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Microbiologia para Odontologia
Aos estudantes de Odontologia,
um segmento da Microbiologia Médica e Clínica, o estudo
da Microbiologia se apresenta
como fundamental e básica para
o conhecimento das Patologias
que envolvem a cavidade bucal e
peribucal no que diz respeito não
somente ao reconhecimento das
mesmas, mas também, à capacidade de atuar sobre os eventos
biológicos que envolvem microrganismos.

Isolamento e Caracterização de
Fungos Patogênicos de
Importância Médica
Esse volume se propõe, não à
escrita de um tratado de Micologia
Médica revivendo os antigos tratados dos mestres europeus, mas
sim propiciar um material didático
com informações básicas e consulta acessível para os estudantes,
na perspectiva de estimulá-los a
se aprofundar no assunto.

SUMÁRIO: Introdução; Métodos
de estudos de Microrganismos;
Morfologia e Citologia Bacteriana;
Fisiologia Bacteriana; Genética
Bacteriana; Taxonomia e Nomenclatura de Microrganismos;
Caracterização e Classificação
Bacteriana; Metabolismo e Biossíntese.

SUMÁRIO: Histórico; Características Gerais dos Fungos; Taxonomia do Reino Fungi; Fisiologia e
Nutrição Fúngica; Importância dos
Fungos no Mundo Atual; Ecologia
dos Fungos; Isolamento Fúngico
de Material Biológico; Métodos
Clássicos de Identificação Laboratorial; de Fungos de Interesse
Médico; Manutenção e Armazenamento de Fungos.

AUTOR: José Francisco Hofling
PÁGINAS: 600
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: FEV/19
PESO: 0,920
ISBN: 9788546211555

AUTOR: José Francisco Hofling
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FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: JAN/16
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O Ensino de Ciências e Biologia no
Amazonas
Experiências do PIBID no município de Tefé

O objetivo deste livro é disseminar possibilidades metodológicas
inovadoras aos professores de
Ciências e Biologia para que sejam
úteis no ensino de conteúdos muitas vezes considerados de difícil
compreensão pelos alunos. Esta
obra mostra que existem instrumentos metodológicos simples,
mas eficazes que contribuem com
o processo de ensino aprendizagem nas escolas.
SUMÁRIO: a Modelos didáticos no
ensino de ciências; Utilização de
modelo didático aplicado ao ensino
de genética: exemplo de representação em 3D da molécula de DNA;
Prática de montagem utilizada
para o ensino do sistema.
AUTOR: Silvia Regina Sampaio
Freitas
PÁGINAS: 136
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/16
PESO: 0,185
ISBN:9788546200641
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En-canto

Etnobotânica no Cerrado

A etno-ornitologia no sul de Mato Grosso

Um Estudo no Assentamento Santa Rita,
Jataí-GO

Esta obra é um mergulho por dois
importantes caminhos: o resgate à integração humana com a
natureza e o conhecimento das
aves - a etnornitologia. O primeiro
caminho é mais lento, uma vez que
a humanidade encontra-se muito
afastada do berço e ninho original: a natureza. Aqui, precisamos
libertar-nos dos vícios racionais e
da escravidão sensível para chegar
à natureza perdida.
SUMÁRIO: Aspectos socioeconômico e ambiental, Etnobiologia.

Em tempos em que áreas de vegetação nativas são convertidas em
monoculturas, comprometendo
os recursos hídricos, a fertilidade,
a estrutura do solo e a biodiversidade, contribuindo para a perda
das memórias tradicionais e do
conhecimento ancestral, essa obra
é atual e relevante. A mesma traz
à tona a importância de resgatar o
saber popular, a partir de estudo
realizado com os agricultores do
Assentamento Santa Rita, no município de Jataí/GO.
SUMÁRIO: 1. Cerrado: suas
características e importância da
conservação; 2. Reforma agrária:
território, processos e sujeitos; 3.
Populações humanas locais e sua
interação com o ambiente.

AUTOR: Maria Corette Pasa
PÁGINAS: 124
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/11
PESO: 0,165
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Doenças em Espécies Arbóreas no
Sul do Brasil
Manual de identificação

Com esta publicação, espera-se
fornecer subsídios a estudantes,
professores, técnicos e ao público
em geral, para a correta identificação de doenças nas espécies estudadas, contribuindo para a formação de profissionais nas diferentes
áreas do conhecimento e, também,
para informação do público em
geral que valoriza a presença das
árvores nos ambientes públicos e
privados.
SUMÁRIO: Doenças foliares em
espécies arbóreas; Referências;
Glossário; Índice Remissivo de
Patógenos; Índice Remissivo de
Hospedeiros.

AUTOR: Igor Poletto
PÁGINAS: 88
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/16
PESO: 0,125
ISBN:9788581487854
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Educação ambiental nas escolas
Um estudo de caso de Rondonópolis - MT

Para que a Educação Ambiental
não perca a sua finalidade e se
constitua em um processo educativo permanente, contínuo e intrínseco é necessário que esta seja
entendida como fator essencial
à qualidade da educação, pois a
abordagem disciplinar não abrange a complexidade do processo
educativo. Assim, a obra evidencia
a arte do saber e do fazer a educação ambiental nas escolas como
subsídio para reflexões plurais
sobre as relações ser humano-natureza.

Os Desafios da Coleta Seletiva e
a Organização dos Catadores de
Materiais Recicláveis em Caetité,
Bahia
O estudo abordado no livro apresenta o que há de mais atual sobre
o assunto de Economia Solidária,
fornecendo base teórica sólida
para que o leitor compreenda e
aprofunde entendimentos acerca
do tema discutido. Percebe-se que
há significativa carência de produções científicas que tratem desta
temática no Brasil, aspecto que
potencializa a importância do livro.

SUMÁRIO: Marco teórico, Marco
metodológico, Marco analítico.

SUMÁRIO: O caminho metodológico e a área da pesquisa: considerações iniciais; Cooperativismo,
resíduos sólidos recicláveis e a
relação sociedade/natureza; Os
catadores entram em cena: políticas públicas e o reconhecimento
profissional da categoria.

AUTOR: Maria Corette Pasa
PÁGINAS: 148
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/11
PESO: 0,195
ISBN:9788564367937

AUTOR: Wesley Borges Costa
PÁGINAS: 156
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/16
PESO: 0,200
ISBN:9788546203734

Ecologia

Ecologia
comercial@editorialpaco.com.br

Ecofisiologia de
Agroecossistemas Amazônicos
Este livro apresenta uma natureza
interdisciplinar, onde a abordagem
da ecofisiologia vegetal se entrelaça com questões de extensão rural
e desenvolvimento local emcontextos amazônicos. Pretende-se
com esta obra, introduzir novos
modelos de produção agrícola
familiar na região do Tapajós,
como os sistemas agroflorestais
e capoeiras enriquecidas, com o
intuito de aumentar a diversidade
destes agroecossistemas a partir
de tecnologias mais saudáveis
sem uso do fogo.
SUMÁRIO: A riqueza florística em
agroecossistemas familiares na
amazônia; A construção de sistemas agroflorestais e o incremento
da diversidade agrícola.

AUTOR: Patrícia Chaves De Oliveira
PÁGINAS: 224
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/16
PESO: 0,285
ISBN:9788546201884
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Água

A Ecologia Como Ideologia

Por Uma Nova Relação

Os Pequenos Agricultores no Sudoeste do
Paraná – Brasil

A água vem sendo sistematicamente maltratada em quase todos
os lugares do mundo, via mudanças e interferências nos seus
ciclos, caminhos e estados. Como
consequência, ao tentar se adaptar
a essas mudanças causa estragos e prejuízos às pessoas e suas
estruturas, que por desconhecerem ou desconsiderarem suas
características, ocupam locais que
naturalmente são dela e que ela
não pode deixar de usar em sua
dinâmica.
SUMÁRIO: A água: ciclo e intensidade de uso; Interferências no
ciclo da água e consequências;
Água e escassez: a crise hídrica;
Planejamento, gestão e manejo da
água; Manejo das águas em áreas
urbanas.
AUTOR: Edson Luís Piroli
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/16
PESO: 0,190
ISBN:9788546205493
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No complexo enredo da sociedade
global circulam ideologias hegemônicas e contra hegemônicas. As
classes ou grupos sociais empreendem no terreno ideológico uma
verdadeira batalha cultural. Neste
livro, a meta do autor é poder
“ler” a realidade desde categorias
teóricas com a finalidade de gerar
propostas para os agricultores do
sudoeste do estado do Paraná.

Educação Científica utilizando o
Tema dos Quelônios Amazônicos
Um livro que discute perspectivas
de alfabetização cientíca na região
Amazônica através da participação
da escola em projetos ambientais
e suas contribuições na educação
cientíca dos estudantes.
SUMÁRIO: Educação científica;
procedimentos metodológicos;
resultados e discussão.

SUMÁRIO: 1. Verdade, conhecimento e imaginação; 2. Ecologia
como consenso liberal; 3. O pensamento ecológico no Sudoeste do
Paraná.

AUTOR: Vanderlei Dambros
PÁGINAS: 200
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/19
PESO: 0,245
ISBN: 9788546214150
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Genética, Cultura e Educação
o Diário de Campo de uma Tese

Este livro investiga as formas,
os mecanismos e as estratégias
utilizadas no governo das condutas e das decisões reprodutivas
dos sujeitos nos ambulatórios de
genética médica de um grande
hospital universitário brasileiro,
através da prática/processo do
aconselhamento genético.
SUMÁRIO: Estudos etnográficos
pós-modernos e educação; Os
estudos etnográficos pós-modernos – ou de como fazer um trabalho mais ou menos etnográfico;
Por uma análise cultural do diário
de campo; A representação na
etnografia – o “revirar-se”; Uma
outra análise cultural; O aconselhamento genético como prática e
processo pedagógico-cultural.
AUTOR: Daniela Ripoll
PÁGINAS: 452
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/16
PESO: 0,690
ISBN:9788581487229

Genêtica

Simulações em Genética de
Populações e Conservação de
Recursos Florestais

Avanços em Oceanografia
Humana
O Socioambientalismo nas Ciências do Mar

Este livro realiza uma abordagem
conjunta muito didática dos princípios da Genética de Populações
e sua aplicação na conservação de
recursos naturais, com particular
enfoque às populações florestais, por meio de simulações de
parâmetros genéticos realizadas
em softwares de uso livre. Adicionalmente, apresenta informações vinculadas à dissertação de
mestrado em Engenharia Florestal
do primeiro autor, em que foram
realizadas simulações.

Muitos pesquisadores das áreas
clássicas da Oceanografia negam
as humanidades na ciência oceanográfica. No entanto, o diálogo
com as ciências humanas existe
desde os primórdios da Oceanografia Moderna, o que a torna
humana na medida em que é biológica, física, química ou geológica. A economia integra os modelos
bioeconômicos, base do manejo
moderno da pesca aplicado em
várias partes do globo.

SUMÁRIO: Princípios Básicos da
Genética de Populações; Parâmetros Genéticos para a Conservação
de Recursos Florestais; Capítulo
Simulação de Dados Genéticos.

SUMÁRIO: Aquicultura sustentável: uma abordagem social crítica;
Festa dos Navegantes e Iemanjá:
a oceanografia transpassada por
uma episteme mitológica.

AUTOR: Lia Rejane Silveira Reiniger
PÁGINAS: 116
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/16
PESO: 0,150
ISBN:9788546204533
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ANATOMIA DAS VEIAS GASTROCNÊMIAS EM CADÁVERES HUMANOS ADULTOS
A impressão desta obra é plenamente justificada, diante do exíguo
número de contribuições literárias neste segmento. A mesma
vem contribuir substancialmente,
oferecendo à comunidade científica de estudos em saúde, um novo
conhecimento da classificação
descritiva das veias do gastrocnêmio em redes, facilitando assim
o entendimento dos leitores e
estudiosos.
SUMÁRIO: As Veias Gastrocnêmias; Redes venosas gastrocnêmias; Estrutura do tronco venoso.

AUTOR: JOSÉ ADERVAL ARAGÃO
PÁGINAS: 120
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JAN/15
PESO: 0,16
ISBN: 9788581487885
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MICROBIOLOGIA PARA ODONTOLOGIA
Aos estudantes de Odontologia,
um segmento da Microbiologia Médica e Clínica, o estudo
da Microbiologia se apresenta
como fundamental e básica para
o conhecimento das Patologias
que envolvem a cavidade bucal e
peribucal no que diz respeito não
somente ao reconhecimento das
mesmas, mas também, à capacidade de atuar sobre os eventos
biológicos que envolvem microrganismos.
SUMÁRIO: 01. Introdução; 02.
Métodos de estudos de Microrganismos; 03. Morfologia e Citologia
Bacteriana; 04. Fisiologia Bacteriana; 05. Genética Bacteriana e
mais outros temas abordados

AUTOR: JOSÉ FRANCISCO HOFLING
PÁGINAS: 600
FORMATO: 17X24CM
PUBLICAÇÃO: FEV/19
PESO: 0,92
ISBN: 9788546211555
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ALMANAQUE DE AGROECOLOGIA
Aprender com Diversão – Diversidade,
História e Cultura Alimentar

O Almanaque de Agroecologia... é
uma obra elaborada para que pessoas de todas as idades possam
desfrutar de uma boa leitura, de
um livro com passatempos temáticos que apresenta um extenso
glossário com textos explicativos
recheado de curiosidades. Seus
textos foram escritos de modo a
facilitar a compreensão de todos
os tipos de leitores, sem, contudo,
perder a qualidade técnica de suas
informações, para isso, foi realizada uma ampla revisão bibliográfica, valorizando as pesquisas de
muitas universidades brasileiras.
SUMÁRIO: Almanaque; Glossário.

AUTOR: HEBERT TEIXEIRA CÂNDIDO
PÁGINAS: 60
FORMATO: 17X24CM
PUBLICAÇÃO: MAR/19
PESO: 0,14
ISBN: 9788546216024
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CIÊNCIA, CINEMA E EDUCAÇÃO

CERRADO

Reflexões Sobre o Filme na Escola

Capital natural e serviços ambientais

Ciência, Cinema e Educação:
Reflexões sobre o Filme na Escola
trata de uma sugestão alternativa para o uso da Sétima Arte no
espaço escolar, tendo como objeto
de sua preocupação o ensino de
Ciências.

Cerrado: capital natural e serviços
ambientais, narra a importância do
Bioma Cerrado e de sua conservação, através de compilado de
textos de embasamento científico
sobre o tema, a obra destaca ao
longo de seus capítulos, em tom
de denúncia e apelo, os principais
danos e prejuízos ambientais,
climáticos e até econômicos que
resultam de sua degradação

SUMÁRIO: Capítulo 1: O filme
como recurso pedagógico; Capítulo 2: Análise pedagógica de filmes:
gêneros de animação, educativo e
documentário; Capítulo 3: Resumo
e comentários de filmes: gêneros
de animação, educativo e documentário; Capítulo 4: Sequência
didática: o filme como recurso
didático nas aulas de Ciências;
Capítulo 5: O filme, o professor e o
aluno.

AUTOR: JOSÉ NUNES DOS SANTOS
PÁGINAS: 120
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: AGO/19
PESO: 0,16
ISBN: 9788546217366
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ECOLOGIA POLÍTICA E JUSTIÇA
AMBIENTAL NO BRASIL
Agendas De Lutas E Pesquisas

A obra Ecologia Política e Justiça
Ambiental no Brasil: agendas de
lutas e pesquisas, organizada por
Pedro Henrique Campello Torres,
apresenta estudos relacionados à
questão ambiental, contribuindo
para a compreensão de desigualdades ambientais contemporâneas
que se fazem presentes na realidade brasileira.

SUMÁRIO: Capítulo 1. Águas do
Cerrado: recurso natural e serviços ambientais 1.Sensoriamento
remoto aplicado à identificação da
seca na bacia hidrográfica do Rio
Uruçuí Preto e mais outros temas
abordados.

SUMÁRIO: 1. Autonomias territoriais e fortalecimento dos saberes
tradicionais Kaiowá: ecologia política e os caminhos possíveis para
restauração ecológica; 2. Neoliberalismo, financeirização e soluções
baseadas na natureza; 3. Por uma
sustentabilidade sem danos, uma
análise do projeto fosfato três
estradas.

AUTOR: BRUNA DE FREITAS
IWATA
PÁGINAS: 348
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: OUT/21
PESO: 0,52
ISBN: 9786558404217
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