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OLHE Observatório Local do
Horizonte da Escola
Uma proposta para o Ensino de Astronomia

Esta obra contribui com o trabalho
docente no ensino de Astronomia,
oferecendo sugestões de atividades de observação do ambiente
local e que possam ser implementadas e adaptadas de acordo com
cada realidade.
SUMÁRIO: a Começando do chão:
o terreno onde pisamos; Do chão
ao céu: o olhar atento no decorrer
do ano; Eixo I – OLHE durante o
dia; Eixo II – OLHE para se localizar; Eixo III – OLHE à noite; Eixo
IV – OLHE além; Terceira Parte
– Para não perder o olhar: uma
proposta de organização.

AUTOR: Marcos Daniel Longhini
PÁGINAS: 180
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/16
PESO: 0,225
ISBN:9788546202263

Astronomia

Resistência dos Materiais
Com uma linguagem simples e
didática, a obra abrange desde os
conceitos básicos, como características geométricas de áreas, até
tópicos avançados, como deslocamentos e reações em estruturas
hiperestáticas, passando pelo
cálculo de tensão normal devido a cargas axiais, flexão pura,
composta e oblíqua e tensão de
cisalhamento na flexão simples
e torção. São apresentadas fotos,
ilustrações e exemplos representativos para cada tema.
SUMÁRIO: Características Geométricas de Áreas; Introdução à
Resistência dos Materiais; Carregamento axial; Cisalhamento
simples; Torção; Flexão Pura e
Simples; Flexão Composta com
Esforço Axial.
AUTOR: Luiz Herkenhoff Coelho
PÁGINAS: 196
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/16
PESO: 0,245
ISBN:9788581488226

Engenharia
comercial@editorialpaco.com.br

Uma Introdução aos Fatoriais
Fracionários
Este livro apresenta uma introdução à teoria aos delineamentos
fatoriais fracionários de dois e três
níveis, passando por alguns critérios de seleção dos delineamentos
para a construção de frações e
finalizando com a teoria de blocos
incompletos e blocagem em planos fatoriais fracionários.
Nesse quadro, apresenta formas
de implementação dos algoritmos
Exchange e interchange, bem
como modelos de análise e critérios de otimalidade empregados
em cada caso.
SUMÁRIO: Teoria e principais
conceitos dos fatoriais fracionários
de 2 e 3 níveis; Implementação dos
algoritmos de simples troca; Eficiência e comparações dos delineamentos ótimos resultantes.
AUTOR: Claudiney Nunes De Lima
PÁGINAS: 128
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: NOV/16
PESO: 0,175
ISBN:9788546205509
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Águas Subterrâneas
Conceitos e Aplicações sob uma Visão
Multidisciplinar

Este livro reúne os principais
conceitos e teorias clássicas da hidrogeologia, incluindo um resgate
histórico sobre a exploração das
águas subterrâneas desde os primórdios das civilizações; descrições sobre os principais aquíferos
do Brasil, da América do Sul e do
Mundo; princípios de hidráulica e
hidrologia subterrânea com ênfase
em meios porosos; métodos de
estimativa de recarga; interações
entre águas superficiais e águas
subterrâneas.
SUMÁRIO: Histórico das águas
subterrâneas; Pré-história e idade
antiga; Idade média; Idade moderna e renascença; Idade contemporânea; Histórico no Brasil; Geologia das águas subterrâneas.
AUTOR: Rodrigo Lilla Manzione
PÁGINAS: 388
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/15
PESO: 0,460
ISBN:9788581487861

Geologia

Estudo da Geração de Metano em
uma Célula de Aterro Sanitário
A obra disponibiliza à comunidade
científica (estudantes de graduação e pós da área de meio ambiente), profissionais e técnicos da área
ambiental e sociedade como um
todo informações, dados, resultados e sugestões fundamentais
para a gestão e aproveitamento
do gás metano de aterro sanitário,
principalmente em relação à adequação de parâmetros cinéticos
(potencial de geração de metano
e constante de biodegradação),
fundamentais para uma previsão
adequada do potencial de geração
de metano e consequente aproveitamento energético nos aterros
sanitários.
SUMÁRIO: Revisão Bibliográfica;
Metodologia e Infraestrutura Experimental; Medidas Realizadas na
Célula Experimental.
AUTOR: Giovano Candiani
PÁGINAS: 176
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PESO: 0,225
ISBN:9788546201143

Geologia
comercial@editorialpaco.com.br

Depósitos e Evolução de Encostas
a partir do Pleistoceno Superior
no Sul do Segundo Planalto do
Paraná
O livro enfatiza estudos de evolução de encosta, efetuados na
porção sul do estado do Paraná e
que reconheceram a presença de
níveis coluviais e organominerais
recobrindo eixos de concavidades
nos quais se instalam, atualmente,
processos erosivos em voçorocas e
em túneis.
SUMÁRIO: Depósitos de encosta,
estruturas sedimentares e processos associados, O extremo sul do
segundo planalto paranaense, geometria dos depósitos de encosta
nas seções colher e formigueiro e
mudanças ambientais.

AUTOR: Gisele Pietrobelli
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/12
PESO: 0,205
ISBN:9788581481890
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Uma Introdução à Geometria do
Espaço de Lorentz

Coletânea em Análise
Multiobjetivo

Este livo estuda de forma detalhada os principais resultados
de rigidez de hipersuperfícies tipo-espaço isometricamente imersas
em L(n+1), estabelecendo uma
condição geométrica apropriada e
um controle sobre a curvatura média. Além disso, exibe algumas
estimativas para suas curvaturas
de ordem superior.

Estão reunidas, neste livro, uma
coletânea de várias técnicas de
análise multiobjetivo, procurando
suprir uma lacuna existente, que
é a falta de um livro que congregue todas essas técnicas. Na obra
elas são apresentadas de maneira sucinta, acompanhadas por
quatro monografias que trazem
uma discussão aprofundada sobre
tópicos que complementam o
trabalho. Dessa forma, esperase que esta publicação contribua
para que futuros interessados pelo
tema tenham à mão a facilidade de
encontrar em um único lugar as
várias técnicas de análise multiobjetivo.

SUMÁRIO: Noções Preliminares;
Rigidez de hipersuperfícies tipo-espaço em L(n+1).

AUTOR: Carlos Adriano Da Costa
Gomes
PÁGINAS: 72
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/15
PESO: 0,105
ISBN:9788581489919

Matemática

Lógica Fuzzy
Uma abordagem para reconhecimento
de padrão

Este livro foi elaborado para divulgar a aplicação da Lógica Fuzzy
(LF) e traz os resultados das pesquisas realizadas nos projetos de
iniciação científica da UERJ “Nutri
Fuzzy Orixás” e “Reconhecimento
de padrões em interseções isoladas para estabelecer faseamento
do semáforo”. A estrutura foi pensada para a formação diferenciada
de graduandos e pós-graduandos
para oportunizar o uso de uma
ferramenta qualiquantitativa para
reconhecimento de padrões como
forma alternativa de mineração de
dados.

SUMÁRIO: Quantificação de objetivos; Definições; Escolha da função
objetivo e algoritmo de solução.

SUMÁRIO: Lógica Fuzzy; Avaliação
da Extensão Universitária; Pseudoparticipação Fuzzy na Biodisponibilidade do Ferro.

AUTOR: Elisa Marques Barbosa
Chaves
PÁGINAS: 324
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/14
PESO: 0,500
ISBN:9788581484693

AUTOR: Regina Serrão Lanzillotti
PÁGINAS: 188
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/14
PESO: 0,250
ISBN:9788581485317

Matemática
comercial@editorialpaco.com.br
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Soluções de Certas Congruências
Quadráticas
A presente obra preenche uma
lacuna na literatura brasileira do
campo geral da Teoria dos Números, em particular no que diz
respeito ao estudo das Congruências Quadráticas. Nele temos
como objetivo, ensinar os métodos
para determinar as soluções de
algumas congruências quadráticas
da forma x2 = a (mod pk), onde p é
um primo e k um número natural
e da congruência x2 = a (mod m),
onde m é um número composto. Apresentaremos o Algoritmo
de Tonelli-Shanks para resolver
congruências x2 = a (mod p), para
p primo ímpar.

Riscos Climáticos

Os Climas do Sul

Vulnerabilidades e resiliencia associados

Em tempos de mudanças climáticas globais

O presente livro traz importantes contribuições teóricas para a
compreensão dos riscos e vulnerabilidades climáticas, bem como
ilustra a discussão com vários
exemplos, tanto do Brasil quanto
de outros países como Portugal,
Cuba, Tunísia e Benin. Dentre os
subtemas enfocados destacam-se
os riscos climáticos associados
às inundações, enchentes, tempestades, secas e saúde humana,
bem como aspectos diretamente
relacionados à gestão dos riscos.

A obra reúne textos sobre as
mudanças climáticas globais e variabilidade climática, que evidenciam, no seu conjunto, aspectos
particulares da dinâmica climática
regional registrados e analisados no Centro-sul do Brasil nas
últimas décadas. Trata-se de uma
discussão introdutória, que evidencia a condição de incerteza acerca
do fenômeno do aquecimento e
induz a pensar a problemática sob
a perspectiva de questionamentos,
postura que perpassa toda a obra,
ainda que os exemplos possam
tender a uma ou outra posição.

SUMÁRIO: Capítulo 1: Um breve
histórico sobre o desenvolvimento
da Teoria dos Números; Capítulo 2:
Fundamentos Teóricos; Capítulo 3:
Congruência Quadrática.

SUMÁRIO: Risk science, geography and climate changes: a brief
theoretical contribution; Compreendendo e avaliando a construção
do risco relacionado às inundações
urbanas; Ritmo climático e ritmo
social.

AUTOR: Renato dos Santos
Resende Fortes
PÁGINAS: 112
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/19
PESO: 0,150
ISBN: 9788546214310

AUTOR: Francisco de Assis Mendonça
PÁGINAS: 388
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/14
PESO: 0,460
ISBN:9788581487274

Matemática

Meteorologia
comercial@editorialpaco.com.br

SUMÁRIO: Mudanças climáticas
e aquecimento global; A dinâmica atmosférica no Centro-Sul do
Brasil; Fachada Atlântica Sul do
Brasil.
AUTOR: Francisco de Assis Mendonça
PÁGINAS: 276
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/14
PESO: 0,370
ISBN:9788581487304

Meteorologia
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Clima e Gestão do Território
Esta obra ajuda a compreensão
das oscilações do tempo no dia
a dia bem como a sazonalidade
e a variabilidade interanual dos
atributos do clima em cada um
dos lugares analisados. O presente
livro é um instrumento útil para
os estudiosos que se interessam
pelas questões ambientais, especialmente as que se referem ao
domínio intertropical.
SUMÁRIO: a Geoindicadores
urbanos para o estudo dos processos termodinâmicos do clima das
cidades de pequeno e médio porte;
Análise da temperatura do ar e
dos alvos: uma contribuição aos
estudos de clima urbano; Estudos
e técnicas de pesquisa de clima
urbano com foco no subsistema
físico-químico, novos instrumentos, novas possibilidades.
AUTOR: João Lima Sant Anna Neto
PÁGINAS: 412
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: MAI/16
PESO: 0,630
ISBN:9788546202614

Meteorologia

Glossário de Termos Técnicos em
Meteorologia e Climatologia
A obra Glossário de Termos Técnicos em Meteorologia e Climatologia traz informações de qualidade
aos interessados em Meteorologia
e Climatologia, possibilitando consultas rápidas sobre o tema, além
de trazer uma série de conteúdos
que, com certeza, vão contribuir
com quem trabalha com Geotecnologias ou diversas áreas das
Ciências Ambientais.
SUMÁRIO: Glossário de A a Z

Hidroxiapatita Sintetizada com
Ênfase na Biomineralização de
Conchas de Moluscos
Hidroxiapatita (HA) sintetizada
com ênfase na biomineralização
de conchas de moluscos tem como
proposta discutir metodologias de
síntese de hidroxiapatita e apresentar diferentes técnicas para a
caracterização do biocompósito
obtido. A obra discute a morfologia
e os grupos funcionais da fase mineral dos cristais sintéticos de HA.
Baseado em projeto de pós-doutoramento homônimo, a síntese da
hidroxiapatita a partir do processo
da biomineralização visto em conchas de moluscos.
SUMÁRIO: Materiais e Métodos;
Síntese da Hidroxiapatita; (Solução
de controle); Aditivos; Solução:
Fosfato mais Concha; Estudo da
morfologia e topografia dos cristais de HÁ.

AUTOR: Jonas Teixeira Nery
PÁGINAS: 416
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JUL/13
PESO: 0,680
ISBN:9788581482613

Meteorologia
comercial@editorialpaco.com.br

AUTOR: Silvia Maria De Paula
PÁGINAS: 60
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/16
PESO: 0,070
ISBN:9788546204595

Química

5

Ciências Exatas

SABERES QUE SABEM À EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

CENÁRIOS DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

Em Saberes que sabem à extensão
universitária os estudos apresentados buscam contribuir para que
o processo verticalizado do saber
acadêmico se torne mais dialógico,
sendo, portanto, necessário rever
a sua relação com a comunidade, e
esta com a escola. Nesta perspectiva, essa é parceira fundamental
no processo, mas não deve se
restringir ao ambiente acadêmico, pois, não raro, desvaloriza ou
desconhece os saberes da comunidade.

Em “Cenários de Pesquisa em
Educação Matemática” estão reunidos estudos sobre educação Matemática, abordando as aprendizagens ativas, designs específicos
para recursos didáticos e softwares educacionais usuais, a história
da Educação Matemática no Brasil
e na América Latina. Também discutem etnomatemática e inclusão,
neurociência, as contribuições
com o/uso de metodologias ativas
em aulas de Física, por meio de
estudos atuais e comprometidos
socialmente.

SUMÁRIO: PREFÁCIO INTRODUÇÃO 1. A BUSCA DO QUE SABEMOS E IGNORAMOS 1. Na comunidade 2. O que ignoramos na
universidade? Entre outros temas
abordados
AUTOR: IRLANE MAIA DE OLIVEIRA
PÁGINAS: 216
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: NOV/19
PESO: 0,200
ISBN: 9788546218462

Ciências Exatas e da Terra / Matemática

SUMÁRIO: Apresentação Prefácio
1. Metodologias alternativas para
a sala de aula de matemática: as
aprendizagens ativas, dialógicas e
investigativas. Entre outros temas.
AUTOR: REGINA DA SILVA PINA
NEVES
PÁGINAS: 236
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/20
PESO: 0,280
ISBN: 9788546220519

Ciências Exatas e da Terra / Matemática
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OS DIFERENTES ATORES SOCIAIS
E SUAS PERCEPÇÕES NA CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO DA GOVERNANÇA
DAS ÁGUAS
A referida obra aborda a importância da gestão hídrica e seus efeitos
positivos na conservação e recuperação desse recurso para o planeta. A obra apresenta o conceito da
“governança”, sendo ele essencial
para o processo de boa gestão da
água, no que se refere a ações de
políticas públicas e principalmente
para entender a relação entre os
aspectos que envolvem o homem e
sua interação com o meio ambiente.
SUMÁRIO: Introdução 1. Cronologia da gestão de recursos hídricos
no Brasil e no mundo entre outros
temas abordados.
AUTOR: ANGELO JOSÉ RODRIGUES LIMA
PÁGINAS: 264
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUN/21
PESO: 0,400
ISBN: 9788546214471

Ciências Exatas / GeoCiências
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ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS
Percepções e concepções de pedagogos de
Brasnorte-MT

Ensino de Ciências Naturais:
Percepções e concepções de
pedagogos de Brasnorte – MT,
é uma obra que traz importante
reflexão a respeito do ensino de
Ciências Naturais no início do Ensino Fundamental, passando por
questões que envolvem e o impacto na aprendizagem logo nos anos
iniciais do ensino fundamental. na
vida dos alunos.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO CAPÍTULO 1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO
ENSINO DE CIÊNCIAS NOS ANOS
INICIAIS Ensino de Ciências
Naturais ou Ciências da Natureza
Um breve histórico do Ensino de
Ciências Naturais entre outros
temas abordados
AUTOR: MARLI PLEIN ENZWEILER
PÁGINAS: 180
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: AGO/21
PESO: 0,255
ISBN: 9786558401841

Ciências Exatas / GeoCiências

ÁCIDOS E BASES DE BRÖNSTED E
LOWRY
Uma visão aplicada ao meio ambiente

Ácidos e bases de Brönsted e
Lawry: uma visão aplicada ao meio
ambiente, se baseia na importante
teoria da reação ácidos e bases,
considerando os estudos dos
físico-químicos Brönsted e Lawry.
Desse modo, os autores desejam
com essa obra, demonstrar como
essa teoria se tornou princípio
básico não apenas na química e
física, mas em diversos outros
campos da vida humana, inclusive
considerando sua aplicação em
estudos sobre o meio ambiente e
da natureza em sua totalidade.
SUMÁRIO: Apresentação Introdução Parte 1. Aspectos gerais das
definições de ácidos e base ,entre
outros temas abordados
AUTOR: LUZIA BORTOTTI
PÁGINAS: 540
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: OUT/21
PESO: 0,950
ISBN: 9786587782058

Ciências Exatas e da Terra / Química

comercial@editorialpaco.com.br

CICLOS NATURAIS
Como a Natureza opera a evolução

Ciclos naturais: como a natureza
opera a evolução, aborda de maneira simplificada alguns importantes conhecimentos científicos,
considerando a natureza e seus
processos de evolução do universo, ciclos e dinâmicas do Sistema
Solar e Terrestre, com uma linguagem desocupada.
SUMÁRIO: PREFÁCIO PARTE I. CICLOS E CICLICIDADE – CAPÍTULO
1. CICLOS E CICLICIDADE 1.1 Forças Fundamentais da Natureza 1.2
O Espectro Eletromagnético 1.3
A Métrica dos Ciclos 1.4 A Busca por Padrão PARTE II. CICLOS
ASTRONÔMICOS – CAPÍTULO 2. O
UNIVERSO E A HIPÓTESE CÍCLICA
entre outros temas abordados

AUTOR: RENATO PIMENTA DE
AZEVEDO
PÁGINAS: 316
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: NOV/21
PESO: 0,410
ISBN: 9786558405757

Ciências Exatas / GeoCiências
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ÁLGEBRA LINEAR
Jovens do sistema socioeducativo:
percursos biográficos e experiências de escolarização, se apresenta como conteúdo essencial para
o ensino introdutório nos cursos
de Álgebra Linear. O autor apresenta a teoria de maneira clara e
fácil, com uma didática leve para
o público alvo, ou seja, adequada
a professores e estudantes de
Matemática.
SUMÁRIO: 1. Preliminares 2. Espaços Vetoriais 3. Transformações
Lineares 4. Diagonalização 5. Produto Interno Referências Bibliográficas Respostas dos Exercícios
Índice Remissivo

AUTOR: JOAB DOS SANTOS SILVA
PÁGINAS: 372
FORMATO: 21X29CM
PUBLICAÇÃO: DEZ/21
PESO: 0,550
ISBN: 9786558406686

Ciências Exatas e da Terra / Matemática

O CÍRCULO POLAR ÁRTICO
Questão geopolítica ou objeto de cooperação internacional?

A obra O Círculo Polar Ártico:
questão geopolítica ou objeto de
cooperação internacional?, de
Laura Luzzi, trata da questão das
disputas geopolíticas e de cooperação na região do Círculo Polar
Ártico, abordando as mudanças
ambientais e as disputas territoriais envolvidas por variáveis
internacionais que afetam a região
Ártica.

Fundamentos de Química
Orgânica
Ciências da Vida e Saúde

Este livro é diferente de outros
livros de química orgânica para
graduação, porque procura relacionar os fenômenos importantes
da química orgânica (reações,
solubilidade, mudanças de fase,
etc) com a estrutura molecular e a
presença de funções orgânicas.

SUMÁRIO: Lista de abreviaturas
e siglas Introdução 1. A região do
Círculo Polar Ártico 2. Interesses
geopolíticos na região do CPA 3.
Aplicação do direito marítimo e a
CNUDSM de 1982 à Região Ártica
entre outros temas abordados

SUMÁRIO: As Moléculas Orgânicas; Átomos e Ligações Químicas;
Estrutura de Moléculas Orgânicas – cadeias carbônicas e ciclos;
Funções orgânicas; Estereoquímica; Ligações não covalentes e
Agregados Supramoleculares; Luz
e Moléculas Orgânicas; Reações
Orgânicas; Reações: energia, equilíbrio químico e cinética.

AUTOR: LAURA BASTOS LUZZI
PÁGINAS: 96
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/22
PESO: 0,170
ISBN: 9786558406853

AUTOR: Márcio Lazzaroto
PÁGINAS: 388
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: MAR/16
PESO: 0,640
ISBN:9788581480619

Ciências Exatas / Meteorologia

comercial@editorialpaco.com.br
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