’água, permitindo a compreensão correta
das informações em plantas, cortes e detalhes
durante a execução.

isbn 978-85-797-5-297-1
21x28 cm • 360 páginas • R$ 279,00
Formato digital: eISBN 978-65-862-3-521-0 • R$ 148,80
Diponível em capítulos • R$ 29,00 cada

isbn 978-85-7975-261-2
14x21 cm • 128 páginas • R$ 55,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-262-9 • R$ 35,00

Concreto pré-moldado: fundamentos e
aplicações – 2ª ed.

Projeto da durabilidade de estruturas
de concreto em ambientes de severa
agressividade (trad.)

MOUNIR KHALIL EL DEBS
Apresenta os conhecimentos técnicos necessários
para a utilização de elementos de concreto
pré-moldado na Construção Civil. O livro parte
dos fundamentos do concreto pré-moldado,
como o projeto e a execução de elementos
e suas ligações, para em seguida tratar das
aplicações específicas em edifícios, pontes e
outras construções civis, além de elementos de
produção especializada.
isbn 978-85-7975-279-7
21x28 cm • 456 páginas • R$ 165,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-280-3 • R$ 102,00
Disponível em capítulos • R$ 10,90 cada

ODD E. GJØRV. SUPERVISÃO TÉCNICA:
PAULO HELENE E ENIO PAZINI FIGUEIREDO
Descreve estudos de campo e processos de
deterioração de estruturas em ambientes de
severa agressividade, apresenta um projeto de
durabilidade baseado no cálculo da probabilidade
de corrosão e aborda diferentes estratégias
e medidas de proteção adicional, controle de
qualidade do concreto e cálculos de custos e
avaliação do ciclo de vida.
isbn 978-85-7975-195-0
16x23 cm • 240 páginas • R$ 118,00
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Estruturas isostáticas
MARIA CASCÃO FERREIRA DE ALMEIDA
Destinado ao ensino e à prática de análise
estrutural, vem suprir uma lacuna editorial.
É didático e repleto de exercícios resolvidos para
facilitar a assimilação de conceitos e métodos
de cálculo de estruturas isostáticas planas e
espaciais, dos diferentes tipos – vigas, pórticos,
treliças –, detalhados cuidadosamente. Revisto e
apresentado pelo saudoso Prof. Dirceu Velloso.
isbn 978-85-86238-83-3
21x28 cm • 168 páginas • R$ 88,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-119-6 • R$ 52,50

engenharia

Desmontes cuidadosos com explosivos:
aspectos de engenharia e ambientais

Manual básico de Engenharia
Ferroviária

Estabilidade de taludes: exercícios
práticos

CARLOS MANOEL NIEBLE

RUI NABAIS (ORG.)

ALBERTO PIO FIORI

Além da mecânica das rochas, o autor conduz o
leitor nos segredos e arte de realizar desmontes
com total controle dos explosivos e obter uma
superfície de rocha lisa, bem acabada, no local
previsto pelo projeto, sem abalar o maciço
remanescente nem causar danos às edificações,
moradores ou meio natural vizinho. O livro
consolida 50 anos de experiência do autor, casos
notáveis e a certeza de ter feito avançar as
fronteiras do conhecimento em desmonte.

Explica em detalhes todas as etapas envolvidas
no projeto de ferrovias, desde estudos de traçado
e licenciamento ambiental até projetos de túneis,
superestruturas e obras de arte especiais. Trata
também da operação e manutenção, além dos
principais conceitos sobre o material rodante.
Uma iniciativa da ABPv, preparando subsídios
para o crescimento ferroviário.

Apresenta os conhecimentos teóricos e as
técnicas para determinar o fator de segurança
de taludes finitos e infinitos, assim como
o planejamento de medidas corretivas ou
mitigatórias. Repleto de exercícios resolvidos,
aborda a relação entre intensidade das chuvas
e escorregamentos e o uso da projeção
estereográfica na análise de escorregamentos
planares e de rupturas em cunha.

isbn 978-85-7975-287-2
17x24,5 cm • 128 páginas • R$ 80,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-288-9 • R$ 59,00

Curso básico de concreto armado

Proteção de rios com soluções Maccaferri

THIAGO BOMJARDIM PORTO E
DANIELLE FERNANDES

GERARDO FRACASSI

Além de abordar os princípios fundamentais
do concreto armado, como materiais, análise
estrutural, lajes, pilares e fundações, a obra
também apresenta um projeto completo de um
edifício e todas as etapas para sua concepção,
dimensionamento e detalhamento, visando à
aplicação prática da teoria apresentada.
isbn 978-85-7975-187-5
21x28 cm • 208 páginas • R$ 85,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-186-8 • R$ 60,00

civil

Após compreender os mecanismos fluviais que
geram erosões, instabilizações e enchentes no
regime regular e os decorrentes de obras de
engenharia, apresentam-se as soluções e os
respectivos métodos de cálculo, com fartos dados
de casos reais e ensaios de laboratório. Com
mais de um século de experiência com gabiões,
as soluções Maccaferri são conhecidas pela
comunidade técnica e agora documentadas em
valiosa referência.
isbn 978-85-7975-278-0
17x24,5 cm • 336 páginas • R$ 60,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-281-0 • R$ 34,00

isbn 978-85-7975-131-8
21x28 cm • 360 páginas • capa dura • R$ 138,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-208-7 • R$ 83,00

Contenções: teoria e aplicações em
obras – 2ª ed.
DENISE GERSCOVICH, ROBSON SARAMAGO E
BERNADETE R AGONI DANZIGER
Repleto de exemplos práticos, exercícios e
ilustrações, o livro trata das estruturas de
contenção, como muros de arrimo e cortinas,
e os fatores envolvidos em seu projeto, como
dimensionamento, investigação geotécnica e
características construtivas. Explica o empuxo
de terra e sua aplicação em estruturas rígidas e
enterradas.
isbn 978-85-7975-315-2
16x23 cm • 240 páginas • R$ 98,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-338-1 • R$ 78,20

isbn 978-85-7975-244-5
17x24,5 cm • 160 páginas • R$ 72,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-243-8 • R$ 51,00
Disponível em capítulos • R$ 15,30 cada

Estabilidade de taludes – 2ª ed.
DENISE GERSCOVICH
Nesta obra, discutem-se os principais fatores a
serem considerados na estabilidade de taludes,
de modo a garantir sua segurança na prática da
Engenharia Geotécnica. Estabilidade de taludes
aborda os movimentos de massa em taludes naturais ou construídos; conceitos fundamentais no
estudo de estabilidade, como tensão-deformação
e resistência ao cisalhamento; concepção de projeto; e os diversos métodos de estabilidade para
diferentes superfícies de ruptura.
isbn 978-85-7975-241-4
18x25,5 cm • 166 páginas • R$ 80,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-247-6 • R$ 51,00
Disponível em capítulos • R$ 17,90 cada
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Exercícios de Mecânica dos Solos
RÔMULO CASTELLO
Traz 58 exercícios resolvidos passo a passo
para compreender a aplicação prática de
conceitos teóricos da Mecânica dos Solos, como
cálculo de tensões efetivas, tensões geradas
por carregamentos externos, adensamento e
previsões de recalque, fluxos em meios porosos,
evolução de recalques com o tempo, estado de
tensões e resistência ao cisalhamento.
isbn 978-65-86235-20-3
21x28 cm • 176 páginas • R$ 70,00
Formato digital: eISBN 978-65-86235-48-7 • R$ 59,50

Mecânica dos solos experimental
FAIÇAL MASSAD
Além de descrever e apresentar os ensaios
básicos de laboratório, o livro aborda os cuidados
que devem ser tomados em todas as etapas
do processo, e faz inestimáveis avaliações
críticas dos resultados obtidos que, ao fim e ao
cabo, servirão como parâmetros de projetos de
engenharia geotécnica. Sua seleção são decisões
cruciais ao sucesso da obra geotécnica.
isbn 978-85-7975-200-1
21x28 cm • 288 páginas • R$ 118,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-201-8 • R$ 91,80
Disponível em capítulos • R$ 13,90 cada

engenharia

civil

Mecânica dos solos vol. 1: conceitos e
princípios fundamentais

Obras de terra – 2ª ed.
Com exercícios resolvidos

Geossintéticos em Geotecnia e Meio
Ambiente

MANUEL DE MATOS FERNANDES

FAIÇAL MASSAD

ENNIO MARQUES PALMEIRA

Trata de forma aprofundada dos principais
conceitos para o estudo da Mecânica dos Solos,
como características físicas e de identificação,
estado de tensão nos maciços terrosos,
percolação, compressibilidade e adensamento de
camadas de argila e resistência ao cisalhamento.
A edição brasileira conta com a adaptação dos
termos técnicos e referências a solos brasileiros.

Trata dos fundamentos que intervêm em
concepção, dimensionamento e construção das
obras de terra. Inclui análise de estabilidade de
taludes e dinâmica das encostas naturais. Nova
edição mais didática, com exercícios resolvidos,
ao fim de cada capítulo. Para universitários de
Engenharia Civil, de Minas, Agronomia e como
referência para profissionais.

isbn 978-85-7975-180-6
16x23 cm • 448 páginas • R$ 145,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-239-1 • R$ 114,75
Disponível em capítulos • R$ 26,80 cada

isbn 978-85-86238-97-0
21x28 cm • 216 páginas • R$ 95,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-102-8 • R$ 60,00
Disponível em capítulos • R$ 10,50 cada

Apresenta os tipos de geossintéticos, suas funções
e propriedades e os polímeros empregados em sua
confecção. Trata de suas aplicações em drenagem
e filtração, em obras de proteção ambiental, em
obras hidráulicas, em reforço de obras viárias,
aterros sobre solos moles, contenções e reforço
de solos. Um manual completo sobre o tema,
o livro traz exemplos práticos, ilustrações e
explicações para o cálculo e dimensionamento.

Mecânica dos solos vol. 2: introdução
à Engenharia Geotécnica

Curso básico de Mecânica dos Solos
com exercícios resolvidos – 3ª ed.

Aterros sobre solos moles:
projeto e desempenho – 2ª ed.

CARLOS DE SOUSA PINTO

MÁRCIO ALMEIDA E ESTHER MARQUES

Para universitários de Engenharia Civil e de
Minas, Geociências e outros. Modelos clássicos
de solos e os solos brasileiros. Conceitos e
fundamentos apresentados de maneira clara,
com exemplos e ilustrações.

Abrangendo todas as fases, desde as
investigações até o monitoramento da obra
construída, o livro apresenta os conceitos
e desenvolvimentos necessários para todas
as etapas de projeto dos aterros sobre solos
moles. Apresenta uma análise detalhada de
métodos construtivos, métodos de previsão e
aceleração de recalques, análises de estabilidade
e monitoramento da obra e melhoria de solos,
entre outros aspectos.

MANUEL DE MATOS FERNANDES
Trata das teorias e metodologias empregadas
na concepção e projeto de obras e estruturas
geotécnicas. Aborda temas como estabilidade
de maciços terrosos, ensaios de campo,
dimensionamento de obras, empuxos de terra,
fundações superficiais, estabilidade de taludes
e compactação. Referência em projetos de obras
geotécnicas para estudantes e profissionais de
Engenharia. Aporta a experiência portuguesa.
isbn 978-85-7975-128-8
16x23 cm • 576 páginas • R$ 155,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-240-7 • R$ 126,65
Disponível em capítulos • R$ 25,30 cada

isbn 978-85-86238-51-2
21x28 cm • 368 páginas • R$ 128,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-116-5 • R$ 76,00
Disponível em capítulos • R$ 8,50 cada

isbn 978-85-7975-298-8
21x28 cm • 294 páginas • R$ 108,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-309-1 • R$ 81,00
Disponível em capítulos • R$ 9,90 cada

isbn 978-85-7975-157-8
16x23 cm • 256 páginas • R$ 129,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-136-3 • R$ 61,00
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Geotecnia ambiental
MARIA EUGENIA GIMENEZ BOSCOV
Uma temática atual e inovadora na Geotecnia.
Aborda com profundidade a questão de resíduos
sólidos, contaminação e remediação de solo
e água subterrânea. Discute de parâmetros a
modelagem, de projeto a legislação, construção e
reúso da área de deposição.
isbn 978-85-86238-73-4
21x28 cm • 248 páginas • R$ 128,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-123-3 • R$ 75,60

Solos marinhos da Baixada Santista
FAIÇAL MASSAD
Elucida o mistério das argilas sobreadensadas da
Baixada Santista. A minuciosa análise da imensa
massa de dados acumulados pelos inúmeros
projetos e investigações na Baixada Santista, e o
resgate da história das obras, do desempenho,
de rupturas e sucessos conduziram à construção
do conhecimento sobre argilas marinhas e à
formulação de processos que determinaram a
distribuição e as propriedades dos sedimentos.
isbn 978-85-86238-89 -5
18x25,5 cm • 248 páginas • R$ 88,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-142-4 • R$ 54,00
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Grandes escavações em
perímetro urbano

Lições em mecânica das estruturas:
trabalhos virtuais e energia

Fundações de torres: agrogeradores,
linhas de transmissão e telecomunicações

JARBAS MILITITSKY

JOÃO CYRO ANDRÉ, CARLOS EDUARDO NIGRO
MAZZILLI, MIGUEL LUIZ BUCALEM E SÉRGIO CIFÚ

JARBAS MILITITSKI

A obra apresenta as principais condicionantes,
as estruturas de contenção mais utilizadas,
as decisões de projeto e construtivas e o
monitoramento em projetos de escavação em
grandes centros urbanos. Traz diversos exemplos
reais para ilustrar a execução da obra, possíveis
problemas e como evitá-los.
isbn 978-85-7975-252-0
16x23 cm • 144 páginas • R$ 93,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-253-7 • R$ 59,50
Disponível em capítulos • R$ 9,90 cada

Ensaios de campo e suas aplicações à
Engenharia de Fundações – 2ª ed.
FERNANDO SCHNAID E EDGAR ODEBRECHT
A segunda edição atualizada e ampliada é
um novo livro sobre execução, calibração,
interpretação, correção e emprego das
investigações de campo: SPT, Cone CPT e
Piezocone CPTU; ensaio de palheta Vane Test;
ensaio pressiométrico; ensaio diatométrico etc.
isbn 978-85-7975-059-5
21x28 cm • 224 páginas • R$ 100,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-118-9 • R$ 62,40
Disponível em capítulos • R$ 11,60 cada

Primeiro livro da coleção sobre mecânica das
estruturas, traz uma abordagem ampla e detalhada
de análise estrutural, com estruturas isostáticas
e hiperestáticas, cálculos de deslocamento e
equações de equilíbrio a partir dos teoremas dos
trabalhos virtuais e energia. Contém estudos de
caso e exercícios resolvidos. Indispensável para
estudantes e profissionais de Engenharia Civil.
isbn 978-85-7975-003-8
21x28 cm • 296 páginas • R$ 152,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-098-4 • R$ 113,60
Disponível em capítulos • R$ 18,90 cada

Materiais de construção: patologia,
reabilitação e prevenção (trad.)
LUCA BERTOLINI

Supervisão e apresentação: PAULO HELENE
A degradação dos materiais utilizados na
construção civil depende da exposição ambiental
e das técnicas de prevenção durante o projeto,
construção e manutenção das instalações. A obra
discute métodos de investigação, examina os
materiais e tecnologias para a restauração de
estruturas degradadas e, finalmente, analisa
o impacto ambiental dos materiais de construção.
isbn 978-85-7975-010 -6
18x25,5 cm • 416 páginas • R$ 170,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-242-1 • R$ 112,00
Disponível em capítulos • R$ 9,90 cada

Uma obra prática sobre as características
especiais e necessidades técnicas e operacionais
na engenharia de fundações de torres de
aerogeradores, linhas de transmissão e
telecomunicações. Com ilustrações e exemplos
práticos, o livro aborda desde a investigação do
subsolo, a definição de parâmetros de resistência
e de compressibilidade e as soluções típicas até o
cálculo e dimensionamento, os ensaios de campo
e o controle de execução e desempenho.
isbn 978-85-7975-323-7
17x24,5 cm • 240 páginas • R$ 142,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-324-4 • R$ 100,00

Fundações: teoria e prática – 3ª ed.
FREDERICO FALCONI, CELSO N. CORRÊA,
CELSO ORLANDO, CRISTINA SCHIMDT,
WILLIAM R. ANTUNES, PAULO J. ALBUQUERQUE,
WALDEMAR HACHICH E SUSSUMU NIYAMA (ORG.)
Com a participação de mais de sessenta
profissionais que são verdadeiras referências
na área, a obra apresenta o estado da arte
da concepção, análise, projeto, execução e
monitoramento de fundações no Brasil. Aborda
desde os fundamentos da Mecânica dos Solos
até os tipos de fundações, contenções e obras
complementares, certificação, homologação e
verificação de desempenho.
isbn 978-85-7975-330-5
21x28 cm • 804 páginas • R$ 300,00

Catálogo 2022

engenharia

civil

Patologia das fundações – 2ª ed.

Fundações por estacas

Fundações – volume completo

Fundações vol. 2: fundações profundas

JARBAS MILITITSKY, NILO CONSOLI E
FERNANDO SCHNAID

JOSÉ CARLOS ANGELO CINTRA E NELSON AOKI

DIRCEU VELLOSO E FRANCISCO LOPES

DIRCEU VELLOSO E FRANCISCO LOPES

Organiza as causas de ruína ou desempenho
inadequado em razão de problemas nas
etapas de investigação, projeto, execução e
fiscalização, e ligados a eventos pós-construção
e deterioração de materiais. Ilustrado com
inúmeros case histories.

Destinado a estudantes de Engenharia
Civil, apresenta com clareza as principais
variáveis em obras com fundações por estacas,
como capacidade de carga, carga admissível,
recalques e probabilidade de ruína de fundações.
Inclui exercícios resolvidos para melhor
compreensão dos conceitos abordados.

isbn 978-85-7975-183-7
16x23 cm • 256 páginas • R$ 128,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-182-0 • R$ 69,00

isbn 978-85-7975-004-5
18x25,5 cm • 96 páginas • R$ 75,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-088-5 • R$ 41,00

Reúne em uma edição especial os volumes 1 e 2
de Fundações, revistos e atualizados de acordo
com as mais recentes normas da ABNT. O livro
se aprofunda em todas as etapas do projeto de
fundações – desde a investigação e cálculos de
capacidade de carga e recalques até a verificação
de desempenho e análise de problemas
especiais. Os principais tipos de fundações
são apresentados, destacando-se vantagens e
desvantagens e sua aplicabilidade.

Segundo volume da obra Fundações, em edição
atualizada de acordo com as novas normas da
ABNT, analisa os principais tipos de fundações
profundas, aspectos construtivos e cálculos:
capacidade de carga, esforço transversal e
recalques. Para universitários de engenharia
civil e como obra de referência completa para
profissionais.
isbn 978-85-86238-98-7
21x28 cm • 352 páginas • R$ 174,00

isbn 978-85-7975-013-7
21x28 cm • 584 páginas • capa dura • R$ 270,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-209-4 • R$ 172,00
Disponível em capítulos • R$ 13,90 cada

Fundações – Ensaios estáticos e
dinâmicos
JOSÉ CARLOS A. CINTRA, NELSON AOKI,
CRISTINA H. C. TSUHA E HERALDO LUIZ GIACHETI
Destinada aos estudantes de Engenharia Civil,
a obra aborda os ensaios estáticos e dinâmicos
realizados no âmbito das fundações. Aborda
tanto os ensaios de investigação geotécnica (SPT,
CPT e CPTU) como as provas de carga estática
e dinâmica, mais comumente realizadas em
fundações por estacas.
isbn 978-85-7975-092-2
18x25,5 cm • 144 páginas • R$ 75,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-161-5 • R$ 41,00

Fundações diretas
JOSÉ CARLOS ANGELO CINTRA, NELSON AOKI E
JOSÉ HENRIQUE ALBIERO
Volume complementar do livro Fundações por
estacas, a obra discute com precisão e clareza
as principais variáveis envolvendo fundações
diretas, como filosofias de projeto, capacidade
de carga, recalque e tensão admissível. Repleto
de exercícios resolvidos, exemplos e ilustrações
explicativas, Fundações diretas é uma importante
referência para estudantes de Engenharia Civil e
Arquitetura.
isbn 978-85-7975-035-9
18x25,5 cm • 136 páginas • R$ 75,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-087-8 • R$ 41,00

Fundações vol. 1: critérios de projeto,
investigação do subsolo, fundações
superficiais
2ª ed. com normas atualizadas

DIRCEU VELLOSO E FRANCISCO LOPES
Material de referência de profissionais e
estudantes, enfatiza os aspectos geotécnicos
e considera os esforços intervenientes no
dimensionamento estrutural dos elementos
de fundação.
isbn 978-85-7975-014-4
21x28 cm • 240 páginas • R$ 135,00

Drenagem subsuperficial de pavimentos
CARLOS SUZUKI, ANGELA A ZEVEDO E
FELIPE KABBACH
Explica a deterioração dos pavimentos causada
pelo excesso de água que infiltra no interior da
estrutura, apresentando os benefícios da drenagem
subsuperficial. Apresenta procedimentos e exemplos de métodos de dimensionamento hidráulico
no sistema de drenagem de pavimentos. Destina-se a estudantes e profissionais envolvidos
em projeto, construção e manutenção de
infraestrutura viária.
isbn 978-85-7975-075-5
16x23 cm • 240 páginas • R$ 95,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-141-7 • R$ 53,00
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Pavimentos de concreto permeáveis

Pavimentação asfáltica: materiais,
projeto e restauração

Manual de dosagem de
concreto asfáltico

Barragens de enrocamento
com face de concreto – 2ª ed.

JOSÉ TADEU BALBO

JORGE CERATTI E R AFAEL REIS

Apresenta os fundamentos da pavimentação
asfáltica, abrangendo materiais, dimensionamento,
tráfego rodoviário e urbano, análise estrutural,
manutenção e reforço dos pavimentos. Uma obra
de referência abrangente e detalhada, destinada a
estudantes de Engenharia e profissionais da área.
isbn 978-85-86238-56 -7
21x28 cm • 560 páginas • R$ 178,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-103-5 • R$ 118,00
Disponível em capítulos • R$ 13,50 cada

Esta obra explica de forma clara e direta os
principais conceitos na dosagem de concreto
asfáltico, como classificação e características de
agregados e ligantes; considerações sobre massa
específica, volumetria e efeitos de pó e argila de
misturas asfálticas; explicação passo a passo de
dosagem Marshall; e recomendações de higiene
e segurança. O manual inclui ainda diversos
exemplos de planilhas de acompanhamento dos
procedimentos de ensaio.

PAULO T. CRUZ, BAYARDO MATERÓN E
MANOEL DE FREITAS

isbn 978-85-7975-041-0
14x21 cm • 152 páginas • R$ 75,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-138-7 • R$ 47,00

isbn 978-85-7975-155-4
17x24,5 cm • 360 páginas • R$ 195,00

Pavimentos de concreto

Manual de microrrevestimento
asfáltico a frio – MRAF

JOSÉ TADEU BALBO

JORGE CERATTI E R AFAEL REIS

Um verdadeiro manual para projeto, construção
e manutenção de pavimentos de concreto,
fundamentado em estudos teóricos, tecnologia
do concreto, análises dimensional, estrutural e
de tensões, avaliação, diagnóstico e recuperação.
Discute ainda a reciclagem do concreto e
preocupações de um profissional com a
sustentabilidade da infraestrutura de nosso país.

Este manual apresenta os principais conceitos
e determinações necessárias para a correta
utilização da técnica de microrrevestimento
asfáltico a frio (MRAF). O livro explica desde
a definição de MRAF, campo de aplicação da
técnica, e seleção e caracterização dos materiais
até os procedimentos construtivos e o controle
tecnológico. Inclui também exemplos de planilhas
de ensaio e de projeto de dosagem de MRAF.

Manual de obras rodoviárias e
pavimentação urbana – 2ª ed.

100 barragens brasileiras:
casos históricos, materiais de
construção, projeto – 2ª ed.

JOSÉ TADEU BALBO
Aborda os pavimentos de concreto permeáveis,
uma solução sustentável não apenas pela mitigação de problemas decorrentes da impermeabilização do solo, mas também pela boa durabilidade
e possibilidade de uso de agregados resultantes
de reciclagem, entre outras vantagens. Aborda
questões como dimensionamento, parâmetros de
dosagem, materiais, análise estrutural, métodos
construtivos e manutenção.
isbn 978-65-86235-06-7
16x23 cm • 176 páginas • R$ 78,00
Formato digital: eISBN 978-65-86235-16-6 • R$ 60,00
Disponível em capítulos • R$ 10,90 cada

isbn 978-85-86238-90 -1
16x23 cm • 472 páginas • R$ 150,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-057-1 • R$ 95,00
Disponível em capítulos • R$ 24,90 cada

PRÓXIMOS
LANÇAMENTOS

isbn 978-85-7975-040-3
14x21 cm • 168 páginas • R$ 75,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-140-0 • R$ 47,00

ESTABILIDADE DE TALUDES ROCHOSOS: FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES
ALBERTO PIO FIORI

ELCI PESSOA JÚNIOR
Uma referência sobre execução, fiscalização
ou supervisão de obras rodoviárias e de
pavimentação urbana, este livro aborda os
procedimentos relacionados a cada uma das
fases de execução das obras, desde a emissão
da ordem de serviço até os procedimentos que
antecedem o termo de recebimento da obra.
isbn 978-85-7975-333-6
21x28 cm • 224 páginas • R$ 108,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-331-2 • R$ 86,70
Disponível em capítulos • R$ 22,00 cada

civil

Esse tipo de barragem ganhou extraordinário
impulso e favoritismo nos últimos anos por
suas vantagens, e tem alcançado alturas
impensáveis. A engenharia envolvida no
projeto, as propriedades dos materiais, detalhes
construtivos, instrumentação, comportamento
e avaliação da estabilidade, além de inúmeros
case histories formam este livro excepcional, com
sucesso internacional.

PAULO TEIXEIRA DA CRUZ
A primeira e mais completa coletânea da
experiência brasileira em Geotecnia de Barragens.
Desenhos, fotos e gráficos ilustram as várias
fases de projeto e construção de cem barragens,
construídas por todo o território nacional.
isbn 978-85-86238-02-4
21x28cm • 680 páginas • capa dura • R$ 298,00
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arquitetura sustentável

Instrumentação e segurança
de barragens de terra
e enrocamento
JOÃO FRANCISCO ALVES SILVEIRA
Como as barragens são obras de vida longa,
elas envelhecem com o tempo e precisam ser
conservadas e avaliadas quanto à sua segurança.
É aí que a instrumentação ocupa lugar de destaque!
isbn 85-86238-61-9
16x23 cm • 416 páginas • R$ 160,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-215-5 • R$ 95,00
Disponível em capítulos • R$ 9,90 cada

Instrumentação e comportamento de
fundações de barragens de concreto
JOÃO FRANCISCO ALVES SILVEIRA
Sistematiza deformabilidades dos maciços
rochosos, propõe contextos à interpretação da
instrumentação, esclarece o comportamento da
fundação da barragem e relaciona medições a
previsões.
isbn 85-86238-28-7
16x23 cm • 320 páginas • R$ 130,00

PRÓXIMOS
LANÇAMENTOS

BIM PASSO A PASSO

Morar em apartamento

Edifício ambiental

Analisa como as transformações sociais no último
século, com impactos na composição familiar, nos
valores e no modo de vida das pessoas, impactou
a Arquitetura e os espaços de habitação. A obra
traça um panorama histórico, desde o conceito e
a função da casa medieval até os apartamentos
contemporâneos de São Paulo e suas diferentes
configurações nos últimos cem anos, com reconstituições preciosas de todas as plantas históricas.

Em vez de repetir a narrativa desgastada e
superficial do discurso mercadológico do “edifício
sustentável”, “verde” ou “ecológico”, o livro
convida o leitor a uma análise crítica e com
fundamentos técnicos sobre aspectos essenciais
do projeto, da avaliação e da ocupação de
edifícios, abordando questões de desempenho,
qualidade e impacto ambiental das edificações.

SIMONE BARBOSA VILLA

isbn 978-65-86235-08-1
21x28 cm • 272 páginas • R$ 205,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-305-3 • R$ 90,00

JOANA GONÇALVES E KLAUS BODE (ORG.)

isbn 978-85-7975-130-1
21x28 cm • 592 páginas • R$ 238,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-174-5 • R$ 139,00
Disponível em capítulos • R$ 15,50 cada

Avaliação pós-ocupação:
da teoria à prática

Qualidade ambiental na habitação:
avaliação pós-ocupação

Uma referência sobre os conceitos, metodologias e
práticas da Avaliação Pós-Ocupação em Arquitetura,
Urbanismo e Design. Discute os fundamentos
da APO, seu uso para melhoria do ambiente
construído, aplicações e caminhos futuros.
Traz exemplos de aplicação em empreendimentos
habitacionais, edifícios institucionais, requalificação
e certificação ambiental e trata de questões
como ética, ensino e métodos de aferição.

Discute a importância do foco no usuário final
e a preocupação constante com a qualidade do
projeto e da construção. O livro inclui estudos
dos principais pesquisadores da avaliação pós-ocupação no Brasil e no exterior e é dividido
em três partes: “Conceituação e aspectos
metodológicos”, “Rebatimentos em aplicações
práticas” e “A experiência internacional”.
Valiosa referência para projetistas, construtores,
pesquisadores e estudantes.

isbn 978-85-7975-306-0
21x28 cm • 312 páginas • R$ 128,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-313-8 • R$ 92,00
Disponível em capítulos • R$ 9,90 cada

isbn 978-85-7975-076-2
21x28 cm • 400 páginas • R$ 184,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-207-0 • R$ 100,00
Disponível em capítulos • R$ 9,00 cada

ROSARIA ONO, SHEILA W. ORNSTEIN, SIMONE
B. VILLA, ANA J. G. LIMONGI FRANÇA (ORG.)

NORBERTO CORRÊA DA SILVA MOURA E MARCELO EDUARDO GIACAGLIA

Arquitetura sob o olhar do usuário:
programa de necessidades, projeto e
avaliação de edificações (trad.)

THEO VAN DER VOORDT E HERMAN VAN WEGEN
Repleto de exemplos práticos e ilustrações
explicativas, o livro aborda o processo de
projeto e a importância da Arquitetura centrada
no usuário. Explica desde o programa de
necessidades até a avaliação pós-ocupação,
apresentando ainda uma perspectiva história
da relação entre forma e função em diferentes
abordagens arquitetônicas, com exemplos
internacionais e brasileiros.
isbn 978-85-7975-074-8
17x24,5 cm • 240 páginas • R$ 108,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-274-2 • R$ 68,00
Disponível em capítulos • R$ 15,90 cada

SIMONE B. VILLA E SHEILA W. ORNSTEIN (ORG.)

Arquitetura escolar: o projeto do
ambiente de ensino
DORIS C. C. K. KOWALTOWSKI
Analisa diversos aspectos das edificações
escolares e sua relação com propostas
pedagógicas e metodologias de ensino, assim
como a influência do conforto ambiental sobre
o aprendizado. Aborda ainda conceitos e
tendências da arquitetura escolar aplicados a
projetos, tanto novos como para melhorias em
edificações existentes.
isbn 978-85-7975-011-3
21x28 cm • 272 páginas • R$ 110,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-110-3 • R$ 69,30
Disponível em capítulos • R$ 15,00 cada
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DEBRIS FLOW
NA SERRA
DO MAR
Márcio Angelieri Cunha
Faiçal Massad

em produção

O processo de projeto em arquitetura:
da teoria à tecnologia

Debris flow na Serra do Mar

Desmonte de rochas

Lavra de minas

DORIS KOWALTOWSKI, DANIEL MOREIRA,
JOÃO PETRECHE E MÁRCIO FABRICIO (ORG.)

MÁRCIO ANGELIERI CUNHA, FAIÇAL MASSAD,
MARCOS SAITO DE PAULA, WILSON SHOJI
IYOMASA, MARCELO FISCHER GRAMANI

VALDIR COSTA E SILVA

ADILSON CURI

A obra discute os temas que influem no processo
de projeto, tanto internacionais como voltados
à realidade brasileira. Gestão do processo de
projeto, abordagem bioclimática, maquetes e
modelos, conforto térmico e acessibilidade são
tratados. Aborda ainda o processo de projeto
em contextos específicos, como em escolas,
edifícios de saúde ou habitação coletiva. Discute
os avanços tecnológicos como projeto digital,
displays interativos e fabricação digital.

A obra faz uma revisão histórica e científica da
catástrofe de 1967 em Caraguatatuba, quando
um debris flow arrastou 30 mil árvores e soterrou
400 casas, resultando em mais de 400 mortos e
3 mil desabrigados. O livro inclui entrevistas com
testemunhas do evento e fotografias da época.
Detalha o conceito de debris flow, as características geológicas da Serra do Mar, parâmetros
do evento e estudos sobre a drenagem e atual
situação das áreas de risco na região.

Um guia prático para o desmonte de rochas na
construção civil, a obra trata desde a geologia
e os mecanismos de ruptura das rochas,
perfuração, explosivos e detonação até os
métodos e conhecimentos específicos para
desmonte por explosivos, desmontes escultural
e subaquático e escavações subterrâneas,
de rodovias e de valas. Aborda também o
desenvolvimento de rampas, cuidados na
vizinhança e as medidas de segurança.

Apresenta os principais métodos de lavra de
minas subterrâneas e a céu aberto, explicando
desde os conceitos fundamentais até detalhes
técnicos de cada método e cenários para
sua utilização. Inclui exercícios resolvidos e
um capítulo dedicado à aplicação de novas
tecnologias na lavra de minas.

isbn 978-85-7975-033-5
21x28 cm • 504 páginas • R$ 150,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-105-9 • R$ 83,00
Disponível em capítulos • R$ 6,90 cada

Lançamento 2o semestre

Como os arquitetos e
designers pensam (trad.)
BRYAN LAWSON
Fornece conselhos para compreender melhor o
processo de criação de projetos e designs, além
de auxiliar no desenvolvimento de técnicas e
habilidades criativas para realizá-los. Analisa o
papel do projetista; os problemas e as soluções
que ele pode encontrar; estratégias e táticas
para a elaboração de projetos; e a relação entre
pensamento, criatividade e projeto.
isbn 978-85-7975-017-5
18x25,5 cm • 296 páginas • R$ 120,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-256-8 • R$ 90,95
Disponível em capítulos • R$ 8,50 cada

isbn 978-85-7975-336-7
17x24,5 cm • 352 páginas • R$ 124,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-337-4 • R$ 93,70
Disponível em capítulos • R$ 13,50 cada

Rochas ígneas e metamórficas – 2ª ed.

Geologia Estrutural (trad.) – 2a ed.

ANTÔNIO GILBERTO COSTA

HAAKON FOSSEN

Proporciona ao leitor os conhecimentos de
petrografia macro e microscópica necessários
para a identificação das rochas. Ao destacar suas
propriedades e características importantes, a obra
orienta de forma prática a aplicação ornamental e
de revestimento das rochas ígneas e metamórficas
e explica os processos de alteração e degradação
de materiais pétreos em usos históricos e
contemporâneos, com exemplos reais.

Repleto de ilustrações e fotografias coloridas,
exemplos práticos e explicações, o livro apresenta
de forma didática os principais conceitos da
Geologia Estrutural. Cobrindo análise estrutural,
deformação e esforço, reologia, fraturas e
dobramentos, zonas de cisalhamento e tectônica
do sal, entre outros temas, esta obra preenche
uma lacuna de títulos na área. Indicado como o
melhor livro em seu gênero por professores de
universidades dos cinco continentes.

isbn 978-65-86235-18-0
21x28 cm • 176 páginas • R$ 136,00
Formato digital: eISBN 978-65-86235-30-2 • R$ 115,60
Disponível em capítulos • R$ 25,00 cada

isbn 978-85-7975-283-4
21x28 cm • 608 páginas • capa dura • R$ 248,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-284-1 • R$ 168,30
Disponível em capítulos • R$ 11,50 cada

isbn 978-85-7975-250-6
16x23 cm • 464 páginas • R$ 138,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-251-3 • R$ 102,00
Disponível em capítulos • R$ 14,70 cada

Minas a céu aberto: planejamento
de lavra
ADILSON CURI
Aborda todo o processo de planejamento da
lavra, desde os conceitos básicos de mineração e
de projeto, análise da jazida e geometria da lavra
até a determinação dos limites da lavra e seu
sequenciamento, levando em conta aspectos geotécnicos, tecnológicos, econômicos, operacionais
e ambientais. Traz exemplos ilustrados de minas
brasileiras, além de exercícios resolvidos e exercícios propostos para auxiliar na compreensão e no
estudo dos conceitos apresentados.
isbn 978-85-7975-149-3
16x23 cm • 232 páginas • R$ 88,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-257-5 • R$ 64,60
Disponível em capítulos • R$ 16,80 cada
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Mineralogia óptica

EDMUNDO TULCANAZA

FÁBIO MACHADO E
ANTONIO JOSÉ R ANALLI NARDY

Fornece uma síntese das técnicas e aplicações
numéricas utilizadas no âmbito dos recursos
e empreendimentos minerais. A obra detalha
os procedimentos probabilísticos e estatísticos
na quantificação de incertezas relacionadas
aos recursos minerais, os riscos associados, as
técnicas de valorização de projetos minerais e a
certificação de reservas.

A obra explica a identificação de minerais
ao microscópio petrográfico, partindo das
propriedades básicas da Física Óptica e as
características dos minerais – como hábito,
clivagem, relevo e cor – até chegar ao sistema
ortoscópico e à conoscopia. Ricamente ilustrado
e com linguagem didática, é uma referência para
estudantes de Geologia e Engenharia Geológica.

isbn 978-85-7975-189-9
21x28 cm • 304 páginas • R$ 140,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-188-2 • R$ 108,80
Disponível em capítulos • R$ 17,90 cada

isbn 978-85-7975-245-2
17x24,5 cm • 128 páginas • R$ 60,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-246-9 • R$ 40,80
Disponível em capítulos • R$ 10,20 cada

Tensões e deformações em Geologia

Guia de redação para a área de
Geociências – 2ª ed.

ALBERTO PIO FIORI E ROMUALDO WANDRESEN
Trata do estudo das tensões aplicadas nas rochas
e dos mecanismos de deformação resultantes por
meio de conhecimentos de mecânica das rochas,
resistência dos materiais e análises de tensões
e deformação. Apresenta detalhada abordagem
matemática, com deduções e explicações passo
a passo sobre as equações relacionadas ao tema,
permitindo sua compreensão e manipulação em
diversas aplicações.
isbn 978-85-7975-109-7
21x28 cm • 256 páginas • R$ 112,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-111-0 • R$ 79,90
Disponível em capítulos • R$ 9,30 cada

PÉRCIO BRANCO
Um valioso guia para o uso correto da língua
portuguesa na redação de artigos, relatórios e
outros trabalhos técnicos na área de Geociências, o
livro esclarece dúvidas gramaticais comuns – como
conjunção, crase e concordância – e questões
técnicas – como a nomenclatura de minerais,
unidades de medida e citações de artigos.
isbn 978-85-7975-156-1
14x21 cm • 224 páginas • R$ 88,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-170-7 • R$ 54,00

Processos metalogenéticos e os
depósitos minerais brasileiros –
2ª ed. revisada e atualizada
JOÃO CARLOS BIONDI
Essencial a estudantes e profissionais envolvidos
com prospecção e explotação mineral. Aborda
processos metalogenéticos segundo sistemas
geológicos e os depósitos mais importantes.
isbn 978-85-7975-168-4
21x28 cm • 552 páginas • R$ 250,00

Geoquímica: uma introdução (trad.)
FRANCIS ALBARÈDE
Este livro explica de forma didática os
fundamentos da geoquímica moderna e
sua aplicação no estudo dos mais diversos
ambientes, incluindo a terra sólida, rios e
clima, estendendo-se até mesmo a outros
planetas. Com exemplos, exercícios e explicações
detalhadas, é uma referência fundamental para
estudantes de Ciências da Terra e Ciências
Ambientais. Nas mãos competentes do seu
tradutor, o livro em português é uma edição
revisada e melhorada, segundo o próprio autor.
isbn 978-85-7975-020-5
18x25,5 cm • 400 páginas • R$ 154,00

82 resumos geológicos (trad.)
LAURENT EMMANUEL, MARC DE R AFÉLIS E
ARIANE PASCO
Apresenta, de forma objetiva e resumida,
os principais temas da Geologia, como minerais
e rochas, fósseis, ciclos da água e do carbono,
tectônica de placas e vulcanismo, entre outros.
Ricamente ilustrado e com linguagem didática,
este livro é um excelente material de apoio e
revisão para o estudo da Geologia.
isbn 978-85-7975-134-9
17x24,5 cm • 264 páginas • R$ 87,00

Rochas metamórficas: classificação e
glossário (trad.)
DOUGLAS FETTES E JACQUELINE DESMONS (ORG.)
Apresenta nomenclatura abrangente das rochas
metamórficas baseada nas recomendações da
subcomissão da União Internacional de Ciências
Geológicas (IUGS), incluindo mais de 1.100 termos.
Doze capítulos explicam como determinar
os nomes corretos para rochas e processos
metamórficos, além de discutir a lógica por trás
de nomes importantes.
isbn 978-85-7975-135-6
17x24,5 cm • 328 páginas • R$ 103,00
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Rochas: manual fácil de estudo e
classificação
SEBASTIÃO DE OLIVEIRA MENEZES
Apresenta um roteiro para o estudo das rochas
com base nos fundamentos da Petrologia. Explica
o processo de formação de rochas de origem
ígnea, sedimentar e metamórfica. Apoiada em
ilustrações para facilitar o entendimento do tema,
a obra detalha as propriedades físicas das rochas
e apresenta uma chave para o reconhecimento
macroscópico de alguns de seus principais tipos.
isbn 978-85-7975-085-4
14x21 cm • 112 páginas • R$ 55,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-158-5 • R$ 34,40
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Geologia de Engenharia – 3ª ed.
NIVALDO CHIOSSI
Além de apresentar os principais conceitos
geológicos, como formação de rochas e solos,
cartografia geotécnica, investigação de subsolo
e condições ambientais, o livro aprofunda-se
em capítulos específicos sobre Geologia de
Engenharia aplicada em projetos de barragens,
túneis, metrôs, obras lineares, mineração e
petróleo.
isbn 978-85-7975-083-0
21x28 cm • 424 páginas • R$ 168,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-166-0 • R$ 107,00

Minerais comuns e de importância
econômica: um manual fácil – 2ª ed.

Geofísica aplicada: métodos
geoelétricos em hidrogeologia

SEBASTIÃO DE OLIVEIRA MENEZES

ANTONIO CELSO DE OLIVEIRA BRAGA

Destinado a estudantes de Geologia e Mineração,
aborda os fundamentos básicos da Mineralogia
e da Cristalografia em uma linguagem clara e
acessível. Apresenta os principais conceitos
envolvidos no estudo dos minerais, e sua utilização
como recursos naturais. Comenta sobre as reservas
e a produção desses recursos no Brasil. Traz uma
chave para o reconhecimento de minerais comuns
a partir de suas propriedades físicas.

Fundamental na gestão e planejamento para
captação visando abastecimento, monitoramento e
remediação de áreas contaminadas, os métodos
geoelétricos em hidrogeologia são discutidos nesta
obra tanto em seus aspectos teóricos como em suas
aplicações práticas, com orientações sobre coleta e
interpretação de dados, estudos de caso e subsídios
na escolha da metodologia mais adequada.

isbn 978-85-7975-050-2
14x21 cm • 144 páginas • R$ 55,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-159-2 • R$ 34,40

isbn 978-85-7975-191-2
16x23 cm • 160 páginas • R$ 75,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-190-5 • R$ 58,00

Águas subterrâneas e poços tubulares
profundos – 2ª ed.
CARLOS EDUARDO QUAGLIA GIAMPÁ E
VALTER GALDIANO GONÇALES (ORG.)
Esclarece os termos e os conceitos da
Hidrogeologia, não só para iniciantes, como
também para os usuários e os técnicos que lidam
com o setor. Abrange tópicos teóricos, como elementos de hidrologia subterrânea e de superfície,
e práticos, sobre perfilagem de poços, operação
e manutenção de poços tubulares profundos e
gerenciamento de recursos hídricos, entre outros.
isbn 978-85-7975-086-1
16x23 cm • 496 páginas • capa dura • R$ 150,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-259-9 • R$ 80,00
Disponível em capítulos • R$ 9,90 cada

Geofísica de exploração (trad.)
PHILIP KEAREY, MIKE BROOKS E IAN HILL
MARIA CRISTINA MOREIRA COELHO (TRAD.)
Sísmica de reflexão e refração, eletromagnéticos
e gravimétricos são alguns dos métodos
geofísicos abordados nesta obra, que, além
da apresentação teórica didática, conta com
exercícios que fornecerão ao leitor confiança
na aplicação das técnicas geofísicas durante a
aquisição, o processamento e a interpretação
dos dados.
isbn 978-85-86238-91-8
18x25 cm • 438 páginas • R$ 168,00

Geologia do Quaternário e mudanças
ambientais – 2ª ed.

Dicionário de Mineralogia
e Gemologia – 2ª ed.

KENITIRO SUGUIO

PÉRCIO BRANCO

Trata do nosso planeta nos últimos 1,8 milhão
de anos e oferece ampla revisão sobre a
temática do Quaternário, apresentando
conhecimento específico sobre esse período no
Brasil. Mesclando Geociências com as ciências
da Biologia, Climatologia, História e Arqueologia,
aborda temas como as grandes glaciações,
mudanças paleoclimáticas e de nível relativo do
mar, neotectônica e estratigrafia.

São 8.650 verbetes, incluindo todas as espécies
minerais reconhecidas pela International
Mineralogical Association, além de grupos,
variedades, nomes comerciais e nomes
populares. Possui fotos coloridas das gemas e
dos minerais.

isbn 978-85-7975-000 -7
18x25,5 cm • 408 páginas • R$ 138,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-121-9 • R$ 83,00
Disponível em capítulos • R$ 9,90 cada

isbn 978-85-7975-163-9
14x21 cm • 608 páginas • capa dura • R$ 180,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-066-3 • R$ 132,00
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Bombeamento de polpa e classificação
vol. 1 – 5ª ed. – revista e ampliada

Britagem, peneiramento e moagem
vol. 3 – 5ª ed. – revista e ampliada

Manuseio de sólidos granulados
vol. 5 – 2ª ed. revista e aprimorada

Plantas daninhas: biologia e
manejo – vol. 1

ARTHUR PINTO CHAVES E COLABORADORES

ARTHUR PINTO CHAVES E ANTÔNIO E. C. PERES

ARTHUR PINTO CHAVES E COLABORADORES

KASSIO MENDES E ANTONIO ALBERTO DA SILVA

Primeiro livro da série, traz uma abordagem das
diversas áreas do tratamento de minérios, indo
desde conceitos elementares até operações mais
sofisticadas. Os assuntos incluem: objetivos do
tratamento de minérios; operações unitárias de
beneficiamento; dimensionamento de bombas e
tubulações; modelagem da partição de ciclones;
minerodutos; e exercícios de classificação, entre
outros igualmente relevantes.

Aborda todos os processos relativos à britagem,
como equipamentos, produtos de britadores,
operação, outros tipos de classificadores e
moinhos e britadores de impacto; peneiramento:
características construtivas, mecanismo de
peneiramento, quantificação do processo, efeito de
umidade – exercícios sobre peneiramento; moagem:
moagem via úmida e seca, moinhos de barras,
carga circulante, dimensionamento de moinhos
segundo Bond e Rowland; o método do Trapezoide
de possibilidades – exercícios resolvidos. E mais:
capítulo sobre cominuição do carvão.

A obra ensina a lidar com as diversas etapas
no manuseio de sólidos granulares, como
estocagem, transporte e amostragem, atividades
que exigem criatividade dos que planejam essas
operações. Aborda assuntos como estocagem
e homogeneização, estocagem em pilhas e
em silos, modelos para o dimensionamento
de pilhas; alimentadores, transportadores de
correia; amostragem, fundamentos teóricos
da amostragem e dispositivos de amostragem
incremental; disposição de rejeitos, métodos de
construção de diques.

Livro mais atual e completo no Brasil sobre a
ciência aplicada das plantas daninhas, aborda a
biologia e ecofisiologia das plantas daninhas; seu
controle por meio da alelopatia; a competição
e interferência em culturas; parâmetros para
levantamento de abundância, distribuição e
diversidade de plantas daninhas; e métodos de
controle e manejo integrado na agricultura.

isbn 978-85-7975-061-8
14x21 cm • 324 páginas • R$ 128,00

isbn 978-85-7975-045-8
Parceria
14x21 cm • 384 páginas • R$ 128,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-216-2 • R$ 68,00
Disponível em capítulos • R$ 11,90 cada

Parceria

Lançamento 2 semestre
o

Parceria

Desaguamento, espessamento e
filtragem
vol. 2 – 4ª ed. – revista e aprimorada

A flotação no Brasil
vol. 4 – 3ª ed. – revista e ampliada

ARTHUR PINTO CHAVES E COLABORADORES

Principal obra sobre flotação já publicada no
Brasil, abrange as tecnologias de flotação dos
principais minerais e outros tópicos como
máquinas de flotação, flotação em coluna,
tratamento de águas para flotação, pesquisa e
desenvolvimento em flotação e reagentes.

Obra atual, abrange temas como introdução
ao desaguamento mecânico; equipamentos e
mecanismos de espessamento; dimensionamento
de espessadores; prática operacional; mecanismos
de filtragem; meios filtrantes; dimensionamento
de filtros; reagentes auxiliares e aspectos teóricos
da filtragem e do desaguamento.
isbn 978-85-7975-072-4
14x21 cm • 240 páginas • R$ 118,00

Parceria

ARTHUR PINTO CHAVES (ORG.)

isbn 978-85-7975-071-7
14x21 cm • 512 páginas • R$ 138,00

Parceria

Separação densitária – vol. 6
ARTHUR PINTO CHAVES E
ROTÊNIO CASTELO CHAVES FILHO
Com abordagem prática e didática, o livro
apresenta os principais conceitos envolvidos na
separação densitária, como jigagem, separação
em meio denso, separação em lâmina d’água,
separadores centrífugos, partição, separação
magnética, separação eletrostática e lavra e
beneficiamento de minérios de aluvião.
isbn 978-85-7975-070-0
14x21 cm • 256 páginas • R$ 118,00

Parceria

isbn 978-65-86235-59-3
21x28 cm • 160 páginas
Lançamento 2o semestre

Melhoramento de plantas – 8ª ed.
ALUÍZIO BORÉM, GLAUCO V. MIRANDA E
ROBERTO FRISCHE-NETO
O livro aborda os principais temas relacionados
ao melhoramento prático, capacitando as plantas
a resistir a doenças e insetos, incrementar sua
qualidade nutricional, tolerar condições adversas
de clima e solo e elevar sua produtividade. Trata
do planejamento do programa de melhoramento,
sistemas reprodutivos, variabilidade genética,
adaptabilidade, seleção, cultivares, hibridação e
métodos de melhoramento.
isbn 978-65-86235-25-8
16x23 cm • 384 páginas • R$ 138,00
Formato digital: eISBN 978-65-86235-35-7 • R$ 108,80
Disponível em capítulos • R$ 7,50 cada

Catálogo 2022

agronomia e
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Mandioca

Eucalipto

PEDRO SOARES VIDIGAL FILHO, ALEX HENRIQUE
TIENE ORTIZ, MANOEL GENILDO PEQUENO E
ALUÍZIO BORÉM (ORG.)

R AFAEL TASSINARI RESENDE, ALUÍZIO BORÉM E
HELIO GARCIA LEITE (ORG.)

O livro trata de todo o percurso da cultura, desde
o preparo do solo até a conservação de seus
produtos. A obra explica a origem, a fisiologia e a
nutrição da planta, detalha as características das
principais cultivares de mandioca no Brasil, as
ferramentas para o controle de pragas, doenças
e ervas daninhas na cultura, os métodos e
sistemas de irrigação mais eficazes e as práticas
mais utilizadas na colheita da mandioca.
isbn 978-65-86235-39-5
17x24,5 cm • 304 páginas • R$ 104,00
Formato digital: eISBN 978-65-86235-56-2 • R$ 88,40
Disponível em capítulos • R$ 9,50 cada

Soja
FELIPE SILVA, ALUÍZIO BORÉM,
TUNEO SEDIYAMA E GIL CAMARA (ORG.)
O livro destaca a importância econômica da
soja, sua botânica e fenologia, exigências
edafoclimáticas, características agronômicas dos
cultivares, tecnologias transgênicas e aplicação
de agricultura de precisão. Aborda toda a cadeia
produtiva, desde preparo do solo e plantio, época
de semeadura, adubação, rotação, sucessão e
irrigação até manejo de plantas daninhas, pragas
e doenças, colheita e comercialização.
isbn 978-65-86235-53-1
17x24,5 cm • 312 páginas • R$ 136,00

PRÓXIMOS
LANÇAMENTOS

O livro cobre os principais temas sobre
plantio, colheita florestal e uso econômico do
eucalipto. Apresenta as principais novidades
técnicas na escolha de materiais genéticos para
plantio, produção de mudas, preparo de solos,
fertilização, controle de pragas e doenças,
desrama artificial, prevenção e manejo de fogo,
colheita e transporte.
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LANÇAMENTO

Agricultura digital – 2ª ed.

DANIEL MARÇAL DE QUEIROZ, DOMINGOS S.
MAGALHÃES VALENTE, FRANCISCO DE A SSIS DE
CARVALHO PINTO E ALUÍZIO BORÉM (ORG.)

Sementes e mudas: guia para propagação
de árvores brasileiras – 2ª ed.
CARLOS NOGUEIRA SOUZA JUNIOR E
PEDRO H. S. BRANCALION

isbn 978-65-86235-61-6

O livro apresenta os conceitos básicos sobre
geotecnologias e geoprocessamento e sua
aplicação no campo, utilização de drones e
sensores na agricultura, irrigação e bovinocultura
digital e automação de máquinas agrícolas. Explica
a aplicação da internet das coisas, computação em
nuvem, big data e machine learning e apresenta
alguns dos principais aplicativos, plataformas e
programas de computador empregados no campo.

Agronomia: profissão do presente
e do futuro

isbn 978-65-86235-37-1
21x28 cm • 224 páginas • R$ 142,00
Formato digital: 978-65-86235-55-5 • R$ 120,70
Disponível em capítulos • R$ 9,50 cada

isbn 978-65-86235-05-0
17x24,5 cm • 464 páginas • capa dura • R$ 168,00

19 lições de Pedologia – 2ª ed.

Alimentos funcionais:
perspectivas e tendências

LEONARDO ANGELO DE AQUINO,
CARLOS EDUARDO MAGALHÃES DOS SANTOS E
ALUÍZIO BORÉM (ORG.)
O livro propõe um olhar sobre os desafios que
o jovem profissional de Agronomia enfrentará
nas próximas décadas e o seu protagonismo no
agronegócio. Apresenta as alternativas profissionais
de atuação e regulamentação do EngenheiroAgrônomo, como seu papel na gestão do cultivo,
defesa fitossanitária das plantações e até mesmo
na produção animal, além de indicar os ramos
mais promissores para nos próximos anos.
isbn 978-65-86235-49-4
16x23 cm • 224 páginas • R$ 190,00
Formato digital: eISBN 978-65-86235-50-0 • R$ 99,00

PLANTAS DANINHAS: HERBICIDAS - V. 2 KASSIO F. MENDES E ANTONIO A. DA SILVA
SEMENTES E MUDAS V. 2 CARLOS NOGUEIRA SOUZA JR. E PEDRO BRANCALION

IGO F. LEPSCH
Um livro-texto introdutório à Ciência do Solo
especialmente desenvolvido para as condições
brasileiras. Indo desde as rochas e minerais que
dão origem aos solos, passa pelos processos
de intemperismo, aborda sua biologia, física
e química, fundamenta e apresenta o Sistema
Brasileiro de Classificação dos Solos. Este livro
preenche uma lacuna existente nos cursos de
graduação em Agronomia, Florestas, Ecologia,
Zootecnia, Geografia e Biologia, entre outros.
isbn 978-65-86235-26-5
21x28 cm • 312 páginas • R$ 158,00
Formato digital: eISBN 978-65-86235-32-6 • R$ 125,80
Disponível em capítulos • R$ 9,50 cada

Um guia visual para a produção de semente e
mudas, com base em 20 anos de experiência
prática dos autores, a obra apresenta fotografias
coloridas de mudas, sementes, folhas e frutos
de 200 espécies diferentes, com detalhes
morfológicos e informações de coleta de
sementes, beneficiamento, semeadura e
produção de mudas para cada uma.

JOCELEM SALGADO
Apresenta os principais grupos de alimentos
funcionais, como carotenoides, ácidos graxos,
probióticos, limonoides, lignanas, glicosinatos
e flavonoides. O livro alia uma sólida base
científica a curiosidades e exemplos práticos
para explicar o modo como esses alimentos
atuam no corpo humano como antioxidantes ou
anti-inflamatórios e até mesmo no combate ao
câncer, obesidade e doenças cardiovasculares.
isbn 978-85-7975-286-5
17x24,5 cm• 256 páginas • R$ 88,00
Formato digital: eISBN 9978-85-7975-289-6 • R$ 66,00
Disponível em capítulos • R$ 8,90 cada

Catálogo 2022

Adaptações de plantas da Caatinga
DANILO DIEGO DE SOUZA
Um livro original que vem contribuir com a
pouquíssima literatura publicada sobre o tema.
Apresenta a Caatinga, suas condições naturais,
diferentes paisagens e desafios para a vegetação.
Aborda as adaptações morfoanatômicas e
fisiológicas desenvolvidas pelas plantas para
regular o excesso de luz, controlar a transpiração,
armazenar água e nutrientes, proteger-se do
estresse oxidativo e garantir sua perpetuação
por meio de especificidades em sua floração e
sementes. A obra auxilia a compreender o delicado
equilíbrio entre os fatores ambientais do clima
semiárido e a evolução das plantas da Caatinga.

agronomia e

O que é metabolismo? Como nossos
corpos transformam o que comemos
no que somos
ALICIA KOWALTOWSKI
Por meio de histórias curiosas, explicações
científicas e uma linguagem simples e direta,
o livro explica como transformamos aquilo que
comemos no que somos, por que engordamos com
tanta facilidade e qual o papel das vitaminas em
nosso dia a dia, entre tantas outras dúvidas sobre
nossa relação cotidiana com o metabolismo.
isbn 978-85-7975-197-4
14x21 cm • 112 páginas • R$ 65,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-212-4 • R$ 41,00

isbn 978-65-86235-02-9
14x21 cm • 96 páginas • R$ 55,00

Quantificação de recursos florestais:
árvores, arvoredos e florestas
Agricultura de precisão

JOSÉ PAULO MOLIN, LUCAS RIOS DO AMARAL
E ANDRÉ COLAÇO
Utilizando sensoriamento remoto e sistemas
de informação geográfica como ferramenta, a
agricultura de precisão compartimenta a lavoura
e realiza uma gestão detalhada com tratamento
localizado (fertilizantes, pulverização, preparo
do solo, irrigação). Sistemas de orientação
e automação completam os recursos da
metodologia.
isbn 978-85-7975-231-1
21x28 cm • 224 páginas • R$ 108,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-214-8 • R$ 83,00

JOÃO LUÍS F. BATISTA, HILTON THADEU Z. DO
COUTO E DEMÓSTENES F. DA SILVA FILHO
Utilizando uma abordagem inovadora, com
conceitos, técnicas e métodos específicos para
quantificação e monitoramento de árvores,
arvoredos e florestas, a obra apresenta métodos
destrutivos e não destrutivos, metrologia,
monitoramento, mensuração e predição de
atributos. Inclui exercícios. Para estudantes e
profissionais de Agronomia, Engenharia Florestal,
Gestão Ambiental e Ecologia.
isbn 978-85-7975-153-0
21x28 cm • 384 páginas • R$ 168,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-233-9 • R$ 125,80
Disponível em capítulos • R$ 11,80 cada

Restauração florestal
RICARDO RIBEIRO RODRIGUES, SERGIUS GANDOLFI E PEDRO HENRIQUE SANTIN BRANCALION
Apresenta o histórico e as bases conceituais para
a restauração florestal em florestas tropicais e
subtropicais, permitindo a escolha dos melhores
métodos de restauração para diferentes
situações de degradação; sua implantação
eficiente em termos ecológicos, econômicos e
de operacionalidade; e o monitoramento dos
resultados. Ricamente ilustrada, com exemplos
práticos e estudos de caso, esta é uma referência
completa para estudantes e profissionais da área.

ciências da vida

Guia ilustrado para identificação
das plantas da Mata Atlântica
THIAGO BEVILACQUA FLORES, GABRIEL DALLA
COLLETTA, VINICIUS CASTRO SOUZA, NATALIA
MACEDO IVANAUSKAS, JORGE YOSHIO TAMASHIRO
E RICARDO RIBEIRO RODRIGUES (ORG.)
Este guia ricamente ilustrado inclui uma chave de
identificação para árvores e registro fotográfico
detalhado das espécies, incluindo folhas, frutos,
flores e dicas de campo para identificação.
isbn 978-85-7975-204-9
13x21 cm • 256 páginas • brochura • R$ 98,00

isbn 978-85-7975-019-9
21x28 cm • 432 páginas • capa dura • R$ 180,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-196-7 • R$ 144,50
Disponível em capítulos • R$ 16,70 cada

Renascimento de florestas: regeneração
na era do desmatamento (trad.)
ROBIN CHAZDON
Uma obra inovadora, ao demonstrar que florestas
tropicais sucessionais regeneradas, ou renascidas,
são e sempre foram vitais, representando
reservatórios dinâmicos da biodiversidade e
serviços ambientais. Em base de uma extensa
avaliação de ampla variedade de trajetórias
sucessionais e de restauração que conduziram
a esse conhecimento, na contracorrente da
valorização exclusiva das florestas antigas
estabelecidas, põe em perspectiva de esperança
para o Planeta o papel da floresta renascida.
isbn 978-85-7975-217-9
16x23 cm • 432 páginas • R$ 168,00

Sistema Terra-Vida (trad.)
CHARLES COCKELL (ORG.)
Aproxima as Ciências Biológicas da Geologia
para explorar a coevolução da Terra e da vida ao
longo das eras geológicas. Examina as interações
entre geosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera,
além de explicar como a relação entre esses
sistemas determina o ambiente na superfície
terrestre. Ilustrações coloridas, perguntas
e respostas, resumos de conceitos-chave e
exercícios resolvidos complementam os conceitos
abordados.
isbn 978-85-7975-015-1
18x25,5 cm • 360 páginas • R$ 153,00
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recursos hídricos
e meio ambiente

RECURSOS HÍDRICOS:
NA INTERFACE
SOCIEDADE-NATUREZA
Antônio P. Mazellos Jr.
Frederico W. Lopes

em produção

LANÇAMENTO

Recursos hídricos: na interface
sociedade-natureza
ANTÔNIO P. MAZELLOS JR. E
FREDERICO W. LOPES
A obra traça um panorama da água doce no
mundo e aborda temas como sistemas hídricos
superficiais continentais, dinâmica das águas superficiais, águas subterrâneas, nascentes e áreas
úmidas. Discute os conceitos de planejamento
e gestão de recursos hídricos, geoconservação,
relação território e água, saúde e qualidade da
água, saneamento, proteção e recuperação de
recursos hídricos e geotecnologias.

Lançamento 2o semestre

Ciências do ambiente
REGINA PACCA COSTA
Trata dos conceitos fundamentais para a
formação do profissional de Gestão Ambiental –
educação ambiental, Ecologia, água, esgoto,
drenagem urbana, resíduos sólidos urbanos e
poluentes atmosféricos –, que permitam atuar
na gestão sustentável de atividades econômicas
e sociais, com utilização racional dos recursos
naturais.
isbn 978-65-86235-27-2
21x28 cm • 248 páginas • R$ 115,00
Formato digital: eISBN 978-65-862354-2-5 • R$ 97,75
Disponível em capítulos • R$ 16,50

Avaliação de impacto ambiental:
conceitos e métodos – 3ª ed.
LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ
Apresenta as várias tarefas da preparação de
estudos ambientais, ligando a teoria à prática.
Estudos de caso enriquecem a obra, abordando
empreendimentos como hidrelétricas, minerações
e sistemas de transporte. A 3ª edição deste
clássico foi inteiramente revista e atualizada.
Com novo capítulo sobre impactos cumulativos,
casos recentes brasileiros e internacionais,
glossário expandido, novas ilustrações e mapas,
a obra reafirma sua importância como referência
indispensável para estudantes e profissionais de
licenciamento e planejamento ambiental.
isbn 978-65-86235-03-6
21x28 cm • 496 páginas • R$ 178,00
Formato digital: eISBN 9786-58-6235-09-8 • R$ 125,80
Disponível em capítulos • R$ 9,90 cada

Drenagem urbana e controle
de enchentes – 2ª ed.
ALUÍSIO CANHOLI
O autor é responsável pela introdução dos piscinões no Brasil. Apresenta novos conceitos de
projeto, revê o conceito clássico da Engenharia
Sanitária de dimensionar obras hidráulicas
e propõe novas medidas estruturais para a
drenagem de grandes cidades.
isbn 978-85-7975-160-8
16x23 cm • 384 páginas • R$ 128,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-181-3 • R$ 80,50

Gestão ambiental para cidades
sustentáveis
ANDREA STRUCHEL E ROGÉRIO MENEZES (ORG.)
A partir de análises interdisciplinares, a obra
apresenta estudos e exemplos práticos para
promover uma gestão ambiental em nível local
em prol da sustentabilidade. O livro oferece
caminhos para superar dificuldades e desafios
comuns dos municípios e aborda os instrumentos
de gestão ambiental e as áreas temáticas (água,
verde e fauna) em que ocorrem tanto a condução
das políticas públicas específicas como a gestão
propriamente dita.
isbn 978-85-7975-322-0
16x23 cm • 208 páginas • R$ 85,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-325-1 • R$ 61,00
Disponível em capítulos • R$ 13,00 cada

Recursos hídricos no século XXI
JOSÉ GALIZIA TUNDISI E
TAKAKO MATSUMURA-TUNDISI
Apresenta a situação atual dos recursos hídricos
no Brasil e no mundo, seus usos múltiplos,
os principais desafios enfrentados e os mais
recentes desenvolvimentos científicos e
tecnológicos na área. Discute soluções para a
gestão dos recursos hídricos, com exemplos reais
e inovadores implantados ou em implantação em
19 países.
isbn 978-85-7975-012-0
16x23 cm • 328 páginas • R$ 118,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-069-4 • R$ 69,00
Disponível em capítulos • R$ 9,50 cada

Limnologia

Água na indústria: uso racional e reúso

JOSÉ GALIZIA TUNDISI E
TAKAKO MATSUMURA-TUNDISI

JOSÉ CARLOS MIERZWA E
IVANILDO HESPANHOL

Obra de referência na área, com ênfase em
Limnologia Tropical e dados inéditos no Brasil.
Trata da qualidade das águas continentais em
todo o planeta Terra: lagos, represas, rios, lagoas,
áreas pantanosas etc. Consolida 40 anos de
pesquisas.

Traz um panorama abrangente dos problemas
e das técnicas de tratamento, desde as
convencionais até as mais sofisticadas, como
separação por membranas. Inclui conceitos atuais
como water pinch e reúso em cascata.

isbn 978-85-86238-66 -6
21x28 cm • 632 páginas • capa dura • R$ 300,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-101-1 • R$ 188,00
Disponível em capítulos • R$ 12,90

PRÓXIMOS
LANÇAMENTOS

Reimpressão com a nova ortografia
isbn 978-85-86238-41-3
21x28 cm • 144 páginas • R$ 122,00
Formato digital: eISBN 978-85-86238-95-6 • R$ 72,00

SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS

ROSELY FERREIRA DOS SANTOS E LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ

Catálogo 2022

Biomas brasileiros
LEOPOLDO COUTINHO
A obra fundamenta os conceitos que definem
um bioma, tema controvertido na comparação
de diferentes autores, focando zonas climáticas
e zonobiomas, e descreve e caracteriza os
16 principais biomas do Brasil. Ricamente ilustrado
com mapas explicativos e fotografias coloridas da
fauna e vegetação de cada bioma, o livro apresenta
de forma didática as informações mais importantes
de cada um: clima, solos, flora e fauna, além de
tratar de seu funcionamento e dinâmica.
isbn 978-85-7975-254-4
17x24,5 cm • 160 páginas • R$ 68,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-255-1 • R$ 50,00
Disponível em capítulos • R$ 13,90 cada

Licenciamento ambiental municipal
ANDREA STRUCHEL
Loteamentos urbanos e parcelamento do solo,
regularização fundiária municipal, infraestrutura
urbana, aeroportos, aterros sanitários, estações
de tratamento de esgoto, entre outros, são
objeto de licenciamento ambiental municipal,
tratados aqui. Responsabilidades, sanções e
papel do Ministério Público completam essa
concisa e eficiente publicação. De interesse
tanto aos envolvidos com empreendimentos e
licenciamento ambiental quanto aos bacharéis.
isbn 978-85-7975-227-8
16x23 cm • 192 páginas • R$ 76,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-228-5 • R$ 54,00

recursos hídricos
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Geoquímica ambiental e estudos de
impacto – 4ª ed.
GERALDO MARIO ROHDE
Obra de caráter técnico-didático destinada
a técnicos e estudantes que atuam na área
ambiental, aborda questões como legislação
ambiental, estudos cartográficos, climáticos,
geomorfológicos, geológicos e hidrológicos.
Ferramenta fundamental para todos aqueles que
atuam na área ambiental, incluindo prestação
de serviços de consultoria, órgãos ambientais,
responsáveis pela área de Meio Ambiente nas
empresas e estudantes.
Parceria
isbn 978-85-7975-080-9
16x23 cm • 160 páginas • R$ 76,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-265-0 • R$ 38,50
Disponível em capítulos • R$ 9,90 cada

Planejamento ambiental:
teoria e prática
ROZELY FERREIRA DOS SANTOS
Trata de todos os assuntos pertinentes ao
exercício do tema: organização, escalas, áreas,
temas; avaliação de impactos ambientais,
cenários, indicadores ambientais; como integrar
informações, tomar decisões e a participação
pública. Livro de referência adotado por diversas
instituições ambientais.
Versão híbrida
isbn 978-85-86238-62-8
21x28 cm • 184 páginas • R$ 135,00
Formato digital: eISBN 978-85-79751-04-2 • R$ 100,30

Ecossistemas urbanos (trad.)
FREDERICK R. ADLER E COLBY J. TANNER
Apresenta os principais conceitos para o estudo
do ecossistema urbano, como modificações de
hábitats, interações de processos ecológicos nas
cidades e as reações provocadas pelos impactos
antrópicos em ecossistemas. Inclui exercícios,
perguntas e atividades de laboratório ao final de
cada capítulo.
isbn 978-85-7975-165-3
17x24,5 cm • 384 páginas • R$ 138,00

Avaliação ambiental de processos
industriais
LUCIANO MIGUEL MOREIRA DOS SANTOS
Aborda a metodologia para avaliação dos impactos
ambientais significativos das indústrias. Define um
índice de pressão ambiental de poluentes de um
processo industrial, com base em dez indicadores,
orientado pela legislação ambiental e critérios de
sustentabilidade. Também apresenta a aplicação
prática da metodologia do livro no software
Sistema de Avaliação Ambiental de Processos
(SAAP), disponível para download. Em sua segunda
edição, com atualização e revisão das normas ISO.
Parceria

isbn 978-85-7975-036 -6
16x23 cm • 136 páginas • R$ 76,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-112-7 • R$ 60,35

Introdução ao controle de poluição
ambiental – 5ª ed.

Conservação da biodiversidade com SIG

JOSÉ CARLOS DERISIO

ADRIANA PAESE, ALEXANDRE UEZU,
MARIA LUCIA LORINI E ANDRÉ CUNHA (ORG.)

Importante ferramenta para todos os
profissionais da área ambiental, aborda os
principais usos da água, do ar e do solo; tipos de
poluição que os afetam e os danos provocados;
parâmetros e métodos para avaliação de
qualidade; técnicas de controle de poluição; e
aspectos legais e institucionais. A obra também
trata da poluição decorrente de ruídos, vibrações
e radiação, assim como de sistemas de gestão
ambiental, de acordo com a norma ISO 14001.

Uma referência sobre os estudos e práticas
mais atuais na aplicação de SIG em projetos de
conservação, apresenta diversos estudos de caso,
que combinam conceitos, métodos e aplicações.
Aborda alguns dos temas mais importantes na
área, como avaliação de componentes e ameaças
à biodiversidade; priorização de áreas para a
conservação da biodiversidade; restauração
florestal; e desenvolvimento de aplicativos e
ferramentas para gestão da biodiversidade.

Parceria
isbn 978-85-7975-273-5
16x23 cm • 224 páginas • R$ 88,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-236-0 • R$ 52,80
Disponível em capítulos • R$ 12,50 cada

isbn 978-85-7975-042-7
21x28 cm • 240 páginas • R$ 155,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-115-8 • R$ 89,00
Disponível em capítulos • R$ 8,90 cada
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em produção

geografia
e meteorologia

LANÇAMENTOS

Sistemas meteorológicos atuantes
no Brasil

Riscos híbridos: concepções e
perspectivas socioambientais

NELSON JESUZ FERREIRA E IRACEMA FONSECA
DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI (ORG.)

FRANCISCO MENDONÇA (ORG.)

Engloba os tópicos sobre características
observacionais e dinâmicas dos sistemas de tempo
em Tempo e Clima no Brasil, revistos e atualizados
com os novos conhecimentos publicados após
aquela edição de 2009. Trata dos sistemas sinóticos
de tempo que atuam na América do Sul e incorpora
novas referências, análises, modelos conceituais
e temas que refletem o estado dessa área de
conhecimento.
isbn 978-65-86235-52-4
21x28 cm • 120 páginas
Formato digital: eISBN 978-65-86235-63-0
Lançamento 2o semestre

Clima das regiões brasileiras e
variabilidade climática

IRACEMA FONSECA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI
E NELSON JESUZ FERREIRA (ORG.)
Este livro engloba os tópicos sobre clima e variabilidade climática anteriormente abordados em
Tempo e Clima no Brasil, atualizados e ampliados
com os novos conhecimentos publicados na
última década. Aborda os climas das regiões
brasileiras, apresenta e avalia as variabilidades
intrassazonal, interanual e decenal a multidecenal
e aborda o estado da arte atual dos fenômenos
que influenciam a dinâmica climática: do El Niño
ao papel da floresta amazônica.
isbn 978-65-86235-24-1
21x28 cm • 176 páginas • R$ 94,00
Formato digital: eISBN 978-65-86235-34-0 • R$ 79,90
Disponível em capítulos • R$ 9,90 cada

Geomorfologia fluvial
JOSÉ STEVAUX E
EDGARDO MANUEL L ATRUBESSE

Discute temas relacionados aos riscos
socioambientais urbanos a que estão sujeitos
a população, a resiliência e a vulnerabilidade
decorrente da exclusão e segregação
socioespacial, permitindo debater políticas
voltadas à prevenção dos riscos. Entre os
temas abordados estão riscos híbridos, riscos
hidrometereológicos, índice DRIB, deslizamentos e
o papel da gestão pública na segurança.
isbn 978-65-86235-23-4
16x23 cm • 160 páginas • R$ 70,00
Formato digital: eISBN 978-65-86235-36-4 • R$ 51,00
Disponível em capítulos • R$ 12,50 cada

Uma introdução ao funcionamento dos processos
fluviais e das morfologias derivadas, ressaltando
sua importância no gerenciamento, preservação
e recuperação de rios. Com exemplos brasileiros
e sul-americanos, a obra explica conceitos e
fórmulas importantes para a compreensão e
quantificação dos processos fluviais. Referência
para biólogos, ecólogos, engenheiros (ambientais,
civis, sanitaristas), geólogos e geógrafos.

Geoturismo, geodiversidade e
geoconservação: abordagens
geofráficas e geológicas

Geomorfologia: conceitos
e tecnologias atuais

isbn 978-85-7975-275-9
17x24,5 cm • 336 páginas • R$ 106,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-276-6 • R$ 83,30
Disponível em capítulos • R$ 12,50 cada

ANTONIO GUERRA E MARIA DO CARMO (ORG.)

TERESA FLORENZANO (ORG.)
APRESENTAÇÃO: A ZIZ AB’SABER

Ao tratar de temas como patrimônio geológico,
papel das comunidades locais, geoparks, solos,
cartografia, fósseis e trilhas, a obra explica a
importância do geoturismo, da geodiversidade
e da geoconservação no melhor aproveitamento
dos recursos naturais voltados ao turismo, em
associação com a população local e mantendo o
equilíbrio ambiental.

Uma obra para renovar o ensino e a prática
de Geomorfologia. As formas de relevo e as
dinâmicas de superfície ou profundas associadas
são apresentadas e discutidas nas principais
feições: processos tectônicos, movimentos de
massa, ambientes fluviais, costeiros e cársticos.
Metodologia para elaboração de cartografia
geomorfológica e uso de SR.

isbn 978-85-7975-300-8
16x23 cm • 256 páginas • R$ 80,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-303-9 • R$ 63,00
Disponível em capítulos • R$ 12,00 cada

isbn 978-85-86238-65-9
21x28 cm • 320 páginas • R$ 275,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-205-6 • R$ 95,20
Disponível em capítulos • R$ 13,30 cada

Ecogeografia do Brasil: subsídios para
planejamento ambiental
JURANDYR LUCIANO SANCHES ROSS
Coloca em evidência alguns processos da
natureza impactados pela ação do homem e
demonstra como isso pode ser minimizado
mediante planejamento e ocupação sustentável.
Acompanha mapa inédito do relevo brasileiro
com as unidades geomorfológicas delimitadas e
classificadas.
isbn 978-85-86238-60 -4
17x23 cm • 208 páginas • R$ 120,00

Meteorologia: noções básicas
RITA YURI YNOUE, MICHELLE S. REBOITA,
TÉRCIO A MBRIZZI E GYRLENE A. M. DA SILVA
Os fenômenos meteorológicos são apresentados
nesta obra de forma simples e didática, desde
os conceitos básicos de composição e estrutura
da atmosfera até a previsão do tempo e do clima
e as mudanças climáticas. Destinado ao público
amplo cuja área de estudos é influenciada pela
Meteorologia, sem que esta seja sua especialidade,
o livro aborda esses temas numa linguagem direta
e clara, amplamente ilustrado e com exemplos
específicos de tempo e clima no Brasil.
isbn 978-85-7975-263-6
21x28 cm • 184 páginas • R$ 132,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-264-3 • R$ 80,00
Disponível em capítulos • R$ 9,90 cada
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Processos radiativos na atmosfera
MARCIA AKEMI YAMASOE E
MARCELO DE PAULA CORRÊA
Trata da interação da radiação eletromagnética
com a atmosfera e a superfície terrestre, assim
como suas consequências. Aborda desde grandezas
radiométricas, radiação de corpo negro e radiação
solar até medição da irradiância, equação de
transferência radiativa e balanços radiativos. Para
estudantes de Meteorologia e Ciências Atmosféricas
e profissionais de áreas como Sensoriamento
Remoto, Engenharia Ambiental e Energia.
isbn 978-85-7975-229-2
16x23 cm • 144 páginas • R$ 80,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-230-8 • R$ 61,00

Climatologia fácil
ERCÍLIA TORRES STEINKE
O livro utiliza exemplos práticos do dia a
dia para explicar os principais conceitos da
Climatologia Geral, como movimentos de rotação
e translação da Terra, radiação solar, umidade,
precipitação e circulação atmosférica. Ricamente
ilustrada, a obra é uma referência prática e
descomplicada para alunos de graduação em
Geografia e Meteorologia e professores de ensino
fundamental e médio.
isbn 978-85-7975-051-9
17x24,5 cm • 144 páginas • R$ 68,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-206-3 • R$ 41,00
Disponível em capítulos • R$ 6,90 cada

geografia
e meteorologia

Climatologia: noções básicas
e climas do Brasil

Cartografia de paisagens:
fundamentos – 2ª ed.

FRANCISCO MENDONÇA E
INÊS MORESCO DANNI-OLIVEIRA

LUCAS COSTA DE SOUZA CAVALCANTI

Esta obra de referência reúne os conceitos
básicos de Meteorologia e Climatologia,
detendo-se nos domínios climáticos e sistemas
atmosféricos que regem o tempo e os climas
do continente sul-americano, especificamente
do Brasil. Destinado ao público universitário e a
professores de Geografia do ensino médio.
isbn 978-85-86238-54-3
18x26 cm • 208 páginas • R$ 88,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-114-1 • R$ 57,00
Disponível em capítulos • R$ 12,50 cada

Processos erosivos e recuperação de
áreas degradadas
ANTONIO JOSE TEIXEIRA GUERRA E
MARIA DO CARMO OLIVEIRA JORGE (ORG.)

Esta pequena e preciosa obra apresenta ao
leitor o conceito de paisagem trabalhado pela
geografia, os princípios metodológicos para
a classificação de paisagens e as técnicas de
representação e de observação em campo. São
discutidas de modo mais aprofundado questões
específicas sobre a identificação e a taxonomia
das paisagens. Original e autêntico, o autor traz
fotos e exemplos do seu cotidiano, com as belas
paisagens do semiárido pernambucano.

Cartografia básica – 2ª ed.
PAULO ROBERTO FITZ
Esta edição revisada e ampliada apresenta os
conceitos e suas derivações sobre Cartografia;
problemas de representação geográfica e técnicas
mais adequadas de resolução; tecnologias mais
avançadas, como o geoprocessamento. Rico em
exemplos e exercícios resolvidos, o livro já tem
sólida aceitação entre professores e estudantes.
isbn 978-85-86238-76 -5
16x23 cm • 144 páginas • R$ 65,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-267-4 • R$ 44,00

isbn 978-85-7975-292-6
14x21 cm • 96 páginas • R$ 55,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-293-3 • R$ 31,00

Roteiro de cartografia

Urbanização e desastres naturais

PAULO MÁRCIO LEAL DE MENEZES E
MANOEL DO COUTO FERNANDES

LUCÍ HIDALGO NUNES

Aborda aspectos relacionados à erosão acelerada
dos solos e aos movimentos de massa, dando
subsídios para seu estudo, controle e prevenção.
Amplamente ilustrada e com exemplos práticos
nacionais e internacionais, a obra discute temas
como Bioengenharia, geotecnologias, erosão
costeira e fatores antrópicos e climáticos nos
processos geomórficos.

Apresenta de forma clara e didática os principais
conceitos clássicos e modernos da cartografia,
sua relação com o geoprocessamento e os
problemas e impactos causados com a integração
de diferentes documentos cartográficos.
O livro aborda, entre outros temas, as diversas
transformações cartográficas (geométrica, projetiva
e cognitiva), os sistemas geodésicos de referência,
a cartografia digital e o geoprocessamento.

isbn 978-85-7975-079-3
16x23 cm • 192 páginas • R$ 88,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-106-6 • R$ 55,00
Disponível em capítulos • R$ 12,90 cada

isbn 978-85-7975-084-7
21x28 cm • 288 páginas • R$ 138,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-232-2 • R$ 108,00
Disponível em capítulos • R$ 13,90 cada

O livro apresenta os principais indutores dos
desastres, detalha os aspectos ambientais
e socioeconômicos da América do Sul e as
mudanças climáticas na região, e analisa de
forma aprofundada os desastres naturais no
continente nas últimas cinco décadas. Um
estudo criterioso da relação conturbada entre
globalização, urbanização e ambiente.
isbn 978-85-7975-179-0
16x23 cm • 112 páginas • R$ 65,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-198-1 • R$ 41,00
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Biogeografia: dinâmicas e
transformações da natureza
ADRIANO FIGUEIRÓ
Aborda os conceitos básicos da Biogeografia,
distribuição de espécies, extinção e conservação
da biodiversidade, dinâmica das populações,
Biogeografia Cultural e os diferentes biomas na
superfície da Terra. Repleto de exemplos práticos
no Brasil e no mundo, gráficos explicativos e
curiosidades sobre a relação entre seres vivos,
sociedade e paisagens.
isbn 978-85-7975-176-9
17x24,5 cm • 400 páginas • R$ 132,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-203-2 • R$ 76,50

Formação e conservação dos solos –
2ª ed. revisada e ampliada
IGO LEPSCH
Uma iniciação à Ciência dos Solos para
estudantes de Agronomia, Geografia, Ecologia
e para quem se interessa em conhecer e
preservar a natureza. O livro preocupa-se com
o uso sustentável do solo. Contém reproduções
artísticas de obras sobre o tema solo e
agricultura. Inclui novo capítulo sobre o
Sistema Brasileiro de Classificação de Solos.
isbn 978-85-7975-008-3
23x16 cm • 216 páginas • R$ 92,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-231-5 • R$ 55,50
Disponível em capítulos • R$ 8,90 cada

geotecnologias
e aplicações

Monitoramento DInSAR para mineração
e geotecnia
WALDIR RENATO PARADELLA,
JOSÉ CLAUDIO MURA E FABIO FURLAN GAMA
Saiba como Brumadinho se deformou antes de
romper por liquefação. Conheça a tecnologia que
monitora à distância, por satélite, as deformações
de taludes, bancadas de exploração em cavas de
minas e barragens. O livro explica a tecnologia SAR
(Synthetic Aperture Radar) para leitores com pouco
ou nenhum conhecimento, mas que desejam
entendê-la melhor e aplicá-la em mineração,
geotecnia ou em outros desafios que envolvem
monitoramento de movimentos do terreno.
isbn 978-65-86235-19-7
16x23 cm • 160 páginas • R$ 78,00
Formato digital: eISBN 978-65-86235-41-8 • R$ 61,20

Reflectância dos materiais terrestres
PAULO ROBERTO MENESES, TATI DE ALMEIDA E
GUSTAVO MACEDO DE MELLO BAPTISTA (ORG.)
Aborda os conceitos envolvidos na interação da
luz com a matéria, na forma de um manual de
interpretação da reflectância de materiais como
rochas, minerais, solos, vegetação e água. Explica
os processos que agem nos diferentes materiais e
revelam sua composição ou constituição química,
física e biológica por meio das bandas de
absorção em comprimentos de onda específicos
do espectro eletromagnético.
isbn 978-85-7975-301-5
21x28 cm • 320 páginas • R$ 188,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-319-0 • R$ 144,50
Disponível em capítulos • R$ 16,90 cada

Processamento de imagens de satélite

Sensoriamento remoto em agricultura

DANIEL ZANOTTA, MACIEL ZORTEA E
MATHEUS PINHEIRO FERREIRA

ANTONIO ROBERTO FORMAGGIO E
IEDA DEL’ARCO SANCHES

Com uma linguagem didática e exemplos
práticos, este livro explica o processamento e
a classificação de imagens de sensoriamento
remoto. Aborda fontes de erro e correção de
imagens, histograma, contraste, equalização,
transformações espectrais, modelos de mistura
espectral, operações aritméticas, filtragem,
classificação e segmentação de imagens.

O livro apresenta desde os fundamentos
sobre sensoriamento remoto – como tipos
de sensores, resolução, comportamento
espectral e interpretação de imagens – até
suas mais diferentes aplicações na agricultura,
como pesquisas para previsão de safras,
monitoramento de fronteiras agrícolas, detecção
de pragas, mapeamento de áreas de cultivo e
agricultura de precisão, entre outros tópicos.

isbn 978-85-7975-316-9
16x23 cm • 320 páginas • R$ 138,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-317-6 • R$ 109,00
Disponível em capítulos • R$ 14,90 cada

Mistura espectral: modelo linear
e aplicações
YOSIO EDEMIR SHIMABUKURO E
FLÁVIO JORGE PONZONI

isbn 978-85-7975-277-3
16x23 cm • 288 páginas • R$ 108,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-282-7 • R$ 76,50
Disponível em capítulos • R$ 11,50 cada

Sensoriamento remoto para desastres
TANIA SAUSEN E MARIA SILVIA P. LACRUZ (ORG.)

Aborda as técnicas de caracterização de pixels não
uniformes, com mistura de componentes como
solo, vegetação, rocha e água. Apresenta a técnica
de modelo linear de mistura espectral e a geração
de imagens-fração, permitindo sua utilização em
múltiplos campos, como na avaliação de recursos
florestais, agricultura, estudos urbanos ou
avaliação de áreas inundadas, entre outros.

Discute a utilização do sensoriamento
remoto como ferramenta na identificação,
monitoramento e redução do risco de desastres.
Aborda o conceito de desastre natural,
os sistemas sensores utilizados e sua aplicação
e o acesso a dados de sensoriamento remoto,
além da aplicação do SR na gestão de riscos
de desastres específicos, como inundações,
incêndios florestais, deslizamentos, secas e
derramamentos de óleo.

isbn 978-85-7975-270-4
14x21 cm • 128 páginas • R$ 65,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-269-8 • R$ 50,00

isbn 978-85-7975-175-2
16x23 cm • 288 páginas • R$ 122,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-178-3 • R$ 95,00
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Calibração de sensores orbitais
FLÁVIO PONZONI, CIBELE T. PINTO,
RUBENS LAMPARELLI, JURANDIR ZULLO JR. E
MARIO ANTONIO H. ANTUNES
Trata de forma objetiva e simples dos
procedimentos de calibração de sensores orbitais.
Aborda os principais conceitos radiométricos,
o funcionamento de um sensor, a calibração e a
estimativa de incertezas. Inclui exemplo prático
com a aplicação das técnicas apresentadas.
isbn 978-85-7975-167-7
14x21 cm • 96 páginas • R$ 55,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-172-1 • R$ 38,25

geotecnologias
e aplicações

Iniciação em sensoriamento
remoto – 3ª ed.
TERESA GALLOTTI FLORENZANO
Difunde a tecnologia de aquisição de informações
via satélite e apresenta fundamentos para
interpretação e transformação em mapas; é uma
iniciação à “leitura” de imagens de ambientes
naturais, transformados e de fenômenos
ambientais.
isbn 978-85-7975-016-8
21x28 cm • 128 páginas • R$ 87,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-064-9 • R$ 54,60
Disponível em capítulos • R$ 8,50 cada

Análise da paisagem com SIG

Oceanografia por satélites – 2ª ed.

STEFAN LANG E THOMAS BLASCHKE
HERMANN KUX (TRAD.)

RONALD BUSS DE SOUZA (ORG.)

Uma das principais metodologias usadas
no Brasil, um país continental e carente de
levantamentos primários sistemáticos. A Ecologia
de Paisagens finalmente dispõe de um livro atual
e didático. Os conceitos ecológicos são aplicados
em fragmentos, e suas relações, medidas de
área e de bordas, em estruturas da paisagem,
dados poligonais e lineares. Possui hotsite com
material complementar: www.ofitexto.com.br/
analisedapaisagem
isbn 978-85-86238-78-9
16x23 cm • 424 páginas • R$ 148,00

Sensoriamento remoto
da vegetação – 2ª ed.
FLÁVIO PONZONI, YOSIO SHIMABUKURO E
TATIANA KUPLICH
Referência para usuários de técnicas de SR no
estudo da cobertura vegetal. Aborda os principais
conceitos da área, como comportamento
espectral das plantas; aparência da vegetação
em imagens multiespectrais; técnicas de
processamento de imagens; modelo de mistura
espectral; índices de vegetação; e dados de
radar. Apresenta variados exemplos práticos.
isbn 978-85-7975-053-3
16x23 cm • 176 páginas • R$ 88,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-211-7 • R$ 54,00
Disponível em capítulos • R$ 13,90 cada

Geoprocessamento sem complicação
PAULO ROBERTO FITZ
Atende à crescente popularização do sensoriamento remoto para aquisição de dados e
mostra desde a conceituação das bases de dados
para a construção de Sistemas de Informações
Geográficas (SIGs) até as técnicas de geoprocessamento; a estrutura de um SIG, seu comportamento e suas principais funções, sem descuidar
da base cartográfica e dos critérios de decisão.
isbn 978-85-86238-82-6
16x23 cm • 160 páginas • R$ 72,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-048-9 • R$ 56,95

Sensoriamento remoto e SIG avançados:
novos sistemas sensores, métodos
inovadores – 2ª ed.
THOMAS BLASCHKE E HERMANN KUX (ORG.)
Trata de novos sensores (detalhamento até a
escala 1:5.000), novas aplicações, fusão de dados
de múltiplas fontes, inclusão de textura e forma
na classificação automática, monitoramento etc.
Tradução ampliada e acrescida de aplicações
brasileiras.
Formato digital: eISBN 978-85-7975-056-4 • R$ 68,80
Disponível em capítulos • R$ 6,90 cada

É a base para o entendimento das capacidades
e limitações do sensoriamento remoto dos
oceanos. Aborda o estudo de variáveis físicas que
controlam o clima e o tempo marinhos, correntes,
ondas, ventos, fitoplâncton, pesca, óleo no mar e
muitas outras.
isbn 978-85-86238-74-1
16x23 cm • 384 páginas • R$ 108,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-100-4 • R$ 69,00
Disponível em capítulos • R$ 7,90 cada
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física, engenharia elétrica e
novas tecnologias

Radiação: efeitos, riscos e benefícios

Física das radiações

EMICO OKUNO

EMICO OKUNO E ELISABETH M. YOSHIMURA

Esclarece os conceitos básicos da Física das
radiações, seus efeitos biológicos, formas de
proteção e suas aplicações na indústria e na
Medicina. Apresenta a história das radiações:
a descoberta da radioatividade, os primeiros
tratamentos radioterápicos, o projeto Manhattan
e as bombas atômicas, os reatores nucleares e os
principais acidentes envolvendo radiações.

Primeiro livro em português sobre o tema. Aborda
os fundamentos da teoria atômica e da física
nuclear, decaimento nuclear, interação entre
radiação e matéria, aplicações da radiação e seus
efeitos biológicos, além de detecção e proteção
radiológica. Para alunos de graduação e pós-graduação em Física, Física Médica, Engenharia
Clínica, e referência para todos os profissionais
envolvidos em Radiologia.

isbn 978-85-7975-299-5
16x23 cm • 144 páginas • R$ 59,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-302-2 • R$ 41,00

isbn 978-85-7975-005-2
21x28 cm • 296 páginas • R$ 136,00
Formato digital: eISBN 978-85-7975-238-4 • R$ 87,00
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